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Turnaj v metlobale 

 
Názov poviedky: Turnaj v metlobale  =   Autor textu a banneru: Tesska 

Hlavné postavy: Albus S. Potter + Scorpius H. Malfoy 

Vedľajšie postavy: Draco Malfoy + Harry Potter, Rose Weasleyová, Archie Longbottom, Lily 

Potterová... 

Varovanie: sex, možné vulgarizmy... Žáner: Preslash/platonická láska (čo sa týka chlapcov) 

Popis: Ide o turnaj v metlobale, ktorý sa bude hrať medzi siedmymi krajinami, kde hosťujúcou je 

Rumunsko a Durmstrang. Čo sa týka chlapcov, obaja k sebe cítia viac než priateľskú náklonnosť, lenže 

kým to jeden všemožne tají, druhý to svojsky popiera... Čo z toho nakoniec bude? Pri ich povahách, 

iste len problémy...  

Poznámky:  

1. Dracovi som ako ženu pridelila Pansy. Je to proste mrcha a hodí sa mi tam, hoci bude spomínaná 

okrajovo, ak si dej príbehu nebude vyžadovať niečo iné, čo si ešte sama nie som istá... 

2. Opis vzťahu medzi Dracom a Harry si myslím, že nie je veľmi podstatný, ale ja som si to jednoducho 

nemohla odpustiť. Možno by bolo zaujímavejšie, keby to bolo čisto len o deťoch – niečo na štýl 

Romeo a Júlia – teda znepriatelené rodiny, ale pre tentokrát som zvolila čosi iné... 

3. Ak sa niekomu bude zdať v tejto kapitole opis vzťahu medzi Alom a Scorpiom nedostatočný (teda 

ako sa to začalo a pod.), nezúfajte, v druhej kapitole sa dozviete podrobnosti... Nemôžeme predsa 

všetko vytárať hneď v tej prvej, nie? 

4. Čo sa týka profesora Hoocha – nechcela som tam mať profesorku, tú som poslala v duchu na 

odpočinok – teda do dôchodku, nie do hrobu. Hooch, je len zhoda mien a nie je s ňou v 

príbuzenskom zväzku. 



2 
 

1. kapitola - Reprezentačné družstvo 

 Na vlakovom nástupišti King´s Cross bolo v prvý septembrový deň rušno presne tak, ako po minulé 

roky. Čoraz častejšie sa ozývajúci hluk píšťaly (bolo už trištvrte na jedenásť - vhodný čas obsadiť si 

dobré a vôbec nejaké - miesto vo vlaku), hustá biela para valiaca sa z komína čierno-červeného rušňa 

Rokfortského expresu, mládež pobiehajúca po nástupišti - či už sami alebo v sprievode rodičov - to 

všetko pôsobilo príšerne chaoticky. Až na dvoch ticho sa zhovárajúcich tmavovlasých mužov. Mladší z 

nich bol vernou kópiou toho staršieho a jediné, čím sa od neho odlišoval bolo, že mu na koreni nosa 

nesedeli okrúhle okuliare, osadené v čiernych rámoch. 

Albus Potter sa pátravo porozhliadol po nástupišti, až kým ho otec neupozornil na príchod priateľa. 

„Dnes akosi meškajú,“ okomentoval neskorý príchod dvoch členov Malfoyovskej rodiny a pohľadom 

zavadil o veľké hodiny, upevnené na ošarpanej stene vlakovej stanice. Bolo desať hodín a štyridsať 

osem minút. 

Albus prikývol a zohol sa po svoj kufor a klietku so sovou. „Pôjdem,“ hlesol, len čo Scorpius Malfoy 

zachytil jeho pohľad a kývol mu hlavou na pozdrav. „Budeš v poriadku otec?“ spýtal sa ho starostlivo. 

Harry neochotne odvrátil zadumaný pohľad od náhlivo sa lúčiaceho Malfoya a jeho syna. 

Usmial sa na Albusa. „Pýtaš sa ma to isté posledné dva roky zakaždým, keď odchádzaš do školy. Isteže 

budem v poriadku," odvetil Harry pobavene nad jeho prehnanou starostlivosťou. 

Albus Severus sa zatváril kajúcne. „Viem. Prepáč, to len... Od kedy zomrela mama... mrzí ma, že si 

sám.“ 

„Netráp sa kvôli mne, rozumieš? A teraz už bež, lebo Scorpius vyzerá, že by ťa do toho vlaku bol 

schopný odtiahnuť hoc za vlasy.“ 

Scorpius zamával Harrymu na pozdrav, keď zachytil jeho letmý pohľad. Albus sa zasmial a dovolil 

otcovi, aby ho rýchlo objal prv, ako k nim pribehla Lily s Rose a tiež sa s ním rozlúčili. Hugo mu zakýval 

vystrčený z okna vlaku. Hermiona odišla už pred chvíľou, lebo sa ponáhľala do práce a Ron ležal doma 

skolený angínou a odmietal ísť k liečiteľovi, lebo tvrdil, že to hravo zvládne sám so Životabudičom. 

Harry sa díval za svojimi deťmi ako nastupujú do vlaku. Kovová mašina naposledy hlučne zapískala, 

vypustila hustý oblak pary a pohla sa pomaly dopredu. 

Albus nasledoval Scorpiusa hľadajúceho voľné kupé, ale zastavil sa v uličke, aby naposledy zamával 

otcovi. Videl ako do líca jeho otca vrazil nejaký papierik poletujúci vzduchom. Jeho otec ho vzal do 

rúk, vyhladil a chvíľu doň hľadel. Zrejme tam bolo niečo napísané. Na tvári sa mu objavil nepatrný, no 

spokojný úsmev. Potom otočil hlavu a pozrel sa na Draca Malfoya, Scorpiusovho otca. A hoci bola 

mužova tvár vážna, akoby vytesaná z kameňa, Al si nebol istý, či mohol pripísať len svojmu zdaniu 

vrúcny pohľad sivých očí vysielaný k jeho otcovi. Avšak ak by aj z toho chcel vyvodiť nejaké závery, 

nemohol to spraviť, lebo obaja – jeho otec i Draco Malfoy - odišli z nástupišťa každý zvlášť. 

*** 

„Kde trčíš, dofrasa?!“ 
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Táto jediná veta ho dokonale vytrhla z myšlienok a on sa znova ocitol rovnými nohami na zemi. 

Scorpius Malfoy teatrálne prevrátil očami a povzdychol si, akoby trpel, no pravdou bolo, že sa 

Alovými melancholickými stavmi skôr bavil. Nie, že by sa mu vysmieval, to nikdy! Od kedy sa v prvom 

ročníku spriatelili - bolo to cestou vlakom, kde sa Al postavil na jeho stranu, keď si ho chcela podať 

trojica podarených Slizolinčanov – boli stále spolu. Vtedy išlo o tých Slizolinčanov, medzi ktorých mal 

zapadnúť. Bez Ala by tie roky, ktoré tam musel stráviť asi nezvládol. Bolo nesmierne ťažké zapadnúť 

medzi tých, ktorí vás nechceli prijať, robili vám prieky, občas vyviedli neplechu, ktorú musel riešiť sám 

vedúci fakulty a Scorpius si nebol istý, či aj otec neposlal pár listov rodičom tých odkundesov. Ako 

inak - výhražných. Popravde, bol mu vďačný, lebo to zabralo a jeho šikanovanie sa skončilo ešte pred 

Vianočnými sviatkami v prvom ročníku. 

Jediný, kto pri ňom stál a jediný, koho mal, bol Albus Potter. Nevysoký, chudý, s večne strapatými 

vlasmi, no skvelo padnúcim oblečením. On ho zoznámil so svojím bratom, ktorý najskôr robil to, čo 

ostatní a iba ho ignoroval. Ale keďže boli Al so Scorpiusom nerozluční, potom si proste zvykol. Rose 

Weasleyový, Alova sesternica bola iná. Jeho otec o nej už pri prvom stretnutí povedal, že je celá po 

matke a nezabudol dodať – našťastie! Bola to milá a priateľská dievčina, bez predsudkov. A potom tu 

bol ešte Archie Longbottom, neposedný syn rokfortského profesora Herbológie, Nevilla 

Longbottoma. 

Dalo by sa povedať, že väčší zlom pre Scorpiusa nastal až v druhom ročníku, keď ho vybrali do 

Slizolinského metlobalového družstva. Albus prešiel výberom v ich fakulte a dostal miesto stíhača. Bol 

naozaj skvelý. Rýchly, vrtký a to, čo dokázal na metle bolo priam neskutočné. Scorpius vtedy počul 

ako sa o ňom pochvalne vyjadrila riaditeľka McGonagallová. Vraj je ešte lepší ako bol jeho otec za 

študentských čias. Vedel, že to vyhlásenie sa zakladá na pravde, pretože keď bol párkrát na 

prázdninách u Potterovcov, často spolu hrávali. 

Takže, keď sa Scorpius dostal do družstva a začal hrať na poste strážcu, časom si získal rešpekt i 

spolužiakov zo svojej fakulty, hoc oňho nestál. Bol nielen vynikajúcim žiakom, ale aj športovcom. Iste, 

za to prvé vďačil najmä Albusovi a jeho snahe vysvetliť mu všetko, čo celkom presne na hodine 

nepochopil. Darmo, Albus bol jeho najlepší priateľ a nevymenil by ho ani za tisíc priateľských 

spolužiakov zo Slizolinu! 

„Aké bolo leto?“ opýtal sa ho lenivo pozorujúc, ako si vykladá kufor i klietku so sovou na hliníkovú 

poličku nad náprotivným sedadlom, potiahnutým červenou kožou. 

Albus pokrčil plecami a sadol si na sedadlo oproti Scorpiusovi, ktorý sa rozvaľoval po celej šírke 

sedadla. Plavovlasú hlavu s vlasmi spustenými do čela si opieral o stenu kupé a pozoroval ho spod 

privretých viečok, ktoré ukrývali jasné oči, nevšednej zelenej farby. Al ich rád prirovnával k drahému a 

vzácnemu kameňu, zvanému nefrit. 

„Bolo fajn, ako vždy,“ odvetil napokon, lebo Scorpius na to evidentne čakal. 

„Aj toto leto ste niekde boli?“ vyzvedal a jeho kamarát prikývol. 

 „Toto leto sa odhlasovalo Slovensko,“ informoval ho nadšene. 

„Merlin, to je kde?“ vytreštil oči Scorpius, ktorý zrejme nemal ani poňatia o tom, že taká krajina 

vôbec existuje. 



4 
 

Albusa jeho poznámka pobavila. „Vôbec to nie je taký zapadákov, na aký myslíš. Tá krajina sa 

nachádza v Európe. Susedí s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou, Ukrajinou a Poľskom. A bolo 

tam krásne. Dokonca ľudia sú tam veľmi milí – aspoň väčšina, na ktorých sme narazili,“ skonštatoval 

Al. 

„Tie vaše každoročné výlety,“ zavrtel hlavou Scorpius. „Čo na nich máte?“ 

Al sa uškrnul a začal mu klady cestovania vyratúvať na prstoch. „Spoznávame nové krajiny a ich 

kultúry, bavíme sa a fakt si to užívame. A nehraj to na mňa, pretože viem, že to hovoríš len preto, 

lebo si tento rok nešiel s nami. Veľmi dobre si pamätám, ako sa ti minulý rok vo Francúzsku páčilo. 

Nehovoriac o Francúzkach, dokonca tých muklovských. A aby si vedel, Slovenky mali ešte väčšie 

čaro,“ podpichol ho provokačne tmavovlasý chlapec, prekrížiac si ruky na hrudi. 

„Neznášam, keď hovoríš tak kvetnato. Prečo jednoducho nepovieš, že boli sexi?“ zatiahol Scorpius. 

Al bezradne pokrčil plecami. „Prečo by som sa o nich mal vyjadrovať tak prízemne a pudovo?“ bránil 

sa. 

Scorpius sa zamračil a odvetil mu protiotázkou. „Pretože si chlap a pre chlapov je pudové správanie 

sa prirodzené?“ 

Albusova mierna povaha a slušná výchova sa nezaprela. „Dobre vieš, že ja taký nie som.“ 

„Hm, čiže otázka, či si si náhodou nejakú nenarazil je zbytočná,“ zahundral Scorpius a privrel oči. 

Nevšimol si, že sa Albus po jeho poslednej poznámke zatváril skoro až ublížene. Ale bol to len 

moment, kedy sa výraz na jeho tvári zmenil na ľahostajný a bezstarostný. 

Keď k nemu Albus znova zdvihol pohľad a uprel ho na jeho pokojnú tvár, sledujúc jej kontúry, ostro 

rezané lícne kosti, jemnú črtu brady, klenutie plavého obočia nad zatvorenými očami, tiene mihalníc, 

ktoré sa črtali pod nimi, rovnosť toho priam aristokratického nosa... To všetko v ňom vyvolalo odozvu 

dokonalosti Scorpiusa Malfoya. A s pribúdajúcimi rokmi sa tá dokonalosť len stupňovala. Ak mohol 

svojho kamaráta ohodnotiť, bol by použil výraz – sakramentsky príťažlivý. A samozrejme, že si to 

Scorpius uvedomoval. Albusovi sa zdalo, že až priveľmi a neklamal by, keby o ňom tvrdil, že svoju 

príťažlivosť aj zneužíva. Lenže bol Slizolinčanom a ešte k tomu Malfoyom. Mal zrejme zakódované v 

génoch, striedať dievčatá ako ponožky. Albus mu na to povedal svoje len raz, keď skúšal svoj šarm na 

jeho sesternici Rose. Dobre vedel ako končili všetky tie slepo zaľúbené dievčatá (v Scorpiusovej 

posteli a so zlomeným srdcom). Na tie romániky mu nepovedal ani slovo, ale nedovolil, aby ublížil 

Rose. V duchu si však myslel, že Scorpius proste len hľadá tú pravú a ide aj cez mŕtvoly. Akurát stále 

netušil, aký má vkus, pretože jeho kamarát rozhodne nebol prieberčivý. 

„Prestaň na mňa zízať Al a zobuď ma skôr ako dorazíme na stanicu, dobre?“ zahundral popod nos bez 

toho, aby čo i len pootvoril oči a pomechril sa na sedadle, hľadajúc si vhodnejšiu polohu na spánok. 

„Dobre,“ zašepkal Al a vstal zo sedadla, aby si vybral z bočného vrecka na kufri rozčítanú knihu. 

Scorpius skôr vycítil ako započul, že sa pohol a pootvoreným pravým okom svoj dojem 

prekontroloval. Nemýlil sa. Skĺzol pohľadom po Alovej postave, povzdychol si a zavrel oči ešte 

predtým, než sa Al otočil, aby zistil, či ho náhodou nevyrušil zo spánku. 
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Znova si sadol na svoje miesto aj s knihou v ruke a otvoril ju na dvojstránke, z ktorej vytŕčala červená 

záložka so zlatými strapčekmi a výšivkou leva. Mali pred sebou ďalekú cestu... Aspoň rozhodne on, 

keďže ju nemienil prespať. 

*** 

Albus pretrpel úvodné ceremoniály triedenia so stoickým pokojom ako zakaždým a poväčšine v tichu 

všetko pozoroval. Nemal náladu na rozhovory, hoci sa ho jeho spolužiaci pokúsili do nejednej debaty 

zatiahnuť. Lily sediaca o pár miest ďalej si všimla jeho podivnú náladu a chcela naznačiť Rose, aby 

uňho nenápadne povyzvedala, ale zistila, že ju jej vnímavá sesternica predbehla. 

„Al? Deje sa niečo?“ spýtala sa šeptom, odvrátiac tvár od profesorského stola a ambónu, za ktorým 

práve rečnila riaditeľka. 

Jej bratranec sklonil hlavu a zvraštil čelo. „Nie, Rose, nič sa nedeje,“ šepol ledva zrozumiteľne. To, čo 

ho trápilo, s tým by sa nezveril ani živej duši. Ani Rose, s ktorou si hneď po Scorpiusovi rozumel 

najlepšie. 

Lenže ona neprestala naliehať. „Al, veď vieš, že mne môžeš povedať čokoľvek, však?“ šepla a chytila 

ho za ruku, ktorá mu spočívala na stehne pod stolom. 

„Viem, ale...“ 

Vetu dokončiť nestihol, lebo ho zaujalo, čo povedala riaditeľka. To už doňho štuchal nadšene Archie 

Longbottom. „Ty kokso! Počul si to Al? Nemôžem tomu uveriť!“ vydýchol užasnuto. 

Al obrátil pozornosť k riaditeľke, ktorá šmahom ruky utíšila Veľkú Sieň, v ktorej to razom zahučalo ako 

v úli. „Ako som povedala, zajtra bude prebiehať medzifakultný výber do reprezentačného družstva, 

ktoré nás bude zastupovať v Durmstrangu. Tam sa bude toho roku prvýkrát konať Turnaj v 

metlobale.“ Vysoká, štíhla žena so sivými vlasmi upnutými do prísneho drdola schovaného pod 

čiernym klobúkom, ozdobeným pávím perom a v tmavozelenom habite sa na chvíľu odmlčala, 

porozhliadla sa po Sieni prísnym pohľadom a pokračovala. „Do reprezentačného družstva vyberie 

profesor Hooch tých najlepších hráčov z najvyššieho, siedmeho ročníka.“ Sieňou zaznelo poburujúce 

hundranie a nespokojné výkriky o tom, aké to je nespravodlivé a diskriminujúce. Riaditeľka si to však 

nevšímala. „Výber sa bude konať hneď zajtra od desiatej hodiny doobeda. Opakujem ešte raz, týka sa 

to len hráčov siedmych ročníkov.“ 

Aj tak to nezabránilo radostnému ujúkaniu a veselým pokrikom, ktoré prehlušili nespokojné 

hundranie ostatných ročníkov. 

„Musíme sa tam dostať!“ zvolal Archie bojovne. „Al! No nie je to super?!“ 

Nielen on sa rozplýval nadšením, ale i Rose, ktorá hrala za ich fakultu na poste triafačky. Aj on sa 

usmieval a prikyvoval sesternici, ktorá mu natešene štebotala do ucha s rovnakým bojovým 

odhodlaním ako Archie po jeho druhej strane. 

Napriek tomu však vrhol pohľad naprieč Sieňou a jeho oči sa stretli so Scorpiusovými. Plavovlasý 

siedmak obkľúčený svojimi spolužiakmi sa naňho sebavedome usmial a nepatrne kývol hlavou. Al 

nepochyboval o tom, že i on si brúsi zuby na zajtrajší konkurz, ako i mnohí iní. A tiež vedel, že 



6 
 

profesor Hooch by bol hlupák, keby ho nevybral. Scorpius mal ako strážca najlepšie skóre chytených 

alebo odrazených striel na obruče. 

Keď si večer líhal do postele, myslel len na to, či Hooch vyberie zajtra aj jeho. A tiež na to, čo mu 

pošepla pri večeri Rose. „Nemysli si Al, že sa vzdám len tak ľahko.“ Povzdychol si. Môže dobiedzať 

koľko len chce, nezistí to! So svojím trápením si bude musieť poradiť sám. 

*** 

Na druhý deň presne o desiatej stáli všetci metlobal hrajúci siedmaci na ihrisku. Počasie im prialo, 

lebo bol pekný, bezveterný a slnečný deň. Profesor im prikázal rozdeliť sa do skupín podľa 

jednotlivých postov, ktoré zastávali v hre. Už ukázali svoje strážcovia a odrážači. Teraz svoje 

schopnosti predvádzali triafači a nakoniec mali nastúpiť stíhači a teda aj on. Boli traja, vrátane 

Albusa. Scorpius nemal až takú konkurenciu. Proti nemu stál iba jeden Bifľomorčan a jedna pekná 

Bystrohlavčanka. Na pokyn profesora a zvuk píšťalky sa šiesti triafači zniesli na zem. Profesor si čosi 

poznamenal do papierov a obrátil sa k stíhačom. 

„Vaša úloha je jasná,“ inštruoval ich. „Kto prvý chytí ohnivú strelu, postúpil. K tomu netreba viac 

dodávať. A teraz vysadnite na metly. Len čo odpískam, začnete,“ prikazoval im. 

Všetci traja prikývli na súhlas a spravili, čo od nich chcel. Zatiaľ čo sa Hooch sklonil k veľkej drevenej 

truhlici a vybral odtiaľ neveľkú zlatú loptičku. Len čo ju oslobodil zo zamatového obloženia debny, 

loptička sa zachvela a rozvinula krídla. Hneď na to sa vzniesla do vzduchu a zmizla im z očí. Profesor 

odpískal hon na ohnivú strelu. 

Chvíľu sa nič nedialo. Traja stíhači poletovali po ihrisku a pátrali zrakmi po zlatej loptičke. Nebolo 

žiadnym prekvapením, keď ju Albus Potter uzrel ako prvý a vyštartoval za ňou ako blesk. Ostatní 

dvaja len slepo nasledovali jeho príklad. Scorpius ho bedlivo sledoval, nespúšťajúc zrak zo štíhlej 

postavy sediacej na najnovšom modeli metly značky Nimbus. Keď Albus obrovskou rýchlosťou rútiac 

sa za ohnivou strelou rozrážal vzduch, ten mu čechral už i tak strapaté vlasy. Pri všetkých tých 

vývrtkách, otočkách, či prudkých zastaveniach a ostatných manévroch vyzeral neuveriteľne 

prirodzene a uvoľnene, ba pôsobil priam suverénne. Scorpius na sekundu zadržal dych, keď Albus 

vyskočil nohami na rúčku metly sotva meter nad zemou, aby ju pribrzdil vo veľkej rýchlosti a zmenil 

uhol letu, predvádzajú svoje umenie ako akrobat na vysutej hrazde. 

„Pre Merlinove spodky, ja raz dostanem z toho Pottera infarkt!“ zašomral si profesor stojaci opodiaľ s 

prútikom v ruke, pripravený zachrániť situáciu, ktorá mohla skončiť všelijako, keďže Al pribrzdil metlu 

pred tribúnou, do ktorej mohol škaredo naraziť. Scorpius si len odfrkol a široko sa usmial. 

„Ideš Al!“ vykríkol povzbudivo na priateľa, no ten ho sotva vnímal, pachtiac sa za loptičkou, vyhýbajúc 

sa zvyšným dvom hráčom bažiacim po tom istom. Scorpiusovi často krát napadlo, že Al je na metle 

možno lepší ako jeho brat James, ktorý sa teraz po škole venoval tomuto športu profesionálne a hral 

za Magochester united. 

„Áno! Vedel som to!“ vykríkol, keď sa zlatá loptička ocitla uväznená v Alovej pravačke a on zoskočil 

svižne z metly na zelený trávnik ihriska. 
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Profesor Hooch prikývol, zapísal niečo do papierov, ktoré zvieral a vzal si od neho ohnivú strelu, aby 

ju vrátil do ťažkej drevenej truhlice ozdobenej železným kovaním. 

Skôr ako ho Scorpius stihol priateľsky potľapkať po pleci, predbehla ho Rose, ktorá sa mu hodila 

okolo krku s hlasným výskotom, nasledovaná Archiem. Albus prijal gratulácie i pochvalu za skvelý 

výkon rovnako skromne ako vždy. Napokon sa so sklonenou hlavou a metlou v ruke pobral k 

Scorpiusovi, ktorý čakal, kým tie búrlivé ovácie odznejú. 

„Blahoželám!“ povedal a natiahol k nemu ruku, aby potriasol uznanlivo tou jeho. Lenže zamračil sa. 

„Tváriš sa ako na pohrebe! Ty sa netešíš, Al?“ spýtal sa, keď videl na jeho tvári ten neurčitý výraz. 

Hoci sa Albus vzápätí usmial, bolo vidno, že je ten úsmev silený. „Jasné, že sa teším,“ riekol a utrel si 

chrbtom ruky spotené čelo. Potreboval sprchu. Pozrel sa na oblohu, kde pripekalo slniečko. „Už aby 

som mal zo seba ten dres dole,“ hlesol, kým si ho Scorpius skúmavo premeriaval a skúsil prísť na 

príčinu jeho čudnej nálady. Al si to všimol a rozhodol sa to zahovoriť. „Podľa mňa sa do družstva 

dostaneš aj ty. Nepustil si ani jeden gól. Jupiter Bones (žiak Bifľomoru) bol nervózny a ušiel mu jeden 

gól. Nehovoriac o Abbottovej Mandy (žiačke Bystrohlavu), ktorá odrazila z desiatich len päť striel na 

obruče.“ 

„Hej, aj ja si myslím, že to mám v kapse. Darmo - som skvelý,“ zakontroloval, hrdý na svoj výkon. 

Al sa rozosmial. Scorpius bol prosto nenapraviteľný, možno aj preto sa doňho tak ľahko zamilo... 

Zarazil sa a zastal na mieste ako prikovaný, kým Scorpius pokračoval v ceste do šatní zhovárajúc sa s 

ním, až kým si nevšimol, že ho nechal za sebou a vedie monológ sám so sebou ako magor. Navyše, v 

tvári tmavovlasého mladíka sa zračil výraz vyplašenej fretky, ktorá uzrela hladného hipogrifa. 

„Al? Môžeš mi do kotla vysvetliť, čo sa to s tebou deje?! Nehnevaj sa, ale od včera sa vážne správaš 

veľmi čudne. Si v poriadku? Alebo sa niečo stalo? Niečo, s čím môžem pomôcť?“ vyzvedal, rozhodiac 

rukami vyvedený z miery kamarátovým správaním. 

Albus len pokrútil hlavou, zrak zaborený kamsi do zeme. „Ja...“ preglgol. „Nevadilo by ti, keby som s 

tebou nešiel? Potrebujem... chcem byť chvíľu sám,“ zamrmlal a ani nepočkal na jeho odpoveď. 

Vyšvihol sa na metlu a upaľoval preč ako o život, kým sa za ním plavovlasý Slizolinčan nechápavo 

díval. 

Najprv zamieril k ihrisku. Chvíľu tam bezcieľne krúžil vo vzduchu a potom zaletel k jazeru. Sedel na 

metle, len tak sa vznášajúc nad jeho pokojnou hladinou, tupo hľadiac na svoj odraz. Myslel na svoje 

tajomstvo. Myslel na Scorpiusa i na to, čo k nemu cíti a uvažoval, čo si počať ďalej. Nikomu to 

nepovedal, ani sa s tým nikomu zveriť nemienil. Pôvodne sa zastrájal, že to v sebe bude dusiť až do 

smrti a to tajomstvo si vezme do hrobu. Lenže už si tým nebol taký istý. Jedno bolo zvládať to v 

odlúčení od priateľa, iné zas v jeho blízkosti. Boli spolu ešte len necelé dva dni a on sa prestával 

ovládať! Prepadol by sa od hanby, keby sa prevalilo, že ten nenápadný Pottrík v skutočnosti o 

dievčatá nestojí. Bol si istý, že by sa mu všetci otočili chrbtom. A otec? Ten by ho asi zabil! 

Do klubovne sa vrátil ešte zamĺknutejší ako bol. Len čo si doprial sprchu v prefektskej kúpeľni, cítil sa 

trošku lepšie, ale stále mal mizerne skleslú náladu. Vynechal dokonca i obed a namiesto toho si na 

chvíľu zdriemol. Potom vyhľadal Rose a spolu s ňou si opisoval poznámky a vypracovával úlohy z 

predmetov, ktoré kvôli výberu do reprezentačného družstva v dnešný deň zameškal. Za ten čas 
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strávený pri učení úporne odrážal zvedavé otázky Rose i Lily a dokonca ich zahriakol, keď prvá 

stratégia popierania nezabrala. Dievčatá to ale neodradilo a hoci mu dali vydýchnuť, vedel, že s ním 

len tak neskončia. Napadlo mu, že by si mohol pre ne vymyslieť nejakú primeranú lož. Niečo, čo by sa 

zakladalo na pravde, lebo sa obával, že by ho inak ľahko odhalili. Nikdy nevedel dobre klamať. 

Keď schádzal do Veľkej siene na večeru, bol hladný ako vlk a v žalúdku mu nepríjemne škvŕkalo. 

Okrem toho, riaditeľka mala slávnostne vyhlásiť výsledky výberového konania ešte pred večerou. On 

už síce vedel, že postúpil a určite postúpi i Scorpius. Zaujímalo ho však, ako dopadol zvyšok 

kandidátov a aj to, kto z jeho spolužiakov dostane šancu zahrať si v Durmstrangu. Jedno bolo isté. 

Mali byť vybratí najlepší z najlepších. 

*** 

Harry sa pretočil v posteli, keď začul jemné ťukanie na oblok. Vymotal sa z prikrývok i náručia 

partnera a podišiel k oknu. Otvoril ho a vpustil do vnútra spálne sovu, ktorá patrila jeho 

najmladšiemu synovi. Odmotal jej z nôžky list a ona uletela späť do noci potom, čo sa s ním rozlúčila 

štuchnutím do ruky a tichým zahúkaním. Harry za ňou zavrel okno a vrátil sa k listu. 

Z postele sa zdvihla plavovlasá hlava a dlhé vlasy sa rozliali po pleciach ako zlatý vodopád. „Kto píše?“ 

opýtal sa ho so záujmom jeho milenec. Pretočil sa na bok a hlavu si podoprel rukou. 

„Al. Oznamuje mi, že ich vybrali do reprezentačného družstva, ktoré sa zúčastní turnaja v metlobale, 

v Durmstrangu.“ 

Draco zamrmlal. „Ak hovoríš vybrali – ich – znamená to, že je medzi nimi aj môj syn?“ 

Harry sa vrátil do postele a podal mu list, aby si ho mohol prečítať. „Príležitosť napísať Victorovi,“ 

hlesol Harry zadumane. 

Draco zatiaľ list preletel očami a spokojne sa pousmial. V jeho sivých očiach sa zračila hrdosť a pýcha 

na jediného syna. Podal mu zložený list späť a Harry ho odložil do šuplíka v nočnom stolíku. Draco 

roztiahol náruč a Harry sa k nemu pritúlil. 

„Uvažoval si o tom, čo som ti navrhol pred prázdninami?“ spýtal sa Draco a Harry si povzdychol. 

„Nemyslel som na nič iné,“ priznal úprimne. 

„A? Neviem, či sa mi bude tvoja odpoveď páčiť,“ zahundral skleslo, keď sa Harry na malý moment 

odmlčal. 

„Aj tak to nezáleží odo mňa, to predsa vieš,“ odvetil zmierlivo. 

„Harry, ja nemôžem za to, že sa tá panovačná mrcha Pansy nechce rozviesť!“ zvolal zúfalo Draco. 

„Veď ja viem,“ šepol Harry a zdvihol k nemu tvár. Draco ho pohladil po líci hánkami prstov. Napriek 

veku a jemným vráskam okolo očí a úst vyzeral rovnako neodolateľne ako kedysi. 

„Niekedy si prajem, aby mohlo byť všetko inak. Keby sme boli spolu už od školy...“ 

Harry ho zastavil prv, ako stihol vetu dokončiť a ukradol si od neho bozk. „Keby sme boli spolu už od 

vtedy,“ zamrmlal, keď sa ich pery od seba po dlhej chvíli oddelili, „nemal by si takého skvelého syna a 
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ja by som tiež nemal deti. Len mi nepovedz, že to ľutuješ, Draco. Viem, aký si naňho hrdý,“ dohováral 

mu. 

„Isteže. Scorpius je jedno z požehnaní, ktoré vo svojom živote absolútne neľutujem. Len ma mrzí, že 

som s tebou nemohol byť tak často, ako by som rád,“ priznal. 

„Desať mesiacov v roku nie je zas tak málo. Aj tak tu máš už väčšinu svojich vecí,“ riekol a ukázal na 

očarovanú skriňu, ktorá bola počas prázdnin dobre ukrytá, aby ju neobjavili Harryho deti. 

„Tie dva mesiace tam citeľne chýbajú,“ šomral Draco naďalej. 

„Ale veď si všetko vynahradíme v tých zvyšných desiatich,“ upozornil ho Harry koketne. 

„Nech je ako chce, aj tak nebudem spokojný, kým nebudeš môj! Každý deň, dvanásť mesiacov v 

roku!“ vyhlásil, na čo sa Harry rozosmial. 

„Si taký majetnícky,“ podpichol ho tmavovlasý muž a on sa uškrnul. 

„Majetnícky? Ja by som to radšej nazval zaľúbený,“ pretočil sa v posteli a s tým stiahol Harryho pod 

seba. 

„Zaľúbený...“ zašepkal muž pod ním roztúžene a vpil sa mu do očí, zosilniac zovretie okolo pekne 

stavaného mužského tela svojho milenca. 

„Presne tak. Zaľúbený dlhých dvadsaťdva rokov, Potter,“ dodal zastretým hlasom prv, než sa k nemu 

sklonil a pobozkal ho tak, až mu to vzalo dych. Potom si ľahol k nemu a pokúsil sa zaspať. 

Nemali to ľahké. Svoj vzťah dlho tajili. Kým ešte žila Ginny, stretávali sa skutočne len výnimočne, 

pretože Harrymu svedomie nedovolilo podvádzať ju a tváriť sa, akoby sa nič nedialo. A potom tu bola 

i Pansy, Dracova manželka, ktorú však jeho život pramálo zaujímal. 

Popravde, nanovo sa stretávať začali zhruba pred piatimi rokmi. Narazili na seba celkom náhodou v 

Deravom kotli a dali sa do reči. Draco sa v tú noc opil a vylial si pred ním srdce. Obvinil ho z kadečoho 

a aj z toho, že ho vtedy pred rokmi opustil, hoci to bolo ich vzájomné rozhodnutie. Za vinu mu pripísal 

i tie roky, čo neboli v kontakte, lebo vystriedal viacero partnerov, s ktorými nebol schopný stráviť viac 

ako jednu noc. Vykričal mu tiež ako ho potom milenci zvozili za to, že ich počas aktu neoslovil ich 

menom, ale zabudol sa a volal Harryho. 

Harry mu na to nemohol povedať ani slovo, pretože ho jeho priznanie hlboko zasiahlo. Nikdy Draca 

neprestal milovať. 

Prenajal im tú noc izbu v Deravom kotli, lebo Draco bol na tom nie veľmi dobre a Harry sa bál, že by 

sa mu pri premiestnení mohlo niečo stať. Tiež si netrúfal posielať ho domov letaxovou sieťou, aby sa 

nedostal v tomto stave niekde na Sibír. Tú noc strávili po dlhom odlúčení spolu. Bola búrlivá a vášnivá 

– dosť na to, že to ani neočakával, pretože si myslel, že Draco doslova do postele odpadne. Lenže, 

keď plavovlasý muž zistil, že má milovaného muža a veľkú posteľ v dosahu a za zabezpečenými 

dverami, vrhol sa naňho s lačnosťou hladujúceho dravca. Jediné, čo ostalo v tú noc na Harrym celé, 

bol habit, ktorý si stihol zavesiť prv, ako by i on padol do Dracových nedočkavých rúk. Vtedy zistil, ako 

veľmi mu ten Slizolinský chlap chýbal. Konečne bola diera v jeho duši zacelená. Jeho srdce prestalo 

krvácať. Uvedomil si, že sa ho viac nemôže vzdať a klamať sám sebe, pretože by sa vzdal vlastného 



10 
 

srdca, svojej podstaty a seba samého. Takto sa začali stretávať nanovo a hoci to robili tajne, vtedy im 

to postačovalo. Lenže s rokmi ich vzájomná súdržnosť, city a naviazanosť na seba silneli a bolo pre 

nich čoraz ťažšie byť od seba na dlhšie ako i pár dní. 

Harry vedel, že skôr, či neskôr sa bude musieť rozhodnúť a už teraz mohol povedať, aká bude 

odpoveď na Dracovu otázku. Nevedel, ako sa k tomu postavia ich deti, rodina a okolie, ale ak taká 

chvíľa nastane a on veril, že je blízko, bude jej čeliť. Lebo tak, ako Draco túžil po ňom, túžil on po 

Dracovi. No bez tretej osoby v ich vzťahu, čo bola momentálne Pansy. 

„Milujem ťa,“ pošepol mu z polospánku a Dracovi sa na tvári rozlial vrelý úsmev. 

„Aj ja teba, Potter,“ odvetil blažene zastretým hlasom a spomedzi pier sa mu vydral spokojný 

povzdych. 

2. kapitola - V Durmstrangu 

 Albus Severus Potter sa vyklonil z okna starého čierneho koča, ktorý vďaka nedávnym opravám, 

náteru a kúzlam vyzeral neuveriteľne novo a luxusne. Zvonka bol ozdobený pozlátenými kľučkami a 

maľovaným erbom Rokfortskej strednej školy čarodejníckej na oboch dvierkach po stranách koča. 

Vnútri boli mäkké a pohodlné sedadlá čalúnené červeným zamatom, dosť široké na to, aby sa na nich 

zmestili dvaja študenti. Bolo tam päť takýchto širších sedadiel. Na prvom z nich sedel sám profesor 

Hooch a zástupkyňa riaditeľky Rokfortu, slečna Lavinia Foxová. Oni dvaja – nerátajúc pár odolných 

žiakov - sa počas tej dlhej jazdy nehodlali oddať spánku, ale vytiahli si niečo na čítanie. Profesor 

noviny a zástupkyňa akúsi knihu. Al si všimol, že sa medzi sebou bavia minimálne, ale nevenoval im 

pozornosť. Okná mali červené záclonky so zlatými strapcami, ale všetky boli vytiahnuté. Al sa rád 

díval z okna a pozoroval okolitú krajinu. 

Pre koč – ako ich dopravný prostriedok, ktorým sa mali dostať do Rumunska - sa rozhodla samotná 

riaditeľka. Cestovanie muklovským autom, či vlakom by zabralo zbytočne veľa času a museli by 

prestupovať. Iste, to sa netýkalo lode alebo lietadla. Potom tu bol ešte Rytiersky autobus, ale ten by z 

nich cestou najskôr vytriasol dušu. Cestovať letaxovou sieťou nebolo rozumné, keďže pri takýchto 

medzištátnych premiestneniach sa mohli poľahky stratiť a ocitnúť sa niekde celkom inde. Riaditeľka 

zvažovala i prenášadlo, ale to bolo tiež tak trochu riskantné a stopercentné len na niekoľkomíľové 

vzdialenosti. A potom si spomenula na Trojčarodejnícky turnaj a na dopravu dvoch škôl, ktoré pred 

rokmi zavítali k nim, do Rokfortu. Loď Merlinžiaľ nemali, ale mali niečo iné a to starý koč. Síce roky 

nepoužívaný, ale dobre uschovaný a nie taký starý, aby sa po opravách nedal použiť. 

Z Durmstrangu im prišla pred dvoma dňami oficiálna pozvánka na majstrovská Turnaja v metlobale, 

kde od nich žiadali menný zoznam účastníkov hry a meno sprievodcu študentov. Keďže riaditeľka sa 

na takého dlhé cestovanie necítila, rozhodla, že namiesto nej pôjde jej zástupkyňa s profesorom 

Hoochom ako trénerom metlobalu a profesorom lietania. Ešte v ten deň zaslala riaditeľovi 

Durmstrangu odpoveď s požadovanými informáciami. 

Ich koč ťahalo šesť Testralov. O týchto zvieratách nikto nemal kto vie akú mienku, lenže tieto úžasné 

zvery boli výnimočné svojím orientačným zmyslom. Práve preto si ich zvolili namiesto obyčajných 

Pegasov, či Jednorožcov, ba dokonca Hipogrifov. Stačilo im udať smer trasy a oni vás tam zaručene 

dostali. 
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Atmosféra v koči bola akási podivná. Zrejme preto, že väčšia časť osadenstva podriemkávala. Teraz už 

spokojne pochrapkával i profesor Hooch. Jediný kto nespali - ako Al zistil, keď sa otočil – bola Rose, 

jeho sesternica, on a ešte Cony. Chlapec s orieškovohnedými vlasmi zo Slizolinu, ktorý bol vybraný na 

post triafača. Ten civel z okna tiež. Rose si čítala – ako inak. Ozaj bola celá po tete Hermione. 

Na Alovom pleci pristála odrazu plavovlasá hlava. Chlapec sediaci vedľa neho sa pohniezdil, lebo si 

zrejme hľadal vhodnú polohu na spánok v sede. Oprel sa oňho a neuvedomoval si, že mierne 

povytočil hlavu. Al sa díval na jeho pootvorené vlhké pery, na spánkom jemne zružovené líca. Zvlhli 

mu dlane a srdce sa splašene rozbúchalo. Stačilo by tak málo, aby sa ich pery stretli... tak máličko... 

„Prestaň, Al!“ okríkol sa v duchu a tak prudko odvrátil hlavu späť k oknu, až počul, ako mu pri tom 

pohybe puklo v krku. Natiahol k nemu ruku a pomasíroval si ho. Znova upriamil pozornosť na krajinu 

za oknom. Konečne bolo vidieť aj niečo iné, ako nadýchané, biele vatové oblaky. Pod nimi sa črtali 

vrcholky hôr. „Vari sme už tu?“ napadlo mu vzápätí, keď zbadal známe hrebene Karpát. Al pocítil ako 

sa koč jemne naklonil, keď Testraly naberali správny smer letu. Mierili na juh tejto krajiny. 

V tom istom momente si Albus zahryzol do pery, lebo Scorpiusova ruka pri tom naklonení skĺzla po 

jeho stehne. Dokonca zatvoril oči a aby sa upokojil, rátal do tridsať. Asi trikrát, kým to ako tak 

zabralo, pričom sa snažil sústrediť myšlienky na čokoľvek iné, len nie na ruku tak neskutočne blízko 

jeho lona. Keď pocítil vlastné vzrušenie, nielen, že ho to prekvapilo, ale i zahanbilo, lebo sa nedokázal 

ovládnuť tak, akoby si bol v tej chvíli želal. Látka jeho nohavíc bola až bolestivo napnutá a neprinášala 

mu žiadne uvoľnenie. Do tváre mu vystúpila zradná červeň a on bol v tej chvíli rád, že to nemôže nik 

vidieť. 

„Karpaty, Karpaty, Karpaty,“ opakoval si v duchu dookola ako modlitbu. „Južné Karpaty, ktoré sa 

nazývajú aj Transylvánske. Ležia v nich najvyššie vrchy Rumunska a vyše stopäťdesiat jazier. Krajinou 

preteká i rieka Prut, ktorá v nich pramení a vlieva sa do Dunaja.“ 

Scorpius sa znova pohol a stiahol ruku z jeho stehna. Aj tak však Albus stále cítil na sebe jej pálivý 

dotyk a stopy vzrušenia, ktoré postupne ochabovalo, no krv v ňom stále jemne bublavo zvierala. 

Postupne sa mu upokojoval i dych a spotené ruky si mohol znova otrieť o nohavice. Keď zazrel 

červené strechy veží a vežičiek hradu podobnému Rokfortu, vedel, že čochvíľa pristanú. Koč s nimi 

začal klesať a pri pristávaní s nimi trošku hádzalo. Tí, čo spali sa poprebúdzali. Al videl, ako zástupkyňa 

riaditeľky štuchla nešetrne do profesora Hoocha, aby sa konečne prebudil i on a oznámila mu, že sú 

na mieste. Okamžite sa pozviechal, napravil si habit a v tej chvíli bol pripravený vystúpiť. 

*** 

 Skutočne. Niekoľko hodinová cesta sa skončila. Dvere koča sa otvorili skôr, ako to stihol spraviť 

profesor Hooch. Privítal ich vysoký, čiernovlasý muž s rozpačitým výrazom v tvári, pokúšajúci sa niečo 

im povedať. 

„Vitajte,“ vypadlo z neho napokon. Pomohol im vystúpiť a povykladal batožinu, kým sa oni zvítali s 

riaditeľom Durmstrangu a jeho zástupcom, Victorom Krumom. Profesor Krum kývol na pozdrav Alovi, 

keď ho zbadal a široko sa naňho usmial. Alovi napadlo, že sa za ten čas, čo sa nevideli vôbec 

nezmenil. Stále mal v tvári ten zadumaný, melancholický výraz, stále mal nakrátko ostrihané vlasy a 

stále vyzeral neuveriteľne dobre. Akoby sa ho prst času ani nedotkol. Riaditeľ vystúpil dopredu a 
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privítal zástupkyňu úklonom, ľahkým bozkom na ruku a milým pozdravom. S profesorom si priateľsky 

potriasol rukou. Keď prehovoril, všetci boli ohromený jeho dokonalou angličtinou. 

„Vitajte, som riaditeľ Durmstrangskej strednej školy čarodejníckej. Volám sa Lev Raluca Zamfrin a 

toto je môj zástupca, profesor Victor Krum. Naša škola a my všetci sme radi, že vás môžeme privítať v 

našej krajine. Dúfam, že ste mali príjemnú cestu. Dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, čo vás 

čaká v najbližších chvíľach. Počas tunajšieho pobytu budete ubytovaní v jednej z našich fakúlt, ktorá 

sa volá Sol a nachádza sa v západnom krídle hradu, odkiaľ budete mať nádherný výhľad na naše 

veľhory. Vašimi spolubývajúcimi budú študenti z čarodejníckej školy Krkonošskí vlci, teda z Čiech a 

Slovenska. Tí dorazili pred pár minútami. Len čo sa ubytujete, čaká vás slávnostné privítanie a bohatá 

večera presne o siedmej v našej Rytierskej sieni. Náš školník vám ukáže cestu a škriatkovia vám 

zoberú batožinu,“ odriekal zrejme vopred pripravenú reč. Riaditeľ Durmstrangu bol odetý v čiernom 

habite s tyrkysovou lemovkou a vyzeral, že len nedávno dovŕšil šesťdesiatku. Jeho čierne vlasy boli 

však len mierne popretkávané šedinami. Hneď na to sa otočil k školníkovi, ktorý stále obdivoval 

Testraly a pokynul mu v ich rodnej reči, aby zaviedol hostí na miesto určenia. Holohlavý školník 

prikývol a voviedol ich do hradu nasledovaný domácimi škriatkami a hosťami práve vo chvíli, keď sa 

ozval ohromný rachot prichádzajúci z neba. Znelo to ako hrmenie, ale mnohokrát znásobené. Keď sa 

na oblohe objavilo tmavé mračno, Albus začul riaditeľa poznamenať, že prichádzajú Nemci na svojich 

lietajúcich motorkách. 

Scorpius na to chvíľu hľadel vyjavene tiež, potom uznanlivo zapískal. „To sú teda machri, čo?“ Keď 

dobehli ostatných a zaradili sa, opýtal sa Albusa: „Sol? Čo je to za názov fakulty?“ spytoval sa šeptom 

Scorpius, vykračujúci hradom povedľa kamaráta. Skôr ako mu ten stihol odpovedať, do ich rozhovoru 

sa vmiešala Rose Weasleyová. 

„Sol znamená v preklade zem. Vieš, Scorpius, Rumuni majú tiež štyri fakulty ako má Rokfort, ale 

názvy majú odvodené podľa jednotlivých živlov. Oheň – Incendio, Voda – De apa, Vzduch – Aer a Zem 

ako Sol.“ 

„Odkiaľ to vieš?“ spýtal sa Scorpius, hoci dopredu vytušil jej odpoveď. „Nechaj ma hádať,“ predbehol 

ju napokon. „Niekde si to vyčítala, však?“ 

Vyplazila naňho jazyk, nezabudnúc naňho aj zagániť. Len sa uškrnul a otočil k Alovi. Prešli vstupnou 

halou, ktorá bola skoro celá z mramoru. Nerátajúc veľké a široké schodište, pokryté tmavomodrým 

kobercom a ozdobne kovaným čiernym zábradlím po jeho oboch stranách. Zamierili doľava a vydali 

sa naprieč dlhou chodbou lemovanou mnohými obrazmi, ktoré si ich zvedavo obzerali a občas im aj 

zakývali na pozdrav, či ich oslovili v rodnej reči. Za celý ten čas nestretli ani živú dušu. Usúdili, že to 

bude zrejme preto, lebo prebieha normálne vyučovanie. 

Školník odrazu zastal pred stenou, ktorá nevyzerala nijako zvláštne, nebyť toho malého, čierneho 

chrliča, ktorý bol zabudovaný vo výklenku v stene. Och a bol strašne škaredý. Niečo ako malý 

okrídlený diablik. Ceril na nich svoje zúbky, nepriateľsky vrčal a dokonca na nich vyplazil jazyk. 

„Alo,“ povedal školník a stena sa potichu odsunula. Bez toho, aby to musel ten holohlavý chlapík 

povedať, dovtípili sa, že to je ich heslo. Znamenalo to po rumunsky – ahoj. 

Vpochodovali všetci do ďalšej chodby širokej možno i tri metre, kde boli po jej oboch stranách dvere. 

Presne – desať dverí. Na každých jednych boli menovky s dvoma menami. Profesor pristúpil k prvým 
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na pravo a zistil, že tie patria ich spomínaným protihráčom. Pobral sa teda na druhú stranu a 

víťazoslávne zvolal: „Táto strana bude naša. Nájdite si izby podľa mien a ubytujte sa. Stretneme sa na 

chodbe presne o päť sedem,“ rozkázal a nevšímal si poznámku zástupkyne, ktorá si niečo zamrmlala 

popod nos. Albus to však neprepočul. 

„Inteligent,“ šepla opovržlivo a pretočila teatrálne očami, keď našla svoju menovku na dverách pod 

iným ženským menom a vzápätí za nimi po zaklopaní zmizla. 

„Tak poď,“ zahundral Scorpius a potiahol ho za rukáv habitu. „Som zvedavý, s kým ma ubytovali. 

Možno budem mať šťastie a bude to Trudy Woodsová,“ uškrnul sa a vrhol lascívny pohľad na svoju 

spolužiačku, vykračujúcu pred ním. 

Tá sa otočila a zmrazila ho pohľadom svojich modrých očí. „Zabudni, Malfoy! Skôr by som bývala s 

odporným čertom ako s tebou!“ Chytila sa Rose a obe zastali pred dverami, kde boli ich mená. Keď za 

nimi dievčatá zmizli, Scorpius si povzdychol. 

„Škoda. Nevie o čo prichádza,“ poznamenal, nevšímajúc si svojho mlčanlivého priateľa. 

Videli, ako za ďalšími dverami zmizli Aidan Boot z Bystrohlavu a Kirk Abbot z Bifľomoru. Pri ďalších 

dverách sa zastavili Toby Hemingway, tiež študent Bystrohlavu a Cony Blaise zo Slizolinu. 

„Ak na mňa budeš skúšať tie svoje hlúpe vtipy Blaise, zle skončíš,“ zavrčal varovne Toby skôr ako 

prekročili obaja prah dverí. 

„Zdá sa, že budeme spolu,“ poznamenal Scorpius, no neznelo to nejako nadšene. Zastal pred dverami 

s ich menovkami a po chvíli stisol kľučku. Zatiaľ čo on vošiel dnu, dvere na náprotivnej strane sa 

otvorili a Albus sa otočil. Zbadal vyjsť na chodbu tmavovlasého chlapca, len o trošku vyššieho ako bol 

on. Vlasy mal máličko dlhšie a stiahnuté do chvosta, na tvári mierne strnisko a úsmev. Jeho hnedé oči 

ho priam hypnotizovali. 

„Ahoj,“ pozdravil ho a prekrížil si ruky na hrudi, premeriavajúc si ho skúmavým pohľadom. Alovi sa 

však zdal ten pohľad skôr röntgenový. 

„Ahoj,“ odzdravil mu a radšej zmizol za dverami izby, ktorú pridelili jemu a Scorpiusovi. Ako zistil, 

bola celkom priestranná. Zatiaľ čo jeho spolubývajúci prehľadával skrine, obdivoval výhľad a 

nadchýnal sa vlastnou kúpeľnou, on sa rozhodol vybaliť si. Bolo pol siedmej a neostávalo im veľa 

času. Musel však uznať, že tu bolo pekne a hlavne čisto. Škriatkovia tu o všetko dbali. Postele mali 

povlečené a periny voňali. Nábytok sa leskol ako po čerstvom nátere a v izbe sa vznášala jemná vôňa 

levandule z vrecúšok proti moliam zavesených v skrini. Zvyšný čas strávil Albus kochaním sa pri 

výhľade z okna a počúvaním Scorpiusovho zastrájania, ako si musí nabaliť nejakú kočku, pretože bez 

toho by sa mu ten výlet ani nerátal. Pichlo ho pri srdci, ale nedal najavo nič. Celkom nič. Napokon, tak 

ako vždy. 

*** 

Scorpius sa vliekol na večeru v slávnostnom habite, ako všetci ostatní. Nie, že by mu vadilo, že má s 

Alom spoločnú izbu, ale... Merlin, to pokušenie bolo príliš veľké. Čo ak sa nechtiac prezradí? Čo ak 

bude znova tárať zo sna a povie niečo, čo by nemal? Občas sa mu to stávalo... Úkosom pozrel na 

Albusa. V tom slávnostnom habite vyzeral priam neskutočne. Prečo sa to muselo stať akurát jemu? 
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Prečo nemohol byť normálny? Prečo sa do kotla musel zamilovať do svojho najlepšieho priateľa? 

Jediného, ktorého mal? Nebolo to fér! Nechcel ho stratiť! Nie, on ho nemohol stratiť len pre svoju 

vlastnú, chorú slabosť! Nikdy by sa nezmieril s tým, keby oňho prišiel. A ešte k tomu vlastnou vinou. 

Albus bol výnimočný. Ak pre nikoho iného, preňho určite. Obdivoval ho kvôli mnohému a azda preto 

sa doňho zamiloval. Kvôli jeho láskavej povahe, viere všetko prekonať, kvôli jeho nenútenému šarmu, 

kvôli tým smutným úsmevom i smiechu, keď sa smial na jeho vtipoch, nevynímajúc tie oplzlé. Miloval 

zvuk jeho smiechu... Vtedy sa zarazil. Ako dlho ho už nepočul? Ani si nespomínal. Všimol si však, že 

iskri v jeho očiach pohasli, že smiech vystriedali akési nečitateľné úsmevy a výraz tváre, ktorý nevedel 

identifikovať. A čo to bolo minule, keď sa odrazu po tom výbere do družstva len tak vychytil a chcel 

byť sám? 

Zamračil sa a zakázal si na to myslieť. V duchu si spravil poznámku, že zistí, čo sa deje s jeho 

priateľom, ale nebude sa v tom vŕtať viac ako treba. A ešte dnes si nabalí nejakú peknú pyraňu a 

bude mu celkom jedno, či to bude Rumunka, Nemka, či Poľka. Potrebuje zabudnúť na to, čo cíti 

naozaj. Potrebuje tie city pochovať a bude mu jedno, ak to dosiahne povrchným sexom s niekým, 

koho nikdy viac v živote neuvidí. 

V Rytierskej sieni bolo na prasknutie. Aj tu mali štyri dlhé rady stolov, patriace jednotlivým fakultám. 

Duchovia sa vznášali vo vzduchu nad ich hlavami a pomaľovaným stropom. Albus vyvrátil hlavu 

dohora. Bola to celkom pekná, farebná freska znázorňujúca muža s ostrými tesákmi, rohmi na hlave, 

zahaleného v čierno-červenom plášti stojacom v plameňoch ohňa a davom čarodejníkov, ktorí ho 

spútavali na druhej strane. Nebol to ich začarovaný strop vo Veľkej sieni, ale ani tento nebol zlý a bol 

viac tradičný. Hlavne čo sa týkalo vyobrazenia grófa Drakulu. 

Sadli si na kraj dlhokánskeho stola a jemu sa ušlo miesto hneď vedľa chlapca, ktorého stretol ani nie 

pred pol hodinkou na chodbe. Ten k nemu obrátil hlavu, usmial sa naňho a potom sa znova otočil k 

profesorskému stolu, lebo to si už riaditeľ pýtal slovo. 

Albus zrakom prebehol po profesoroch. Videl Kruma sediaceho pri vysokom riaditeľskom kresle z 

pravej strany, neďaleko sedel ich profesor Hooch so zástupkyňou, ktorá sa zhovárala s nejakým 

bradatým mužom. Riaditeľ predniesol slávnostnú reč a predstavil všetky fakulty. Keď povedal názov 

fakulty, predstavil jednotlivých profesorov a potom sa museli postaviť aj študenti tých fakúlt. Boli tu 

teda oni, z Rokfortu, nemci z ich strednej školy, ktorá sa volala Drachen-nest, francúzi z 

Beauxbatonsu, američania zo Salemu, čecho-slováci zo školy Krkonošskí vlci, poliaci zo školy 

Szczešliwy miotly a samozrejme domáci – rumuni. Nakoniec im riaditeľ Zamfrin ukázal trofej. Zlatý 

pohár, o ktorý mali súperiť. Nezabudol im zaželať, aby sa cítili ako doma a pripomenul im, aby ctili 

športového ducha. Zdôraznil, že ostatní žiaci sú povinní chodiť na tunajšie vyučovanie a tiež ich 

varoval, aby nevstupovali do Čierneho lesa, ak nechcú prísť k ujme na zdraví. Tak veľmi to Alovi 

pripomenulo začiatok školského roka v Rokforte, že sa to zdalo priam neuveriteľné. 

Večera sa mohla konečne začať a Al bol nadšený, lebo mu už začínalo škvŕkať v bruchu. Keď sa pred 

ním teda objavil tanier, príbor a pohár, nalial si z tekvicového džúsu a nabral si plnenú rolku 

voňavého kuracieho mäska. Zemiaková kaša stála na stole opodiaľ a on na ňu túžobne pozrel, 

premýšľajúc ako sa k nej dostať, keď si to všimol jeho spolusediaci. Zavolal v rodnej reči na svojho 

spolužiaka a ten mu podal misu s kašou. 

„Dáš si?“ opýtal sa napokon Albusa, ktorý sa vzápätí začervenal, ale misu si od neho vzal. 
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„Ďakujem,“ odvetil. „Nevedel som, či mi bude niekto z vás rozumieť, tak som...“ jachtal nesúvislo ako 

prváčik. 

Chlapec sa naňho viac ako priateľsky usmial a odhalil dva rady snehobielych zubov. „V pohode. Všetci 

hovoríme perfektne po anglicky.“ 

S tým sa otočil naspäť k svojmu tanieru a nechal Albusa navečerať sa. Al zatiaľ počúval ako sa bavil so 

svojimi spolužiakmi a uvažoval, čo tak asi preberajú. Občas si všimol ich kradmé pohľady a musel sa 

veľmi premáhať, aby sa znova trápne nezačervenal. Keď jeden z nich čosi povedal a všetci sa zborovo 

rozosmiali, Al na nich prekvapene pozrel. Bolo mu to nepríjemné. Cítil sa tak, akoby sa vysmievali 

jemu, i keď nemali prečo a vedel, že je to hlúposť a len si to všetko namýšľa. 

Chlapec po jeho ľavici si všimol jeho zmätený výraz tváre a znova ho oslovil. „Prepáč, sme zrejme 

trochu hluční, ale na Nemcov nemáme,“ povedal žartom, pretože tí sedeli pri jednom zo stolov ticho 

ako muchy. Vyzerali ako vojaci. Sedeli tam už zjavne všetci najedení ako voskové figuríny. Albus sa 

konečne usmial. 

„Ja som Matej,“ predstavil sa mu prísediaci a natiahol k nemu ruku. 

„Albus,“ povedal Al a spravil to isté. „Priatelia ma volajú Al.“ 

„Teší ma, Al,“ riekol mladík a v očiach mu zvláštne zaiskrilo. Nevedno prečo prešla Albusom triaška a 

stiahlo mu žalúdok. Prečo sa naňho tak pozeral? Akoby ho hltal očami... Pohľadom zavadil o 

Scorpiusa, ale ten si ho nevšímal. Matej ho začal predstavovať ostatným spolužiakom a tak na 

siahodlhé úvahy nebolo času. „Toto je Mirek,“ ukázal na chudého chlapca so šticou vlasov čiernych 

ako uhoľ. „Je to jeden z našich odrážačov.“ Chlapec mu kývol na pozdrav. „Vedľa neho sedí Pavol a 

Jirka, je to ten ryšavý. Pavol je odrážač a Jirka je stíhač. Dana a Šárka sú spolu s Tedom triafači. A 

Vavro je náš náhradník.“ 

Al sa s každým pozdravil. S tými, čo sedeli na dosah si dokonca podal ruku. „Takže ty si strážca, ak sa 

nemýlim,“ opýtal sa ho. 

Matej prikývol. „Nemýliš sa.“ Alovi znova stiahlo žalúdok pri tom jeho úsmeve, ktorým ho obdaril. „A 

ty hráš na poste stíhača, však?“ 

„Ako to vieš?“ opýtal sa Albus prekvapene a vyvalil naňho oči, čomu sa ostatní zasmiali. 

„Jeho sesternica k vám chodí do školy,“ vysvetlilo mu ochotne plavovlasé dievča, na ktoré už hodnú 

chvíľu zízal Scorpius a vymieňal si s ňou horúce pohľady. Albusovi to samozrejme neušlo, no snažil sa 

to ignorovať. Musel, ak mal ostať pokojný, inak by zrejme vyletel z kože. 

„Skutočne?“ zaujímal sa Al a Matej pritakal. 

„Volá sa Crystal Vondráčková. Možno ju poznáš,“ odvetil nádejne, no Albus pokrútil hlavou. 

„Nie, žiaľ.“ 

„Za to ja ju poznám dobre,“ vmiešal sa do rozhovoru i Scorpius, ktorý napriek všetkému pozorne 

načúval. „Je piatačka, však? Pekná tmavovláska?“ 
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Matej naňho pozrel prižmúrenými očami a vrhol na Alovho spolužiaka podozrievavý pohľad. Zrejme 

mu došlo, s kým má dočinenia. Rokforstký Don Juan si ho nevšímal. Naopak, zbadajúc, že pochopil 

význam jeho slov sa len široko pousmial. Matej sa otočil k Dane a niečo jej povedal v rodnej reči. 

Dievča bez toho, aby jej zmizol z tváre úsmev prikývlo a niečo mu odpovedalo. Nerozumeli im, ale 

Scorpoiusovi to bolo jedno, keď naňho aj tak koketne žmurkla. 

Matej v tej chvíli stratil o Scorpiusa záujem a obrátil pozornosť k Alovi. „Potter. Bude mi cťou hrať 

proti tebe a tvojmu družstvu. Počul som, že ste dobrý.“ 

 „Musíme byť, keď nás vybrali, či nie?“ odvetil namiesto neho Scorpius sebavedome. Ten prekliaty 

chumaj si ho však nevšímal. Nespúšťal oči z Albusa a – zdalo sa mu to, alebo si fakt prisadol k Alovi 

bližšie? Scorpius stuhol. Prsty okolo pohára sa zovreli nechtiac silnejšie bez toho, aby si to uvedomil. 

Keď mohli konečne odísť a všetci sa hromadne valili z Rytierskej siene, Scorpius pristúpil k Dane a 

niečo jej zašepkal do ucha. Spolu potom vybehli hore schodmi a zamierili k ich fakulte. Nešli však s 

ostatnými, ale ukryli sa v tajnom výklenku, ktorý Scorpius objavil cestou do siene. Kým sa on priam 

lačne vrhol na neprotestujúcu a ochotnú dievčinu, ostatní sa vracali do svojich izieb. Albus nechtiac 

zachytil pohľadom roztopašnú dvojicu. Pohľad mu padol na Scorpiusovu roztiahnutú ruku, ktorá 

pohládzala stehno dievčaťa, ktoré malo nohu ovinutú okolo jeho bokov. Boli na sebe taký nalepený, 

že mu napadlo, že ich budú musieť od seba oddeľovať chirurgicky. 

Matej si všimol jeho sklený pohľad a chytil ho za plece. „Máš fakt podareného priateľa,“ povedal 

súcitne a vtiahol ho do chodby, keď povedal malému chrliču heslo. Každý z nich zamieril do svojej 

izby a dohodli sa, že si zajtra pôjdu spolu ešte pred raňajkami zalietať na metlách. Tu to vraj mali 

študenti povolené. Albus súhlasil. Potreboval rozptýlenie. Akékoľvek... 

Scorpius sa dlho nezdržal. Do izby vošiel v dobrej nálade, ale zistil, že Albus už spí. Ležal skrútený na 

boku v posteli, tvárou k stene. Vzdychol si a pobral sa do kúpeľne. Po krátkej sprche sa vydrhol do 

sucha a zaliezol do postele i on. Dlho však nemohol zaspať, tak tam len tak ležal, načúval Alovmu 

pokojnému oddychovaniu a premýšľal... Napokon sa otočil nabok a snažil sa pohľadom preniknúť 

tmu v izby, osvetlenú len jemným lúčom mesiaca. Pohľadom skĺzol po tmavých krivkách Alovej 

postavy, ktorý zo seba v spánku skopol perinu. Prižmúril oči, keď pocítil páľavu v podbrušku a 

tuhnutie vlastného penisu. Mohol to zastaviť, ale on nechcel. Pred malou chvíľou sa bozkával veľmi 

náruživo s Danou. Nebola to však ona, koho si predstavoval, že bozkáva. Nebola to ona, koho si 

predstavoval, že sa dotýka... Tak ako teraz, v tejto chvíli, keď si zahryzol do pery a rukou si zašiel do 

pyžamových nohavíc. S myšlienkami na nič netušiaceho, spiaceho spolužiaka si rukou objal navretý 

penis. Potreboval uľaviť. Pretočil sa späť na chrbát a dráždil si úd dovtedy, kým mu ruku neorosila 

lepkavá tekutina. Nevykríkol od úľavy, hoci to mal chuť urobiť. Namiesto toho si ešte viac zahryzol do 

pery. Ucítil hrdzavú chuť vlastnej krvi, keď mu zuby prerezali spodnú peru. Odrazu ho zarezali oči. Od 

sĺz, ktoré sa mu do nich tisli... Nevedel, čo so sebou, nevedel, čo s tým, čo cíti... Cítil sa taký stratený... 

Vedel, že mu nikdy žiadne dievča nebude schopné dať to, po čom naozaj túžil. A on sa bude po celý 

ten čas len pretvarovať. Mohol ich mať v posteli hoci aj stovky, žiadna z nich mu nemohla splniť to, po 

čom túžil. 

„Prekliaty osud!“ pomyslel si v duchu a len čo sa kúzlom očistil, otočil sa k stene schúlený do klbka a 

pokúsil sa zaspať. 
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3. kapitola - Keď nepomôže ani lesť 

Obrázok Albus vyskočil na metlu a odraziac sa od zeme vzniesol sa do vzduchu nasledujúc Mateja. 

Ráno si doprial rýchlu sprchu, obliekol si obyčajné rifle a tričko, prehodil na seba zelenú mikinu s 

kapucňou a vykročil z izby na chodbu, kde ho už čakal nový priateľ. Opieral sa o stenu vedľa dvier ich 

izby. Jeho včerajšie pozvanie zalietať si ešte pred vyučovaním však naplno ocenil až teraz. 

„Obletíme okolo školy a vydáme sa k jazeru, dobre?“ zavolal naňho Matej a Al prikývol. Keď sa naňho 

kamarát zaškeril tým svojím širokým úsmevom a iskriacimi očami a zakričal: „Kto bude pri jazere 

prvý! Ukáž čo dokážeš, Potter!“ 

Al mu úškrn opätoval, prihrbil sa a vyrazil za ním zvýšiac tak rýchlosť. Keď Mateja po pár sekundách 

obchádzal elegantnou vývrtkou a ešte troška zrýchlil skrútiac metlu, preletel ponad kamenný most 

spájajúci dve najväčšie veže, začul za sebou jeho veselé zaujúkanie. Zasmial sa, ale nespomalil. 

Dokončil dráhu letu okolo školy a zamieril k brehu jazera, ktoré sa rozprestieralo neďaleko Čierneho 

lesa. Na zem dosadol ako prvý a Matej v tesnom závese za ním. 

„Sakra, ty si ale dobrý!“ vydýchol a podal mu ruku, aby si tľapli. 

„Ďakujem, ale ani ty si si neviedol zle,“ odvetil Albus a sadol si na breh jazera, zložiac metlu vedľa 

seba. Matej si k nemu prisadol. 

„No, jedno je isté. Už viem, prečo o tebe Crystal vravela, že si – božský! A musím uznať, že v tomto 

výnimočne nepreháňala,“ zachechtal sa, ale Al len sklopil hanblivo oči a jeho prsty vošli do zelených 

trsov trávi. Vyškubol steblo trávy a pohrával sa s ním prstami. 

Matej sa položil do trávy, trochu vlhkej od rannej rosy a oprel sa o lakte. Zadíval sa naňho viac ako 

skúmavo a Al sa zahniezdil na mieste. Takéto skúmavé pohľady, keď sa doslova ocitol pod 

drobnohľadom vyslovene neznášal. Vlastne nebol nikdy rád stredobodom pozornosti. Toto 

prenechával vždy Scorpiusovi. 

„Môžem sa ťa niečo opýtať?“ ozval sa po chvíli ticha Matej, nespúšťal z neho oči. 

Al sa k nemu otočil a pohliadol mu do tváre. Prvý raz v nej nevidel úsmev, ale zádumčivý a spýtavý 

výraz. Prikývol. 

„Čo je medzi vami dvoma?“ 

Al sa zháčil. „Prosím? Ko-koho máš na mysli?“ 

„Teba a tvojho kamoša,“ odvetil priamo a keďže z Ala nespúšťal pohľad, neuniklo mu, že sa chlapec 

začervenal, prv ako od neho okamžite odvrátil tvár. 

„Nič. Čo by malo byť? Sme priatelia. Už dlho... vlastne sa poznáme sedem rokov, prečo?“ odvetil 

vyhýbavo, akoby sa nič nedialo a on jeho otázku nepochopil. Lenže Al presne vedel, na čo sa ho pýta 

a uvažoval, ako sa to mohol dozvedieť, keď si to nik iný nevšimol. Správal sa nejako čudne? Dal 

najavo niečo, čo nemal? Chcel by to vedieť, aby si dal nabudúce pozor, ale bol rozhodnutý zatĺkať. A 

pýtať sa by znamenalo - priznať sa. 
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Matej si povzdychol a posadil sa. „Nemyslel som práve to a tiež viem, že vieš, na čo sa pýtam,“ odvetil 

a pousmial sa. „To bolo dobré – viem, že vieš...“ pokrútil hlavou a objal si rukami pokrčené kolená. 

Al naňho odmietal pozrieť. Iste, že vedel ako to myslel. „Chceš to niekomu povedať?“ opýtal sa 

miesto toho, keď pocítil na pleci dotyk jeho ruky, strhol sa, na čo sa ho kamarát okamžite pustil. 

„Nie, samozrejme, že to nebudem roztrubovať kadiaľ budem chodiť,“ šepol pokojne. „Vieš... ja... mal 

som pocit, že je medzi vami niečo viac, ale som rád, že to bol len môj dojem.“ 

Až teraz sa k nemu Albus otočil. „Prečo?“ 

Matej ho znova obdaril tým svojím šibalským úsmevom. „Pretože sa mi páčiš. Myslel som si, že to 

dávam najavo dosť jasne. Asi sa budem musieť zlepšiť,“ uvažoval nahlas, no úsmev mu z tváre 

neschádzal. 

Albusa jeho úprimnosť nielen prekvapila, ale aj ochromila. „Ja... lenže... ako?“ Akosi mu nešlo do 

hlavy, čo by na ňom videl. Nemohol poprieť Matejovu príťažlivosť a bola pravda, že sa mu páčil. Ale 

počuť od neho, že má oňho záujem? Neskutočné... A predsa to bolo tak. Ale bol tu háčik. O Alovej 

sexuálnej orientácii nikto nemal ani tušenia, nie to ešte skutočnosť, že on sám to tajil. 

Matej si povzdychol a zamračil sa. „Ak mi teraz povieš, že si na baby, asi sa prepadnem od hanby pod 

zem!“ Schoval si tvár do dlaní, neprestávajúc hovoriť. „Myslel som, že som ťa odhadol správne, ale asi 

som sa pomýlil. Merlinove spodky, je mi to ľúto! Fakt... Prepáč mi. Môžeme sa tváriť, že som nič 

nepovedal?“ 

Teraz sa Albus pre zmenu pobavene uškrnul, ale bol to smutný, pokrivený úsmev, ktorý vylúdili jeho 

ústa. „To bude dosť ťažké, lebo toho nahovoríš dvakrát toľko, čo ja. A nie, mal... máš pravdu. 

Skutočne bol tvoj odhad správy, aj keď mi nie je jasné, ako si na to prišiel. Už dlho sa to snažím 

skrývať,“ vzdychol si pre zmenu on. Ani sám nevedel, prečo sa to rozhodol priznať aspoň niekomu. 

Možno preto, lebo sa s ním cítil dobre? Lebo mali otvorený vzťah? Ak sa to vzťahom dalo nazvať... 

Poznali sa len tri dni, ale... Prosto cítil, že mu môže veriť. A keď ho už odhalil... Nebolo zlé mať 

niekoho, komu sa mohol zveriť so svojím trápením. Veď napokon, zachvíľu sa ich cesty rozídu a oni sa 

nikdy viac neuvidia... 

„Prečo? Čo je na tom zlé, že sa ti páčia muži?“ zháčil sa Matej a pretrhol niť jeho myšlienok. 

„Čo? Asi všetko. Mám strach, že ak sa to niekto dozvie... Veď vieš, bojím sa, že sa mi priatelia i rodina 

otočia chrbtom,“ vysvetlil svoje obavy a tmavovlasý chalan sediaci pri ňom chápavo prikývol. 

„Takže pozvať ťa na rande asi nebude dobrý nápad, čo?“ opýtal sa Matej provokačne, zľahčujúc 

situáciu, snažiac sa ho hlavne trošku rozveseliť, ale keď sa mu to nepodarilo, opäť len chápavo 

prikývol. „Pozri Al. Nič nie je také, aké sa na prvý pohľad zdá. Ako dlho všetkým tajíš, že si – kto si?“ 

„Neviem,“ pokrčil najprv plecami. „Asi tri roky,“ odvetil neurčito. 

„Neviem síce ako sa na rovnocenné vzťahy hľadí u vás, ale u nás sa to v čarodejníckom svete berie 

ako bežná vec. Myslel som, že u vás to platí rovnako.“ 

„Netuším, nikdy som sa o to nezaujímal. Vieš, nepoznám nikoho, kto by bol... taký ako ja.“ 
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„Poznáš mňa,“ usmial sa Matej. 

Al mu opätoval smutný úsmev. „To sa neráta. V poslednom čase som uvažoval nad tým, že sa 

zdôverím otcovi. Niekedy to bolo na nevydržanie. To tajomstvo ma ťažilo ako balvan. Občas som mal 

pocit, že sa nemôžem poriadne a voľne nadýchnuť, chápeš?“ 

„Chápem, skutočne viem, ako sa cítiš. Keď som sa priznal našim ja, chvíľu trvalo, kým to prijali, ale 

majú ma radi takého, aký som,“ odvetil. 

„Kiež by som to mohol povedať o sebe. Viem, že ma môj otec miluje, ale neviem, ako by sa postavil k 

faktu, že jeho syn je gay... A čo moja sestra a brat? A priatelia? Možno som zbabelý... A to som 

Chrabromilčan!“ odvrkol si posmešne, krútiac hlavou. „Občas si myslím, že ma do tej fakulty priradili 

omylom.“ 

Matej sa znova dotkol jeho pleca v upokojujúcom geste. „Nie si zbabelý. Mať strach z určitých vecí je 

prirodzené.“ Na malý moment sa odmlčal a potom sa spýtal. „Takže... to rande... je to stále passé?“ 

Al pokrčil ramenami. „Ja... vieš... nikdy som...“ Začervenal sa a privrel na malú chvíľu oči. „Nikdy som 

s chlapcom rande nemal.“ 

„A nechceš to aspoň skúsiť? Veď za to nič nedáš,“ nabádal ho kamarát podmanivým hlasom a on mal 

naozaj chuť podľahnúť. „Nikto sa nemusí nič dozvedieť Al. Prisahám, že mi nejde o sex, ak teda... vieš, 

ak nebudeš mať záujem. Len ťa chcem lepšie spoznať.“ 

Al uprel zrak do zeme. Cítil ako mu tvár priam horí novým rumencom. Cítil sa ako zapálená pochodeň. 

Ale musel uznať, že to bolo príliš lákavé. Všetko bolo! Matej bol krásny, bol príťažlivý a naozaj sa mu 

páčil. Cítil sa s ním dobre. Chcel to skúsiť. Všetko v ňom pišťalo po tom, aby súhlasil. Celý život sa 

správal len správne, podľa pravidiel slušnosti, bol nielen úctivý a ústretový, bol milujúci a poslušný 

syn, dobrý a verný kamarát a nikdy nič za svoj obetavý prístup neočakával. Ale pravdou bolo, že ho 

unavovalo byť vždy tým, kto len dáva a nič nedostáva... Tak prečo to nezmeniť aspoň jeden jediný 

raz? Aj tak by sa nikto nič nedozvedel... 

„Takže rande?“ otočil sa k nemu zdráhavo. 

Matej zvážnel, hoci len na krátky moment. „Ty súhlasíš?“ Znova sa usmial, jeho pohľad zmäkol. „Som 

rád. Naozaj.“ 

„A... kedy a kde?“ spýtal sa nesmelo Al. 

„Vieš, budúcu sobotu idú po raňajkách všetci do neďalekej dediny. Mohli by sme si urobiť súkromný 

výlet. Vtedy nemáte zápas ani vy, ani my. Čo ty na to?“ 

„Do dediny?“ zopakoval Al. 

„Hej. Volá sa tuším Grădină. Majú tam vraj všeličo. Je to jedna z dedín, o ktorých sa vravelo, že bola 

utláčaná grófom Draculom, ktorý si tam v svojich zlatých časoch chodil vyberať mladé panny ako 

svoje životné družky.“ 

Al sa pousmial. Zdalo sa, že aj Matej sa zaujímal o históriu. Jednoznačne, s ním sa určite nudiť 

nebude. „Tak dobre, nemám nič proti.“ 
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„Fajn, tak platí, sme dohodnutí,“ zamrmlal spokojne Matej a zdvihol sa zo zeme. „Mali by sme ísť, ak 

chceme stihnúť raňajky a vyučko.“ 

„Jasan,“ prikývol Albus a chytil sa jeho podávanej ruky, aby ho vytiahol na nohy. Vzali svoje metly, 

nasadli na ne a zamierili späť k hradu. 

*** 

Poobede, po vyučovaní sa bol Scorpius s Alom pozrieť na prvý tréning, ktorý mali Nemecký študenti. 

Skoro celý deň bol nezvyčajne mĺkvy. Al netušil, prečo, ale nevyzvedal. Vedel, že ak mal takúto 

náladu, bolo lepšie nechať ho chvíľu tak a ono to samo prešlo. Netušil, že príčinou jeho nedotklivej 

nálady je vlastne on. Keď sa Scorpius ráno pár minút pred pol ôsmou prebudil, Ala v izbe nenašiel. 

Bolo mu to čudné, ale nechal to plávať. Myslel si, že si proste privstal a bol hladný, tak šiel do 

Rytierskej siene na raňajky bez neho. To by ešte bral. Lenže keď sa vymotal z postele a videl ho pár 

sekúnd na to prefrnknúť popred okno v závese s tým chalanom, s ktorým sa bavil celý predošlý večer, 

niečo sa v ňom zlomilo. Pocítil neuveriteľnú zlosť. Prvý raz sa cítil ako piate koleso na voze a ten pocit 

sa mu rozhodne nepozdával. 

Pri raňajkách si vymenili sotva desať slov. Keď sa ho stručne opýtal, kde bol, Al mu odvetil, že si bol 

zalietať na metle. Scorpius sa naďalej venoval raňajkám, kým do siene nevstúpil i Matej a prisadol si k 

Alovi. Ten švihácky chrapúň sa pustil nielen do raňajok, ale i s Alom do reči. Scorpius sústredene 

prežúval a snažil sa nemyslieť na to, že sa ho akosi do rozhovoru ani nepokúsili zapojiť. Namiesto 

toho rozoberali rozpisový plán tréningov a kadečo iné, čo sa týkalo metlobalu. 

Keď sa Scorpiusova nálada nijako nezlepšovala, Albus sa nechcel dlhšie tváriť, že sa nič nedeje. „Je ti 

niečo? Nedopadlo to včera s Danou podľa tvojich predstáv?“ opýtal sa, hoci ho to vonkoncom 

nezaujímalo. 

Scorpius pokrútil hlavou. „Nie, tá bola celkom dobrá, aj keď k ničomu nedošlo,“ odpovedal a 

nezabudol štipľavo poznamenať: „Zatiaľ.“ 

„Mhm,“ zamrmlal Al a radšej sústredil pozornosť na nemeckých hráčov, lietajúcich na metlách v 

čiernych dresoch s červenými výšivkami drakov na chrbtoch svojich habitov. 

„Do kelu, tí sú ale dobrí,“ hlesla obdivne Rose, stojaca s Trudy a Tobym opodiaľ. Všetci sa dívali na 

lietajúce čierne šmuhy a sledovali ich priam dokonalú hru. Zdalo sa, akoby to boli naprogramované 

stroje, ktoré nespravia ani chybičku v zostave svojej hry. Tréner na nich občas niečo spokojne zakričal 

a sledoval ich počínanie svojím sokolím zrakom. Alovi napadlo, že vyzerá ozaj ako sokol. Nakrátko 

ostrihané hnedé vlasy, malé čierne očká a ohnutý nos nad tenkými perami zovretými do prísnej linky 

to prirovnanie len podčiarkovali. 

„Zajtra máme tréning my a hneď po nás o piatej by mali proti sebe nastúpiť Nemci s Francúzmi na 

prvý kvalifikačný zápas. Kto prehrá, odchádza domov,“ hlesol Cony Blaise, hoci to všetci vedeli. „A v 

sobotu, čo je už o tri dni hráme proti Salemu. Vraj nie sú zlí.“ 

„Uvidíme,“ zhodnotil jeho poznámku Scorpius a poodišiel od skupinky k jednej z tribún. Oprel sa 

plecom o hrubý drevený hranol. Vedel, že Al sa presunul spolu s ním. 
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„Myslím si, že Američanov nebude problém zvládnuť. Videl som ich trénovať. Nie sú veľmi zohratí a 

často sa hádajú,“ zamrmlal Albus, keď naňho ktosi zavolal a on sa otočil za hlasom. 

Opodiaľ stál Matej s metlou v ruke a kýval naňho. „Ja... pôjdem. Vravel si, že máš rande s Danou, 

nie?“ otočil sa k Scorpiusovi. 

„Mhm,“ zahundral a vrhol k Matejovi zlostný pohľad. 

„Ok, takže sa uvidíme pri večeri. Bav sa,“ zaprial mu Al a odbehol preč. 

Len čo sa stratil a so svojou metlou v ruke podišiel k Matejovi, obaja chlapci vysadli na metly a vzlietli. 

Chvíľu na to sa mu stratili z výhľadu. Ale to aj tak Scorpiusovi nezabránilo hľadieť tupo a nasrdene 

smerom, ktorým zmizli. Očumovať hru Nemcov ho omrzelo. Namiesto toho sa vychytil preč s 

pohľadom Boha pomsty v peknej, alabastrovej tvári. 

*** 

Rose Weasleyová za ním so záujmom hľadela. Počula ako zahrešil a zvažovala, čo ho tak rozhodilo. 

Mala už nejakú tú chvíľu o Scropiusovi svoju teóriu. Vedela, že strieda dievčatá ako ponožky. Dokonca 

to raz skúsil aj na ňu. Vtedy si to s ním vybavil Al, ale aj tak by mu nebola naletela na tie sladké 

rečičky. Nebola predsa žiadna prostoduchá hlupaňa, ani naivka, ktorá si nahovárala, že jej láska ho 

zmení! Nie, to boli prípady iných dievčat. Rozhodne nie jej. Teraz, ako sa zdalo sa jej teória začala 

potvrdzovať. Otázka bola, či je ozaj pravdivá. Vedela, že jej bratranec Albus je – prosto iný. Už 

dávnejšie si všimla, že sa otáča viac za chlapcami ako za dievčatami. A dievčatá, ktoré mu dohodil 

Scorpius na rande a ona sa s nimi potajme zhovárala (v podstate drzo vyzvedala, vždy pod inou 

výhovorkou) jej potvrdili, že sa ich ani nepokúsil pobozkať. Teda – väčšinu z nich. Vlastne ich veľa 

nebolo. Dokopy štyri. Zaručene vedela, že Albus sa bozkával len s jednou z nich. Bola to Trudyna 

spolužiačka Alice, ktorá bola do Albusa zamilovaná až po uši. Mali však len jedno rande. Rose ju 

potom nenápadne vyspovedala. Dozvedela sa, že Al ju síce pobozkal, ale odmietol ju. Urobil to však 

tak šetrne, až dievča malo dojem, že sa s ním rozišlo ono. Keď sa to zopakovalo ďalšie tri razy, Rose si 

bola stopercentne istá tým, že je Albus na chlapcov, hoci sa s tým nikomu nezverila. Ani len Alovi 

nepovedala, že pozná jeho tajomstvo. 

A Scorpius? To bol ťažší oriešok. Napriek tomu sa nevzdávala. Sledovala ich, keď boli spolu. Videla ich 

pohľady, náhodné dotyky a hoci to nevideli oni, vysielali k sebe toľko signálov a iskrilo to medzi nimi 

bez toho, aby si to chlapci uvedomovali. Napriek tomu, že boli najlepší kamaráti, nestalo sa celkom 

nič. Ostalo pri priateľstve a vďaka Scorpiusovej žiarlivostnej ukážke si bola istá, že utekajú pred 

pravdou, ktorá bola viac ako jasná. Lenže... ako im obom otvoriť oči? Ozaj ťažký oriešok... ale nie až 

tak, aby si s tým neporadila. 

Rose zistila, že sa do večere Scorpius ako – tak spamätal. Zdalo sa, že kul vlastné plány, ako odpútať 

priateľa od nového a neželaného kamoša. Videla ako sa Albus s neurčitým výrazom v tvári vytratil 

nenápadne počas večere, ktorej sa sotva dotkol. Vybrala sa za ním. Keďže netušila, kam sa mohol 

vypariť, zamierila najprv do jeho izby. Zaklopala a mala šťastie. Sedel na posteli a civel do steny. 

„Al? Môžem?“ ozvala sa a vrhla naňho súcitný pohľad. 

Prikývol a ona si k nemu prisadla. 
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„Pozri, nie som slepá a viem, že sa s tebou niečo deje. A to niečo má spoločné so Scorpiusom, je tak?“ 

vyrukovala naňho priamo. Úkosom na ňu pozrel, ale neodvetil. „Je... je možné, že ho máš rád viac ako 

len kamaráta?“ 

Al sa začervenal ako rak a zvalil sa bruchom na posteľ, zaboriac si tvár do vankúša. Merlin, Rose je už 

druhá, ktorá si to všimla! Čo robím zle? pomyslel si nešťastne. „Choď preč, Rose, prosím...“ začula 

jeho tlmený hlas. Znel tak zúfalo, ako sa jej bratranec cítil. 

Povzdychla si a dotkla sa jeho pleca. „Al, mám ťa rada, ale občas sa správaš ako pako! Prečo mu to 

jednoducho nepovieš?“ 

Otočil sa k nej. „A prečo by som mal?! Aby ma vysmial a znenávidel? Preskočilo ti?“ okríkol ju v 

návale zúfalstva a zaskučal ako ranené zviera. Rose to však z jej zvyčajného stoického pokoja 

nevyviedlo. Potom sa k nej otočil a oveľa miernejšie sa jej opýtal: „Tebe... tebe to nevadí?“ 

„Čo by mi malo vadiť?“ ozvala sa prekvapene naňho hľadiac. 

„To, že... že som... Ako si na to vlastne prišla?“ vzdychol si a znova sa posadil. 

„Vravím ti, nie som slepá!“ zahundrala dotknuto. „A ako som na to prišla? Jednoducho. Pozorovacou 

metódou.“ 

„To som taký priehľadný, že si to každý všimne? Tak to pekne ďakujem! A to som si myslel, že som 

nenápadný...“ hundral nespokojne. 

„Nie, naozaj si v predstieraní celkom dobrý. Potvrdila som si to len nedávno,“ priznala. 

„Aj tak. Nemôžem mu to povedať,“ vzdychol si, ale ona si nedala povedať. 

„Prečo nie?“ 

„Zabil by ma!“ odvetil, akoby to už aj tak nebolo nad slnko jasnejšie. 

„Si si istý? Lebo ja by som to tvrdiť rozhodne nemohla,“ zatiahla a pozrela naňho pohľadom, ktorý ho 

celkom zneistil. 

„Čo tým chceš povedať?“ Bol to on, kto teraz nepochopil jej narážku. 

„Mám dojem, že ani ty nie si Scorpiusovi ľahostajný,“ vysvetlila s potuteľným úsmevom. 

„Ale nevrav! Tak potom to dáva dosť okato najavo...“ odfrkol si. Neveril jej. Jednoducho tomu, čo 

tvrdila nemohol veriť. 

„Keď máš na mysli Danu, tak sa neobávaj. Robí len to, čo vždy. Scorpius zastiera pravdu 

najjednoduchšie ako dokáže. Obaja to vlastne robíte, len každý po svojom. Ty to silou mocou tajíš, on 

popiera. Mal si vidieť jeho pohľad, keď ťa videl odchádzať z ihriska s Matejom. Keby ten pohľad 

dokázal vraždiť, tvoj drahý Matej by už dávno oddychoval v truhle.“ 

„Pozval ma na rande,“ prezradil jej Albus bez obalu. 
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„Prijal si?“ zaujímala sa a v duchu dúfala, že Al súhlasil. Matej sa jej pozdával viac ako Scorpius. 

Považovala ho síce za jedného z priateľov, ale... aj to malo svoje hranice. Obmedzené jeho správaním. 

Prikývol. „Nemyslím, že so Scorpiusom máš pravdu, hoci si sa u mňa trafila.“ 

„Al? Nechceš si aspoň tú moju teóriu overiť?“ opýtala sa zaliečavo. 

„Ako overiť?“ 

„Mám plán,“ usmiala sa a oči jej šibalsky zaiskrili. Merlin ochraňuj Malfoya, pomyslel si Albus a 

vypočul si jej návrh, ktorý ona tak prezieravo nazvala plánom. 

*** 

Prvý kvalifikačný zápas prebiehal medzi metlobalovým družstvom nemeckej strednej čarodejníckej 

školy Drachen-nest a francúzskou školou Beauxbatons. Na prvý pohľad však bolo vidieť, že Francúzi 

proti Nemcom nemajú najmenšiu šancu. Nemci šli aj cez mŕtvoly. Očividne prišli do Rumunska len 

preto, aby získali pohár. Komentátor sediaci medzi profesormi na ich tribúne farbisto opisoval 

situáciu hry a neodpustil si ani vlastné komentáre. 

„No do riti!“ sykol počas komentovania útoku nemeckých odrážačov na francúzsku triafačku, ktorá sa 

zrážke s letiacou loptou vyhla naozaj tesne. 

„A Karl Roden dáva ďalší gól! Ako ste videli, šikovnou vývrtkou sa vyhol odrážačke, zmiatol súperovho 

strážcu a skóroval! Desať bodov pre Nemeckých hráčov!“ 

Scorpius sledoval hru presne tak napäto ako Al sediaci vedľa neho. Al doňho odrazu drgol a ukázal 

prstom kamsi do vzduchu. „Pozri, zbadal ohnivú stretlu,“ povedal, ukazujúc na nemeckého stíhača, 

po ktorom vyštartovala francúzska stíhačka. Malé, ale šikovné dievča si rýchlo spravilo náskok pred 

nemeckým svalovcom. Všetci zatajili dych, keď sa zrazili a letiac za svojím cieľom do seba chvíľu 

sácali. Napokon do nej nemecký stíhač kopol a ona s výkrikom odletela opodiaľ, ale hoci nabrala 

vzápätí znova správny kurz. Bolo neskoro. Malá, zlatá loptička bola uväznená v ruke nemeckého 

svalovca, ktorý mal na tvári samoľúbi úsmev. Rozhodca odpískal hru. Bolo rozhodnuté a znamenalo 

to len jedno. Pre Francúzov sa ich tunajší pobyt veľmi rýchlo skončil. 

Al sa zahniezdil. Napadlo mu, že môžu skončiť rovnako. Aj oni prišli vyhrať a získať trofej pre ich 

fakultu, ale nie za cenu nešportového správania. Díval sa do ihriska, keď rozhodca zamával na 

nemeckého stíhača a nahnevane pred ním gestikuloval a niečo mu vykladal. Ten chalan naňho hľadel 

s kamenným výrazom v tvári, ani brvou nepohol. Napokon prikývol, ale len čo sa rozhodca vzdialil, 

otočil sa k spoluhráčom so samoľúbym úškrnom od ucha k uchu a oni ho spokojne tľapkali po pleci a 

oceňovali jeho výkon. 

I Scorpius to celé sledoval a pokrútil hlavou. Bol síce zo Slizolinu a nebola mu cudzia žiadna lesť, či 

podlosť, ale nikdy nezvykol byť hrubý a zásadne nikomu neubližoval. Asi to mal vštepené od Albusa, 

že sa zakaždým snažil dodržiavať športového ducha. 

„Ak s nimi budeme hrať, budeš si naňho musieť dať pozor, jasné?“ upozornil ho varovne. „Nerád by 

som ťa zbieral po kúskoch z ihriska a tiež by som sa nerád dostal taký mladý do Azkabanu.“ 

Albus sa zasmial. „Prečo by si sa tam mal dostať?“ 
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„Keby ti niečo spravil, musel by som ho zabiť,“ odvetil naoko ľahostajne, ale Al v jeho hlase zachytil 

zvláštny podtón a zasa mu prišiel na um plán, ktorý mu navrhla Rose dva dni pred tým. 

*** 

Albus sa naozaj rozhodol spraviť, čo mu poradila a Scorpiusa podrobiť skúške. Najúčinnejšej, aká len 

mohla existovať. Šiel na radne s dievčaťom, ktoré mu dohodil Scorpius. Bola to študentka domácej 

fakulty. Pekná, plavovlasá Rumunka. Volala sa Florentina. Boli sa spolu poobede prejsť, zhovárali sa a 

rozišli sa v dobrom, ako priatelia. 

Keď sa vrátil do ich spoločnej izby, Scorpius ho už netrpezlivo čakal. „Tak ako?“ vybafol naňho, len čo 

vošiel dovnútra s neurčitým výrazom na tvári. 

Al pokrčil plecami. „No... normálne. Bola milá.“ 

Jeho plavovlasý priateľ sa zháčil. „Bola milá? To mi chceš povedať, že... že nič nebolo?“ 

Al pokrútil hlavou. „A čo by malo byť?“ 

Na chvíľu sa rozhostilo v izbe priam hrobové ticho. Al mohol počuť zrýchlený tep svojho srdca a 

škripot koliesok, ktoré sa otáčali v kamarátovom mozgu, keď tuho premýšľal nad jeho odpoveďou. 

Scorpius zložil bosé nohy z postele na zem. Mal na sebe len tričko a tmavomodré pyžamové nohavice. 

„Povedz mi, že si ju aspoň pobozkal...“ požiadal ho úpenlivo. 

Al znova pokrútil hlavou. Teraz bola vhodná chvíľa na – plán. Sadol si na svoju posteľ a sklopil zrak. 

„Ja... nie. Ne-nemohol som to spraviť, lebo... lebo som sa hanbil, že...“ 

Scorpius vypleštil oči. „Hanbil? A čoho prosím ťa?!“ 

„Že... že zistí, že sa...“ povzdychol si presne podľa Rosinho scenára a pokračoval v pripravenej fraške. 

„Že zistí, že sa neviem bozkávať a povie to ostatným!“ 

Tak. A bolo to vonku. Teraz sa mal chytiť Scorpius. Bol to risk alebo zisk. Prinajlepšom – ich plán 

vyjde, prinajhoršom ho vysmeje iba Scorpius. 

„Ty sa... ty sa nevieš bozkávať?!“ opýtal sa ho kamarát vyjavene. Albus prikývol. „Robíš si zo mňa 

žarty, však?“ Albus pokrútil hlavou. 

A znova bolo na chvíľu hrobové ticho. Al civel do zeme, Scorpius naňho. Al netušil, čo jeho priateľ 

spraví, ale počul vrznutie pružín jeho postele. Ani potom nevzhliadol, keď si k nemu prisadol. 

Sústredene študoval vzor koberca i špičky svojich čiernych topánok. Jeho srdce sa rozbúchalo ešte 

prudšie, keď zachytil kamarátov prerývaný dych. 

„Takže ty si sa nikdy s nikým ešte nebozkával?“ Ďalšie pokrútenie hlavou a zradná červeň v tvári. A 

Scorpiusov povzdych. „Chceš sa to... naučiť?“ 

Al veľmi ochotne prikývol. „Ale ako?“ 
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Scorpius naprázdno preglgol, zízajúc na priateľove pery. „Pozri, nie je na tom nič zložité. Proste 

pootvoríš pery a vsunieš do úst jazyk. Ostatné príde samo...“ povedal a znova naprázdno preglgol. 

„Ja... mohol by som ti to ukázať, ale... môžem presvedčiť napríklad Danu, aby...“ 

„Nie! Ju nie!“ zvolal Al a zahabkal. Akurát toto potreboval, aby jeho plán stroskotal prv ako... Do 

trolla! Musel niečo spraviť a nič vhodnejšie mu nenapadlo, keď naňho vyrukoval: „Ne-nemôžeš mi to 

u-ukázať ty?“Bola to jasné výzva, ktorá si vyžadovala už len odpoveď. 

Chvíľu si myslel, že si to Scorpius rozmyslel, ale nie. Všetko, čo nasledovalo potom sa mu premietlo 

ako v spomalenom filme. Videl ako si Scorpius nervózne oblízol pery a pomaly sa k nemu naklonil. Ich 

pery sa dotkli najprv len zľahka. Veľmi zľahka sa o seba obtreli. 

„Je to jednoduché,“ zašepkal Scorpius proti jeho perám a požiadal ho, aby zavrel oči. Al ho poslúchol. 

Pre jeden bozk od Scorpiusa by bol v tej chvíli urobil i nemožné. Veď to aj robil. 

„Priložíš pery na tie jej, akoby si ju chcel ochutnať,“ ševelil blondiak a Al sa zachvel, keď ho ovanul 

jeho horúci dych. Jeho prsty sa skrútili a zovreli prikrývku, na ktorej sedeli celou silou, len aby 

nevyštartovali k Scorpiusovmu telu. „Môžeš jej jazykom poláskať spodnú peru,“ šepkal ďalej a 

zároveň predvádzal názorné ukážky. Albusov tep sa vyšplhal na maximum. Dych sa zrýchlil, dlane, v 

ktorých zvieral perinu sa potili. Nehovoriac o príjemnom mrazení, ktoré sa mu rozsievalo celým telom 

a vysielalo po žilách vlny rozkoše, ktoré sa sústreďovali v jedinom bode. V jeho odrazu priúzkych 

spodkoch. 

Zdalo sa, že sa Scorpius vžil do role učiteľa. Znova mu jazykom poláskal spodnú peru a jemne ho do 

nej uhryzol. „Môžeš ju pokojne uhryznúť, ale musíš to spraviť jemne, ak ju nechceš poraniť. Je to 

veľmi vzrušujúce. Tiež... tiež jej môžeš vziať peru medzi zuby a chvíľu ju sať...“ 

„Takto?“ zašepkal pre zmenu roztrasene Al a spravil presne to, čo mu Scorpius povedal. Cítil, ako sa 

chlapec sediaci na posteli oproti nemu zachvel. Al si musel dávať pozor, aby nevyvinul prílišné úsilie a 

aby Scorpius neprišiel na jeho malú lesť. Keď sa ich pery znova oddelili, poslušne čakal, čo bude 

nasledovať. 

„Nebolo to zlé,“ zamrmlal Scorpius zastretým hlasom a znovu sa k nemu nahol. „Teraz môžeš 

jazykom preniknúť dnu a... obtrieť sa skusmo o ten jej... môžeš robiť, čo budeš chcieť... otierať sa on, 

vťahovať ho do svojich úst... môžeš skúmať celé jej ústa...“ 

Alovi sa zdalo, že sa Scorpius nejako priveľmi rozhovoril. Radšej by sa potešil názornej ukážke. A tá 

prišla vzápätí. Scorpius sa konečne k nemu nahol a spravil to, o čom mu vravel. Chvíľu si akoby len 

vychutnával dotyk svojich pier na Alových ústach. Znova prešiel špičkou horúceho, vlhkého jazyka po 

jeho spodnej pere. Uhryzol ho do nej a následne mu ním vkĺzol medzi pootvorené pery, aby sa stretol 

s jeho vyčkávajúcim jazykom. Albus sa musel veľmi premáhať, aby od pôžitku nevykríkol a nezastonal. 

Aby sa naňho nevrhol, nezdrapil ho za tričko a nepritiahol ho k sebe... Scorpiusovi sa to nepodarilo. 

Zastonal priamo Alovi do úst, čo ešte viac vybičovalo jeho vzrušenie, ale zrejme si to ani neuvedomil. 

Bol to Scorpius, ktorý sa ho dotkol ako prvý a len čo sa jeho ruky ovinuli okolo Alovho krku, aby si ho 

pritiahol bližšie, Albus tiež povolil kŕčovité zovretie periny a uchopil jeho tvár do dlaní. Zdalo sa mu 

to, alebo to bola ozaj skutočnosť? Bozkával sa so Scorpiusom! Bozkával sa s ním... A chutil úžasne! Po 

toľkých veciach... Po tekvicovom džúse, po mentolovej žuvačke... Jeho pokožka voňala pižmom a 

citrusmi... bola hebká a horúca... A jeho pery neprestávali útočiť na jeho ústa. Ich jazyky sa prepletali 
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v čoraz vášnivejšom tanci. Otierali sa o seba s ohromnou dávkou túžby a lačnosti, nebolo jasné, kto 

má z nich dvoch kontrolu nad tým nespútaným bozkom. Scorpius mu vťahoval jazyk do svojich úst, 

akoby ho pozýval k dôkladnému preskúmaniu svojej ústnej dutiny... Al sa zachvel, keď mu pohladil 

jazykom podnebie a dokonca ho mohol cítiť na svojich zuboch... Merlin, nikdy nikto nebozkával tak 

úžasne ako Scorpius! Pravdaže, on mal mnohonásobnú prax, ale aj tak... 

Dochádzal mu dych, ale za nič by sa nebol od Scorpiusa odtrhol, keby to v nasledujúcej chvíli 

nespravil Scorpius. Hľadel naňho zadychčaný, s rozšírenými očami... V tej chvíli ho pustil, akoby sa 

popálil a odsadol si tak prudko, až sa skoro prekotil na zem. 

„Ja... myslím, že... stačilo. Ide ti to... Chce to len prax... budeš... si... veď vieš,“ habkal, teraz i on 

červený v inak bledej tvári. 

„Scorpius,“ začal Al s nádejou naňho hľadiac, že mu povie, čo má na srdci. Chcel sa mu priznať. Ten 

bozk ho tak nejako presvedčil! Veď keby nemala Rose pravdu, nebol by sa k tomu vôbec odhodlal, či 

nie? Musela mať pravdu! Alebo si to len vybájil? Tú vášeň ukrytú v bozku? Lásku a nehu s akou ho 

Scorpius bozkával? Mal dojem, že ak mu to nepovie, ak sa mu neprizná, že sa zblázni! Kvôli nemu by 

sa bol priznal všetkým! Vykričal by do celého sveta, že ho miluje a bolo by mu jedno, čo a kto by si o 

tom myslel... Lenže nemalo sa to stať... 

„Nie, ja... Pozri! Dúfam, že sa o tom nikto nedozvie, jasné?!“ zastavil ho blondiak skôr ako stihol Al 

povedať čokoľvek ďalšie. „A už vôbec nie Dana! Vieš, myslím, že ju zajtra konečne dostanem do 

postele. Nechcem, aby mi to niečo prekazilo.“ 

Al skormútene sklonil hlavu a na chvíľu privrel oči. Tuho ich prižmúril. Ruky sa mu roztriasli a tak ich 

len bezmocne zaťal v päsť. „Jasné. Nemaj obavy. Nič... nič sa nestalo.“ Povedal to tak chladne a 

neosobne ako len dokázal. 

„Presne tak,“ šepol Scorpius a vliezol si do postele, ledva mu zamrmlal dobrú noc. 

Al sa odšuchtal do kúpeľne totálne zničený. Otočil kohútikom v sprche a sadol si na okraj vane. Z oka 

sa mu skotúľala slza veľká ako hrach. Šmahom ruky si ju zotrel, lenže nasledovala ju ďalšia. Mýlil sa v 

ňom. Mýlili sa obaja! On i Rose. Scorpius nebol ako on. Nebol na chlapcov. Bol čistokrvný heterák. A 

chystal sa pretiahnuť Danu. 

Do šľaka! Zanadával v duchu. Nevedel, ako dlho tam len tak sedel, prial si, aby nerumázgal ako baba, 

ale nakoniec predsa len do tej sprchy vliezol. Cítil sa hrozne. Ako zbitý pes... Keby ho teraz niekto 

postrčil na kraj útesu a povedal mu skoč, nezaváhal by ani sekundu. Jediná nádej, ktorú mal, bola v 

troskách. Hneval sa na Rose, že ju v ňom vôbec vzbudila, ale... zároveň jej bol vďačný. Dnes večer 

dostal aj tak viac, akoby si bol kedy želal. Keď sa drhol ručníkom, myslel na Mateja. Možno to 

napokon nebude také hrozné. Páčil sa mu, hoci jeho srdce pišťalo po inom... Možno mu pomôže on 

zahojiť rozjatrenú ranu... Možno... A ak nie... No, to nechá napotom. 

4. kapitola - Postup... nielen do semifinále 

Hoci Albus trpel doslova ako kôň Scorpiusovým odmietnutím a jeho správaním, snažil sa zo všetkých 

síl zachovať si chladnú hlavu a zvyčajné pokojné vystupovanie. Rose bola jediný človek, ktorému sa 

zveril svojím neúspechom, aj to len pár slovami. A nezabudol ju vystríhať, aby držala jazyk za zubami 
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a viac sa do jeho života neplietla. Akceptovala to. Bolo jej ľúto, že ho videla v takomto stave. Ona 

jediná zrejme videla pod povrch. Avšak v skutočnosti nebola jedinou, ktorá si všimla nepatrnú zmenu 

vo vzťahu Ala a Scorpiusa. Aj Matej vybadal, že sa niečo deje, ale rozhodol sa nevŕtať v tom. Hrialo ho 

vedomie, že Al s ním trávil čoraz viac času a dokonca prijal jeho pozvanie na rande. 

Teraz sedel pekný Slovák na jednej z tribún so svojimi spolužiakmi a sledoval ich hru proti Salemskej 

strednej škole. Američania vôbec neboli zlí, ale ich spôsob hry nebol taký perfektný a zápalistý ako 

bola hra Angličanov. Matej ich všetkých obdivne pozoroval. Scorpius, ktorý poletoval pred tromi 

obručami nepustil žiaden gól. Všetky zachytil alebo odrazil. Bol na hru sústredený tak, ako jeho 

spoluhráči. Odrážači spoľahlivo zastrašovali svojím perfektným zohraním protivníkových triafačov a 

ich vlastný triafači, čo boli Rose (naozaj milé dievča, Al ho zoznámil so sesternicou hneď druhý deň), 

Toby a Cony Blaise predvádzali také manévre, ako dlhoroční skúsení metlobaloví hráči, hoci napríklad 

Porskorov chyták – kde triafač, ktorý má práve prehadzovačku, vyletí hore, čím medzi triafačmi 

súpera vyvolá dojem, že sa snaží uniknúť a skórovať, lenže v tom prihrá spoluhráčovi, ktorý čaká dole, 

aby ju chytil – použili len raz. 

Aj Scorpius predviedol obranný manéver, nazývaný Hviezdica a Palica, keď sa snažil zachytiť 

nebezpečnú strelu na ľavú obruč. Ale aj tak venoval Matej svoju pozornosť najmä Alovi, ktorý si 

chvíľu len tak voľne visel na metle vo vzduchu, alebo si poletoval okolo ihriska a vyzeral ohnivú strelu. 

Ich dresy boli červené s vyšitým erbom Rokfortstkej školy na chrbtoch, kde sa okolo štyroch 

charakteristických písmen ich jednotlivých fakúlt (čo boli ako mu vysvetlil Chrabromil, Bifľomor, 

Bystrohlav a Slizolin) ovíjali štyri zvery ako ich maskoti. 

Matej spozornel, keď Albus odrazu strhol metlu a vyletel s ňou prudko nahor. O niečo neskôr sa z 

protiľahlého konca pustil oproti nemu i súperov stíhač. Nevedel, kto z nich je skôr vo výhode, lebo 

strela unikala pred Alom a rútila sa smerom k druhému stíhačovi. Odrazu zmenila smer a vrhla sa 

prudko nadol. To isté urobili dvaja stíhači. No strela znova zmizla a oni sa vzniesli vysoko nad ihrisko. 

Albus sa uhol letiacej dorážačke a dovolil si vrhnúť krátky pohľad k obručiam, keď práve Scorpius 

zachytil prehadzovačku letiacu na strednú obruč a hodil ju Conymu Blaisovi. Ten sa vyhol súperovmu 

triafačovi, ktorý sa mu snažil loptu uchmatnúť a prihral Rose. Jeho sesternica šikovne obletela tribúnu 

a vynorila sa na hracej ploche blízko súperových obručí. A skórovala! Znova. Komentátor oznámil 

vzrušeným hlasom stav hry – 180:150. Američania si rozhodne neviedli zle, ale na Angličanov nemali. 

Zdá sa... 

Keď sa Al znova prikrčil na metle a vrhol sa strmhlav dolu, Mateja až nadvihlo na sedadle, keď za ním 

udivene hľadel. Vydýchol si, lebo Al nad zemou metlu priam s akrobatickým výkonom stočil a zmenil 

smer letu presne ako ohnivá strela. Súperovho stíhača mal za chvostom metly, ale nezdalo sa, že to 

vôbec vníma, hoci naňho protihráč čosi priam zúrivo pokrikoval. Na chvíľu sa mu stratil z dohľadu, 

keď sa vnoril medzi oblaky, ale čochvíľa sa znova objavil so širokým úsmevom na tvári a ohnivou 

strelou v ruke, ktorú mal zdvihnutú vo vzduchu nad hlavou. Matej uňho taký úsmev ešte za ten čas, 

čo sa poznali nevidel. A musel uznať, že mu rozhodne pristane viac ako ten smutný, zádumčivý výraz, 

za ktorým sa tak rád schovával. Rozhodca odpískal koniec hry. Bolo dobojované a znamenalo to len 

jedno. Salemská stredná škola mala nasledovať Francúzov a už zajtra ráno odcestovať domov.  Ostalo 

teda päť družstiev z piatich krajín. 

*** 
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Al sa dovliekol do šatní spokojný so svojím výkonom. Spoluhráči mu ďakovali, že to ukončil, lebo už sa 

na nich začali prejavovať známky únavy. Hrali viac ako hodinu. Aj zápas Nemcov s Francúzmi bol 

kratší. V šatni si Scorpius vypýtal silným hvizdnutím slovo, keď ich hru pochválil i profesor Hooch a 

odišiel, aby sa mohli osprchovať a prezliecť. 

„Boli ste skvelí! Som s vašou hrou naozaj spokojný!“ zaburácal a jeho hlas sa odrážal od stien 

vykachličkovanej miestnosti. „Len tak ďalej a trofej je naša!“ 

Na jeho pochvalu sa ozval bojový pokrik ostatných, smiech a nadšený jasot. Len Al sa držal akosi 

pomimo. Namiesto toho, aby sa odobral s ostatnými do spŕch, vybral si zo svojej plechovej skrinky 

uterák a schmatol metlu. Veci na prezlečenie si napchal do tašky, ktorú si prehodil cez hlavu i plece a 

zabuchol skrinku. 

„Ty nejdeš do sprchy?“ spýtal sa ho Scorpius, ale on pokrútil hlavou. 

„Nie. Ja...“ potreboval vhodnú výhovorku. Nemohol s nimi vliezť do sprchy bez toho, aby sa pri 

pohľade na nahého Scorpiusa nevzrušil. To, že ho okašľal bolelo, lenže keby sa mal strápniť ešte takto 

dokonca pred ostatnými a mala by ho prezradiť vlastná erekcia, to by sa už vážne musel zabiť... 

„Musím ísť,“ hlesol a bez ďalšieho vysvetlenia odkráčal von zo šatní. Nechcel mu klamať. Nerád 

klamal. Veď napokon, klamať by sa nemalo. Keby bol Scorpius dobiedzal i naďalej, povedal by mu 

prosto, že ho čaká Matej. Keď sa však nepýtal... načo viac slov? 

Albus však netušil, že ho Matej skutočne vonku čaká. Mal metlu v ruke, prútik zastrčený v zadnom 

vrecku nohavíc. Keď ho zbadal, zoširoka sa naňho usmial. „Predviedol si perfektný výkon, tam hore. 

Neviem sa dočkať chvíle, keď budeme hrať proti sebe. Ty si skutočne jedna veľká výzva... A nielen v 

tom,“ dodal po krátkom zaváhaní. 

Al sa začervenal ako pivonka. Samému mu to liezlo poriadne na nervy. Pripadal si nesmierne trápne, 

ale nemohol si pomôcť. Jeho telo si s ním robilo, čo chcelo... 

„Kam máš namierené?“ opýtal sa ho Matej okamžite, keď si ho obzrel o niečo dôkladnejšie. 

„Popravde, mal som namierené do izby. Chcel som si dať sprchu a...“ 

„Nie, počkaj,“ zastavil ho kamarát. „Mám skvelý nápad. Čo keby sme sa okúpali v Čiernom jazere?“ 

„A-a-ako?“ koktal Albus zaskočený jeho návrhom. 

„Ak nechceš, pochopím to... Nemyslel som, kúpať sa nahý,“ opravil sa vzápätí stíšeným hlasom a len 

čo to povedal, oči mu šibalsky zaiskrili. „Vieš, voda v tom jazere je pomerne teplá. Plavky si predsa 

môžeme vyčarovať, nie?“ nadhodil bezstarostne. „A čo je najlepšie, v jazere nežijú žiadne potvory. 

Ani nymfy, ani vodníci, dokonca tam nie sú ani ryby, či žaby... To jazero je čisté ako sklo. Vieš, celkom 

presne nechápem, prečo ho pomenovali Čierne, ale je to ich vec. Tak, čo ty na to?“ spýtal sa znova. 

„Tak dobre teda, nedbám,“ odvetil presvedčený Al a tešil sa pri myšlienke, že si bude môcť konečne 

zaplávať. 

Vyzliekli sa na brehu jazera, kde si odložili svoje veci. Obaja si nohavice pomocou kúzla zmenili na 

plavky a zatiaľ čo Al vchádzal do jazera opatrne, Matej sa doň vrhol po hlave a naňho dopadla 

poriadna spŕška vody. 
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Chvíľu len tak plávali, ponárali sa a nechali sa nadnášať na vodnej hladine, zhovárajúc sa o zápase. 

Zatiaľ čo sa Al tváril spokojne a nenútene, Matej na ňom priam visel pohľadom. Vyšportované telo 

Angličana bolo preňho ako magnet. Nemohol z neho spustiť zrak ani na chvíľu. 

„Kedy hráte vy?“ z rozháraných myšlienok vytrhla Mateja Albusova otázka. 

„Och, veď vieš, že sme si vytiahli Divokú kartu, ktorá nás posunula rovno do semifinále. Takže 

odhadujem, že to bude niekedy budúci týždeň. A dúfam, že si zahráme s vami,“ priznal sa znova, 

vyjadriac túžbu zmerať si s nimi svoje schopnosti pri hre. 

„Al?“ ozvalo sa pri ňom a on zmenil polohu z mŕtveho chrobáka a postavil sa nohami na dno, rukami 

čeriac hladinu vody okolo seba v malých kruhoch. 

„Áno?“ spýtal sa a pohliadol mu rovno do očí. Matej stál oproti nemu so zvláštne sústredeným 

pohľadom v tvári. 

„Viem, že som... sľúbil som, že na teba nebudem tlačiť, ale... Mohol by som... mohol by som ťa... 

pobozkať?“ opýtal sa zastretým hlasom, trochu chrapľavým, čo vyznelo veľmi sexi a Albus sa vďaka 

tomu zachvel. V mysli si spomenul na Scorpiusov bozk i na jeho odmietnutie. I na to, ako chcel dať 

Matejovi šancu, aby to bol práve on, kto zacelí dieru v jeho srdci... Prečo by mal teda povedať nie? 

Nepatrne prikývol a bol to on, kto sa nahol k Matejovi. Ich pery sa dotkli a spočinuli na sebe pár 

krátkych sekúnd. Nič viac sa nestalo... Al sa znova odtiahol a pozrel naňho s previnilým výrazom v 

tvári... 

„Ja... nechcem to uponáhľať,“ povedal napokon, otočil sa odplával späť k brehu. Z toho bozku veru 

nadšený nebol. Vlastne mu bolo na nič zo seba samého, pretože v okamihu, keď sa ich pery na tú 

chvíľku spojili si predstavil Scorpiusa a zaplavil ho pocit viny. Lenže prečo sa cítil, akoby ho podvádzal? 

Nemalo to logiku... 

Matej mu na to nepovedal celkom nič. Bol vďačný i za to málo, čo od neho dostal. Aj on doplával k 

brehu a vyutieral sa do sucha. Keď sa obliekli, zamierili späť k hradu. Al sa ospravedlnil, lebo bol 

unavený a dohodli sa, že sa stretnú až na večeri. No na tú sa Al už nedostavil. Hneď ako sa vrátil do 

izby a dal si poriadnu sprchu, ľahol si do postele a spal až do bieleho rána... 

*** 

Scorpius sa znova raz bezcieľne potuloval pozemkami školy sám ako prst. Mal sa stretnúť s Danou, ale 

vykašľal sa na to a stretnutie zrušil strohým odkazom. Nie, že by s ňou hodlal skončiť ten ich búrlivý 

románik. Napokon, ešte od nej stále nedostal, čo chcel. A možno aj v tom tkvel jeho problém. Nemal 

si ako vyventilovať pocity, ktoré sa v ňom za posledné dni nahromadili a musel si priznať, že nad tým 

začína strácať kontrolu. Zastal vo Vŕbovej aleji a posadil sa na najbližšiu drevenú lavičku. Oprel sa o jej 

operadlo a neprítomne sa zahľadel na čerň lesa, kde mali študenti vstup zakázaný. Obloha od rána 

stmavla a v diaľke sa blýskalo. Z diaľky k nemu doliehal slabý zvuk hrmenia. V takejto scenérii vyzeral 

ten les ešte hrozivejšie. Prečo mal ale nevýslovnú chuť rozbehnúť sa k nemu a stratiť sa v ňom? Prečo 

ho ťahalo vystaviť sa napospas všetkým možným potvorám, ktoré sa tam len skrývali? Schoval si tvár 

do dlaní na krátky moment a prstami si prehrabol vlasy. 
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„Kurva! Kurva! Kurva!“ zaklial a zakloniac hlavu tuho prižmúril oči. „Nemal som to spraviť, nemal som 

ho pobozkať!“ pomyslel si už asi po tisíci raz. 

Bolo viac ako jasné, že ho ten bozk rozhodil, celkom zmiatol a vykoľajil. Tým jediným bozkom stratil 

pevnú pôdu pod nohami. Cítil ako sa v tom momente, keď sa stretli ich pery prepadá do nedozerných 

hĺbok svojej duše a nemá sa čoho zachytiť. Bol by pokrytec, keby sám pred sebou nepriznal ako ho 

ten bozk poznačil. Vryl mu do vnútra ohnivú pečať, ktorá ho spútala. Zistil, že i teraz ho spomienka na 

ich bozk vzrušila. Podväzkový pás nádhernej siedmačky z Bifľomoru, Rosaury Cummingsovej bol nič v 

porovnaní s pohľadom Alových iskrivých očí a jeho vlhkých pier, po ktorých krátky okamih pred 

bozkom pretancovala špička jeho jazyka. Nikdy doteraz sa ešte nevzrušil obyčajnou myšlienkou na 

ešte obyčajnejší bozk. Ježiši! Veď aj teraz bol tvrdý ako kameň a preklínal tesnosť svojich nohavíc! 

Zaúpel. Potom sa mu vybavil pohľad Alových očí, keď sa od neho odtrhol, lebo ho sila a vášeň bozku 

veľmi vyľakali a on nechcel, aby jeho priateľ zistil, ako veľmi sa vžil do role učiteľa. Preto zahabkal 

niečo o Dane, lebo dievčatá a povesť, ktorú si za tie roky vybudoval bolo ako razítko právoplatného 

overenia jeho predstieranej heterosexuality. Lenže, čo vlastne naozaj chcel? Možno bol problém i v 

tom, že to už dlho vedel až pridobre. 

Za zatvorenými očami mu vyvstanul obraz Alovej tváre. Nesmierne príťažlivej tváre. Krátke tmavé 

vlasy - skoro až čierne - mal ostrihané na ježka, čo mu dodávalo väčší šmrnc. Zelené oči hlboké ako 

studne zdobili vejáre dlhých, tmavých mihalníc a ochranný oblúk pekne tvarovaného obočia. Hoci mal 

okrúhlu tvár, lícne kosti boli zreteľné, no nie príliš. Presne ako jeho malá, okrúhla brada. Nehovoriac 

o Alovom nose, ktorý bol ako gombička. Čo sa mu však páčilo najviac boli práve jeho pery. Plné, 

mäkké, neskutočne poddajné, vláčne a hebké ako zamat. A drobné znamienko sediace si nad hornou 

perou jeho príťažlivosť len podčiarkovalo. Celkom presne vedel pochopiť dievčatá, ktoré sa za ním 

obzerali a snažili sa zaujať jeho pozornosť. 

„Prekliaty život!“ zanadával si popod nos a premýšľal, prečo muselo byť práve v jeho živote všetko 

postavené na hlavu. Počnúc vzťahom rodičov... Občas skutočne uvažoval nad tým, prečo sa vlastne 

zosobášili, keď sa teraz tak nenávideli. Bolo to nepochopiteľné. Ich manželstvo bolo totálnou fraškou 

a on sa v ňom ocitol akoby nechtiac a čírou náhodou, hoci ho otec často krát ubezpečoval o tom, že 

ho obaja – on i matka – milujú. Pochyboval o tom. Teda, o tom, že ho má otec rád, to vedel s 

určitosťou, ale o matkiných citoch nemohol povedať nič pozitívne. Už ako chlapca ho dokonale 

ignorovala a tvárila sa, akoby neexistoval. Často sa stávalo, že ho zabúdala v obchodných centrách, 

keď mala svoje nákupné ošiale a míňala manželove peniaze, kým sa jeho otec konečne neodsťahoval 

a jeho vzal so sebou. Matka ani nepípla, len sa ticho prizerala ako odchádzajú do bytu, ktorý si jeho 

otec kúpil. Žil s ním bezmála už viac ako desať rokov. A vyhovovalo mu to. Vychoval ho otec a robil 

všetko preto, aby mu nahradil oboch rodičov... Scorpius si nemohol želať lepšieho otca ako našiel v 

ňom. 

Lenže nič z toho neriešilo problém, ktorý ho trápil. V poslednej dobe uvažoval nad tým, čoho sa 

vlastne obáva. Isteže, nechcel priateľa stratiť, ale bolo by k tomu vôbec došlo? Bol by ho Albus 

zavrhol, keby sa mu priznal, že vôbec nie je tým, na koho sa už pár rokov hrá? Albus predsa nebol 

povrchný človek. Neodsudzoval svojich priateľov pre nič-za nič. Ale, čo v prípade, ak by sa ho to 

dotýkalo osobne? Bol by schopný odpustiť Scorpiusovi jeho slabosť? Bol by schopný odpustiť mu 

prehrešok, keby sa dozvedel, že po ňom túži?“ 
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„Do šľaka!“ zamrmlal. Ocitol sa na rázcestí a nevedel kadiaľ sa vydať. Ktorá cesta bola tá správna... 

„Zrejme na to neprídem, kým to sám nezistím. Ale ako?“ hundral si popod nos a premýšľal nad tým, 

ako vykľučkovať z celej tejto situácie a neprísť k žiadnej ujme. 

*** 

Hneď v piatok sa hral ďalší metlobalový zápas, v ktorom sa stretli Rumuni s Poliakmi. Vyhrali síce 

Rumuni, ale bolo to veľmi tesné. Zvíťazili o desať bodov. Študenti zo strednej školy Szczešliwy miotly 

sa vrátili domov nasledujúce ráno a na škole ostali posledné štyri fakulty, ktoré mali ostať do konca 

turnaja a mali sa zúčastniť slávnostného udeľovania víťaznej trofeje. Čakalo sa na novú hraciu listinu, 

aby sa mohli hráči dozvedieť, kto s kým sa stretne v ďalšej hre. Turnajová rada mala zasadnúť v 

nedeľu a mali rokovať niekedy poobede, čo znamenalo, že celú sobotu mali mať študenti voľno a 

mohli sa pokojne vybrať do dedinky Grădină, ktorá bola od školy vzdialená pár minút pešky. 

Scorpius sa práve vrátil z raňajok, keď našiel Albusa v izbe prezliekať sa. Očividne mal namierené do 

dediny, hoci sa mu o tom nezmienil ani slovkom. A on dúfal, že by sa mohli pozhovárať... 

„Kam ideš?“ opýtal sa ho a Al odvetil bez toho, aby naňho pozrel a pretiahol si cez hlavu obľúbenú 

zelenú mikinu. 

„Do dediny. S Matejom,“ dodal okamžite. „Chcem si to tu poobzerať. A mám sa tam neskôr stretnúť 

aj s profesorom Krumom. Sme tu dva týždne a ešte sme nemali kedy poriadne sa pozhovárať.“ 

„Mhm,“ zamrmlal Scorpius a strčil si ruky do vreciek. 

„Ty nejdeš? Myslel som, že budeš mať rande s Danou,“ opáčil Albus, ale pramálo mu záležalo na 

akejsi Dane... 

„Hej, jasné... Pôjdem tam s ňou. Vlastne sme dohodnutí a ak si nepohnem, budem meškať,“ zaklamal, 

ale znelo to dosť presvedčivo. 

Al len prikývol a podišiel k dverám. „Prajem ti pekný deň, možno sa tam stretneme,“ zakričal mu cez 

plece a vyrazil z izby skôr, ako mu na to Scorpius mohol niečo odpovedať. 

Scorpius chvíľu premeriaval izbu dlhými, ráznymi krokmi, keď sa rozhodoval, čo spraviť. Napokon z 

nej vyšiel i on, s úmyslom tiež sa prejsť do dediny. Avšak na akúsi Danu vôbec nepomyslel. Namiesto 

toho sa vydal v Alových stopách. Oboch chlapcov dohnal až za bránou Durmstrangu, keď kráčali 

vedno do dediny, zhovárajúc sa a smejúc sa pritom. Odrazu obaja zastali, Matej vytiahol z vrecka 

prútik a zamával s ním vo vzduchu. Scorpius nevedel, či sa mu to zdalo, alebo skutočne vyčaroval 

vtáčika, ktorý sa poslušne zniesol na Alovu ruku. Ten si ho chvíľu obdivne prezeral, kým spevavé vtáča 

neuletelo preč. Hneď na to videl, ako sa Al zohol, vzal do ruky niečo, čo Scorpius z tej diaľky považoval 

za kamienok a tiež z neho čosi vyčaril svojím prútikom. Tentoraz to bolo niečo, čo nevidel. To niečo – 

si od neho Matej vzal, chvíľu to obzeral a napokon to opatrne vložil do trávy pri ceste a vykročili ďalej. 

Scorpius si to sotva uvedomoval, ale mračil sa čím ďalej, tým viac. Na mieste, kde zastali ostal stáť i 

on a pohľadom preskúmal trávu, kým neobjavil slimáčika s peknou, farebnou ulitou. V duchu zaprskal 

a znova vykročil. 

Keď zašli za kopec, znervóznel ešte viac, ale nedalo sa to vyrovnať pocitu, keď ich zbadal držať sa za 

ruky, len čo ich zmenšil vzdialenosť, ktorá ho od nich delila. Al sa ho síce po chvíľke pustil, ale aj tak to 
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bolo viac, ako dokázal Scorpius prijať. Videl, ako zmizli v akomsi drevenom domci, kde sa nad dverami 

hompáľala v slabom vetre nahrubo otesaná výveska s názvom krčmy. Stálo na nej Jder şi nevăstuica 

(Kuna a Lasica). Netušil síce, čo to znamená, ale podstatné bolo to, že vo vnútri tej krčmy zmizol Al s 

tým kreténom, ktorý si dovolil chytiť ho za ruku. 

Scorpius postával nerozhodne pred krmčou a horúčkovito premýšľal ako sa tam nenápadne dostať. 

Po dedine sa tmolili študenti, snoriac po obchodoch, no väčšina ich mierila do jediného, útulného a 

pekného pohostinstva. Do krčmy, kde vošli tí dvaja nezamieril nikto z nich. Kto vie, prečo? To mu však 

bolo jedno, pretože odrazu mu pohľad padol na ošumelý dom s nápisom Apatieka. Čo iné to mohlo 

znamenať ak nie to, že tam predávali elixíry a ostatné veci ako maste a odvary a všakovaké byliny? 

Okamžite tam zamieril. 

Obchod vyzeral z vnútra len o čosi lepšie ako zvonku. Na poličkách bola neveľká vrstva usadeného 

prachu a tovaru tu žiaľ tiež nebolo vo veľkom množstve. Keď tak hľadel na ten binec vnútri, zvažoval, 

či je ochotný takto riskovať a vypiť čokoľvek zo zásob z tohto obchodu. No mal na výber? Veru 

nemal... 

Vtedy sa zo zadnej časti obchodu vymotal akýsi starec. Bol mierne zhrbený, jeho vráskavá tvár 

nevidela žiletku už nejaký čas a vlasy o niečom ako hrebeň zrejme ani nechyrovali. Aspoň, že jeho 

oblečenie vyzeralo čisto. Premeral si Scorpiusa zvedavým pohľadom. 

„Nu?“ opýtal sa ho v rodnej reči, ktorej Scorpius vonkoncom nerozumel. (Prajte si?) 

„Dobrý deň,“ pozdravil ho Scorpius a starec sa pousmial štrbavým úsmevom. 

„Eşti un englez,“ zamrmlal a prikyvoval hlavou. „Angličan?“ ozval sa znova a Scorpius prikývol. „Čo... 

tu by... ca?“ spýtal sa a klopkajúc si prstom po fúzatej brade zjavne premýšľal nad vhodným výrazom, 

keď sa jeho tvár znova rozjasnila. „Čo by rád ty?“ spýtal sa opäť. 

Scorpius si trocha vydýchol. Napokon, možno sa nejako dohodnú. Hoci aj keby sa mali dorozumievať 

rukami-nohami. „Všehodžúš máte?“ ozval sa a čakal, či starec nejako zareaguje a popritom uvažoval, 

ako mu názorne vysvetlí, čo od neho chce. 

„Hm?“ zamrmlal starec a oprel sa zošúverenými rukami o pult, za ktorý sa postavil. „Všeho-džus? Ce 

este?“ uvažoval nahlas, keď sa dvere krámu otvorili a dnu vošlo akési dievča. (Ce este-čo to je?) Milo 

sa usmialo na predavača a Scorpia si premeralo obdivným pohľadom. 

„Ahoj,“ pozdravila mu hanblivo a pozdravila predavača v rodnej reči. 

Scorpius sa okamžite chytil svojej šance a poklopkal jej prstom po ramene. Pôvabná plavovláska s 

trošku väčším nosom sa k nemu prekvapene otočila. „Áno?“ 

„Mohla by si mi pomôcť?“ opýtal sa jej. „Snažím sa zistiť, či tu má Všehodžús, ale nerozumie mi. A ani 

ja jemu,“ priznal a dievča ochotne prikývlo. Znova sa otočila k predavačovi. 

„Băiatul întreabă dacă aveţi suc de transformare,“ povedala mu a starec zajasal. (Ten mladík sa pýta, 

či tu máte džús premeny.) 

„Suc de transformare? În animalelor sau oamenilor?“ vyzvedal od nej a prstom kývol k Scorpiusovi, 

akoby naznačoval, nech sa ho opýta. (Džúš premeny? Vo zviera alebo v človeka?) 



33 
 

Dievča to skutočne spravilo. „Chce vedieť, či to má byť premena v zviera alebo človeka.“ 

Scorpius horlivo prikývol. „V človeka. Iného človeka. U nás sa to volá Všehodžús. Počula si o ňom? 

Pridáš tam niečo z toho, na koho sa chceš premeniť a elixír vypiješ.“ 

„Iste, viem. Počkaj,“ prisvedčila a obrátila sa k starcovi. 

„Sunteţi aici strace amestec?“ (Máte tu Stračí odvar?) 

Starec prikývol. „Sigur, sigur,“ povedal a zmizol za dverami, len aby sa o chvíľu znova vynoril s 

víťazoslávnym úsmevom na perách. (Iste, iste.) 

Dievča zatiaľ Albusovi vysvetlilo, že u nich sa to volá Stračí odvar, lebo človek tak povediac kradne 

podobu iného človeka. Preto prívlastok – stračí. 

„Douăzeci de leu,“ popýtal si starec a Scorpius vylovil z vrecka nohavíc mince a podal mu ich. 

Poďakoval dievčaťu za pomoc a vytratil sa z obchodu. 

Ukryl sa v jednej tmavej uličke medzi krčmou a nejakým ošarpaným domom a odzátkoval elixír. 

Vhodil doň vlas dievčaťa a dúfal, že ju nestretne. Zamiešal ho a vypil ho na ex. Nechutil tak zle. 

Otázkou bolo, či skutočne zaberie a či ozaj dostal, čo chcel. Upokojil sa, až keď videl ako sa začína 

meniť. Keď sa odvážil nakuknúť do mláky za sebou, len aby sa presvedčil o účinku elixíru, vydýchol si 

od úľavy. Hneď na to sa vychytil a vošiel do krčmy, kde už hodnú chvíľu sedel Al s Matejom. Aspoň 

teda dúfal, že ich tam ešte nájde. Mal šťastie. Sedeli v poslednom boxe - tesne vedľa seba.   

Scorpius v tele mladého dievčaťa sa rozhliadol vôkol a uvažoval, kam by si mal sadnúť, aby mal na 

nich čo najlepší výhľad. Napokon si vybral malý box so zástenou, odkiaľ ich mohol nerušene 

pozorovať. Keď si sadal, sotva si ho všimli. Na stole mali poloprázdne pivové poháre a Matej sa 

pohrával s prstami Alovej ruky voľne položenej na stole. Keď k nemu podišiel barman, objednal si i on 

ríbezľové pivo a stiahol si kapucňu plášťa viac do čela. Počkal, kým pred neho barman nepostavil 

cínový korbeľ s pivom a trochu si z neho odpil. Potom sa započúval do ich rozhovoru. 

Po väčšinu času sa nebavili o ničom dôležitom. Chvíľu sa zhovárali o nastávajúcom turnaji a 

premýšľali, koho by im mohli dať ako súpera. Potom prešli zo športu na históriu, lebo Matej 

poznamenal, že by mali mať o dva týždne výlet na slávny Draculov hrad. Hneď na to povedal Al, že 

počul o Zamrznutom zrkadle, ktoré sa nachádza na hrade a má zvláštnu schopnosť ukázať človeku 

jeho budúcnosť. 

Matej prikývol. „Aj ja som o ňom počul. Lenže niečo iné. To zrkadlo si samo vyberá, komu ukáže 

budúcnosť a ak sa tak stane, ukáže mu dve možnosti. Podľa mňa je to skvelé, hoci nie som si istý, či 

by som chcel vedieť, čo by ma malo v budúcnosti stretnúť... Ale, ak by si mal byť mojou budúcnosťou 

ty...“ zamrmlal a Scorpius vyvalil oči. Mal dojem, akoby sa mu práve zastavilo srdce. Dych mu zamrel 

v hrdle a zbledol ako stena. Počul dobre? Pretože ak skutočne počul dobre, všetko nasvedčovalo 

tomu, že on a Albus boli viac ako priatelia a to znamenalo, že Albus je... že je... Naklonil hlavu, aby 

mal lepší výhľad na Alovu tvár. Videl ako Alovi do líc vystúpila zradná červeň. Al znova stiahol ruky zo 

stola a Scorpius bol presvedčený, že si ich zopol v lone. Vyzeral, že je nervózny a nevie, čo svojmu 

spoločníkovi povedať... 
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„Nemyslím si, že vzťah na diaľku by mal nejakú šancu a dlhodobejšie trvanie vôbec,“ odvetil napokon 

Albus takmer nečujne. 

„Nie, ale ak by si vydržal ten rok a dal nám šancu, bol by som ochotný presťahovať sa. Šiel by som za 

tebou aj na kraj sveta,“ zamrmlal dlhovlasý švihák s ústami tesne pri Alovom uchu. 

„Veď to aj ja,“ pomyslel si skrúšene Scorpius a neuvedomil si, že sa mu zrak zahmlieva slzami. Ruky 

mal zovreté v päsť, pery sa mu chveli a na krku ho šteklily dlhé, plavé vlasy dievčaťa, ktorému ukradol 

na chvíľu podobu. Alebo si ju skôr vypožičal... bez opýtania. 

Albus neodpovedal a Scorpius videl ako sa k nemu Matej naklonil ešte bližšie a otrel si konček nosa o 

jeho líce. „Nechcem na teba tlačiť, to dobre vieš... Ale nemôžeš nám dať aspoň šancu? Veď si 

rozumieme, či nie? Nie je to dobrý začiatok vzťahu?“ 

Al meravo prikývol. „Asi... asi áno,“ povedal so sklopeným pohľadom. 

Matej sa pousmial. „Nemohol by si... nemohol by si ma pobozkať? Tak ako v tom jazere, kde sme sa 

kúpali?“ 

Scorpius neveril vlastným ušiam. Mal dojem, že ho obostrela temná čierňava a jeho svetlo sa navždy 

niekam stratilo. Vír bolesti, ktorý sa zakliesnil v jeho vnútri ho nechcel pustiť zo svojho ničivého 

zovretia. Keď videl, ako sa Albus – jeho Albus – nahol k Matejovi a ich pery sa na krátky okamih 

spojili, vstal od stola tak prudko, akoby ho pichol diabol do zadku rozpáleným trojzubcom. Vytackal sa 

z krčmy, no predtým nezabudol nechať barmanovi na stole zopár drobných. Ten sa za ním díval a 

krútil hlavou. 

„De ce vrei sa bea atunci când nu ştii?“ zašomral a zvraštil nechápavo tvár, lebo v pohári nechýbala 

ani polovica z toho, čo tej slečne nalial. A on si myslel, že sa dievča z toho mála opilo. (Načo pije, keď 

to nevie?) 

Scorpius nevedel, ako sa dostal von z tej krčmy. Potreboval však na vzduch, ktorý mu neuveriteľne 

dochádzal a jemu sa zdalo, že sa dusí... Celý sa triasol a mysľou mu preblesklo len jediné. „Je neskoro! 

Je neskoro!“ 

Počkal v uličke medzi domami, kým sa znova nepremenil a chvíľu sa len tak bezcieľne potuloval 

dedinou. Bol už podvečer, keď zamieril do ďalšej krčmy s nevábnym názvom De obicei vulpea (U 

besnej líšky). Bolo tam len pár miestnych. Podišiel k baru, hodil vrecko mincí na stôl a ukázal prstom 

na akúsi fľašu so svetlozeleným obsahom, pričom dúfal, že si objednal niečo poriadne ostré. Barman 

si prerátal korunky, spokojne prikývol a postavil pred neho fľašu tej pálenky. Scorpius ju schmatol a 

vytratil sa s ňou von zo zatuchnutej krčmy. Cestou späť do školy ju starostlivo vyprázdňoval. Netušil, 

že ho celý ten čas niekto bedlivo sleduje. Len čo vošiel tackavo do školy, zrazil sa s tou peknou 

blondínkou, ktorú stretol v ten deň v Apatieke. 

„K-kde si sa tu vz-vzala, malič-hik-maličká?“ vykoktal, keď k nemu štíhle dievča pristúpilo a bez štipky 

predchádzajúcej hanblivosti ho vášnivo pobozkalo. Scorpius neprotestoval. Ochotne sa poddal. Keď 

bozk ukončila a trochu sa poodtiahla, nesúhlasne zavrčal, ale ona ho chlácholivo utíšila. 

„Nebude to pohodlnejšie v mojej izbe?“ opýtala sa medovým hláskom a podoprela ho, aby mu 

pomohla do schodov. 
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Scorpius s krivým úsmevom prikývol. „Bu-bude,“ prisvedčil a nechal sa ňou viesť ako jahňa na 

porážku. 

„A sme tu,“ povedala po chvíli, keď znova zastali. Scorpius sa poobzeral okolo seba. 

„Divná izba,“ zahundral, ale nemal sa kedy porozhliadať lepšie, lebo sa naňho znova vrhla. 

Scorpiusovi padol mútny pohľad na širokú posteľ. Odtrhol sa od nej teraz on, schmatol ju za ruku a 

ťahal ju k vábivému predmetu. Nie práve najjemnejšie ju tam hodil a chcel sa na ňu znova vrhnúť, keď 

sa mu šikovne vyšmykla a začala ho vyzliekať. 

„Nebude to bez tých vecí lepšie?“ opýtala sa ho koketne a on zbadal rozkošný výstrih jej blúzky, kde 

sa črtala krajka čiernej podprsenky. Miloval čiernu... „Vyzleč sa,“ prikázala mu a tvárila sa, že robí to 

isté. Nespozoroval to. Mocoval sa s gombíkmi na košeli. Napokon na ňu celkom nahý triumfálne 

pozrel a načiahol sa za ňou, aby si ju pritiahol do náručia. Znova mu vykĺzla a podala mu namiesto 

toho jeho skoro prázdnu fľašu. 

„Hneď, ale najprv sa ešte napi,“ ponúkla ho a on poslúchol. Mal čo zapíjať. Hlavne svoje prekliate, 

skurvené šťastie, ktorého mal v živote akosi priveľa! 

Zatočila sa mu hlava. Cítil sa akosi malátne. Možno aj preto si sadol na posteľ. Uprel zakalený pohľad 

na plavovlasé dievča a párkrát zaklipkal viečkami. Potom ho obostrela čierňava. 

*** 

Albus sa vo večeri iba prplal. Po Scorpiusovi nebolo ani stopy. Vlastne ho nevidel od Božieho rána, 

keď mu oznámil, že ide do dediny s Matejom. Och, iste a ešte aj ten Matejov návrh. A nesmel 

zabúdať na bozk, ktorý mu dal. Ten už nebol taký nesmelý a krátky ako ten, čo si dali pri kúpaní v 

Čiernom jazere. Bol oveľa dlhší, skúmavejší a... Bolo to čudné, ale tento bozk naňho nemal taký 

účinok ako ten Scorpiusov. Nevyburcoval mu všetky zmysly a nerozdráždil všetky nervy v tele. 

Napriek tomu to nebolo zlé. Zdalo sa, že Matejovi na ňom záleží. Chcel ho a bol ochotný sa 

presťahovať do Anglicka. Keby naňho bol ochotný ten rok čo doštudujú počkať a keby vôbec dal ich 

vzťahu šancu. Keby... Keby bolo všetko také jednoduché... 

Albus zamieril cez halu a vybehol hore schodmi, keď sa zarazil. Zdalo sa mu to, alebo v prítmí chodby 

naozaj niekto ležal. Odrazu ho zachvátil nepríjemný pocit. Nohy ho samé niesli k miestu, kde ležalo na 

boku skrútené bledé telo. Keď zbadal, že ten niekto je celkom nahý a leží uprostred studenej chodby 

na dlážke, ktorú pokrýva tenký koberec, a že ten - niekto - je sám Scorpius Malfoy, zdúpnel od údivu a 

vyvalil oči. Chvíľu tam stál ako soľný stĺp, kým sa rozkýval a kľakol si k nemu, chytiac ho za nahé 

rameno. Bol studený ako ľad. Vyzeral ako mŕtvola. Albus si všimol prázdnu fľašu, ktorá ležala pri ňom 

a prečítal si, čo stálo na rozmočenej etikete. Sărutul morţii – Bozk smrti. Pričuchol si k nej a s 

odporom zvraštil tvár. 

Zatriasol Scorpiusom. Neprebral sa a tak mu priložil prsty na krčnú tepnu. Tep bol trošku zrýchlený, 

ale pravidelný. Keď začul z prízemia vstupnej haly hlasy, potichu zaklial a uvažoval, čo robiť. Keby tu 

našiel Scorpiusa niekto iný, boli by ich okamžite vylúčili z turnaja. Hneď na začiatku ich všetkých 

varovali pred prísnym dodržiavaním pravidiel slušného správania a opitosť a odhaľovanie sa na 

verejnosti medzi ne jednoznačne nepatrili. 
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„Dofrasa, Scorp! No tak! Preber sa!“ jeho naliehavý šepot však nezabral. Jeho priateľ len čosi 

nespokojne zamrmlal. Albus ho chytil pod pazuchy a odtiahol ho do vzdialeného, tmavého kúta 

chodby. Natiahol sa za prútikom a vybral z vrecka nohavíc niečo, čo pripomínalo perleťovú vreckovku. 

Zamrmlal zväčšovacie kúzlo a oboch ich prikryl neviditeľným plášťom - ktorý mu dal minulý rok 

James, keď úspešne spravil MLOKy – len chvíľku predtým ako cez chodbu prefrčal húf dievčat a o 

chvíľu tadiaľ prešli ďalší študenti. Dokonca videl i Mateja, ktorý tadiaľ prechádzal so svojimi 

spolužiakmi. Aj Rose s Conym, Tobym a Trudy ich minuli a našťastie si nikto nič nevšimol. Až keď 

chodba znova stíchla a oni boli stále ukrytý pod neviditeľným plášťom, rozhodol sa spod neho 

vykĺznuť. Najrýchlejšie a najjednoduchšie, čo dokázal spraviť bolo vyčarovať nosidlá, vyložiť na ne 

opitého priateľa a čo najskôr ho odlevitovať do ich izby. Zvyšok cesty prežil bez toho, aby si ho niekto 

všimol, hoci za ním snoril školníkov škaredý pes. No ten ostal stáť za kamennou stenou, kde naňho 

teraz nepokojne vrčal ich kamenný chrlič. 

Konečne si Albus mohol vydýchnuť. Presunul Scorpiusa na posteľ a prázdnu fľašu položil na nočný 

stolík. Trasúcimi sa rukami siahol po jeho pyžamových nohaviciach, aby ho obliekol. Veľmi sa snažil 

nevšímať si jeho nahotu, ale bolo to nemožné, keď sa jeho ruky kĺzali s tenkým kusom látky od jeho 

chodidiel cez lýtka a stehná, až k bokom, kde si pokojne hovel jeho penis medzi hustým porastom 

jemných, zlatých chĺpkov. Albus naprázdno preglgol a oblízol si jazykom suché pery. Rýchlo ho 

doobliekal, hoci mu to nešlo práve najľahšie a prikryl ho. Rozochvený a červený v tvári sa posadil na 

svoju posteľ a premýšľal, čo spraví. Bol by rád, keby sa na Scorpiusa niekto pozrel a povedal mu, že sa 

z toho vyspí, lenže za školskou liečiteľkou rozhodne ísť nemienil a ani za ich profesorom, či 

zástupkyňou. Od tých by dostal Scorpius iba ak trest a Al si bol istý, že by ho okamžite vymenili v 

turnaji za náhradníka. To predsa nemohol dopustiť. 

Keď sa upokojil, vybral sa do kabinetu profesora Kruma. Sám mu napokon povedal, že keby niekedy 

niečo potreboval, má za ním prísť. Tak prečo nie práve teraz? 

Victor si ho veľmi pozorne vypočul a sľúbil, že mu pomôže. Nasledoval ho do ich izby, keď sa Albus 

zháčil, lebo Scorpiusa v posteli nenašli. 

„Kde je?“ opýtal sa ho Krum a Al pokrčil plecami, keď sa na to ozval z kúpeľne zvuk dávenia. „Aha,“ 

poznamenal starší muž a vošiel tam s Alom v pätách. Scorpius si práve roztrasenou rukou utieral ústa, 

no znova ho naplo a on sa musel nakloniť nad záchodovú misu. Krum sa vrátil do izby, vedúc Albusa 

za sebou. 

„Zdá sa, že je opitý a to poriadne. Vieš, že by z toho mohol mať problém,“ riekol otcovsky a Al 

prikývol. 

„Preto som prišiel za vami. Viem, že vám môžem veriť,“ povedal chlapec pevne a Krum sa pousmial. 

„Iste.“ Pohľad mu padol na prázdnu fľašu pálenky a prevrátil očami. „Merlin! Ten ozaj nemá rozum!“ 

zahromžil. „Z toho sa pokojne mohol i otráviť. Toto je najsilnejšia pálenka, ktorú v dedine pália.“ 

„Ale bude v poriadku, však?“ 

„Zvracia a to je dobré znamenie. Len čo sa mu žalúdok upokojí, musíš doňho dostať čistiaci elixír. Ale 

bude z neho ešte určite dáviť. Potrebuje to zo seba dostať von.“ 
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„Žiadny taký elixír nemám!“ vyprskol Albus. 

„Neboj sa, pošlem ti ho hneď po škriatkovi. Ale aj tak mi nie je jasné, prečo by sa spil na mol a 

vyzliekol sa uprostred chodby. Buď nevedel, čo robí, alebo... No, kto vie? Môžeme len hádať. 

Zvládneš to tu?“ opýtal sa ho starostlivo a Al znova prikývol. 

„Dobre, keby niečo, len po mňa príď. Aj uprostred noci,“ napomenul ho a opustil ich izbu. Keď Al 

začul ako Scorpiusa znova naplo, vbehol do kúpeľne. Scorpius ležal na zemi, ústa mal špinavé, vlasy 

zlepené potom. Kľakol si k nemu a pomohol mu posadiť sa, nevšímajúc si jeho mrmlanie o tom, že ho 

má nechať tak, že chce skapať... 

„Netáraj sprostosti! Si len opitý, nič viac!“ odvrkol mu podráždene Albus, dívajúc sa na jeho žalostný 

stav. 

„Ch-choď pr-preč, nechaj m-ma zo...zomrieť,“ žiadal ho priateľ so zatvorenými očami. Otvoril ich, keď 

pocítil na hrudi dotyk mäkkého, vlhkého uteráka. Albus ho utieral. Nevidel, kedy ho očistil i kúzlom, 

ale teraz ho utieral. Hruď, krk i tvár. Keby tak vládal zdvihnúť ruku... keby tak vládal vôbec myslieť! 

Bol otupený, malátny a celkom nevládny... 

„Neboj sa, postarám sa o teba,“ šepkal popri tom, ale odbehol do izby, keď začul zvuk premiestnenia. 

Usúdil, že to prišiel škriatok s elixírom od Kruma a mal pravdu. V okamihu sa však vrátil do kúpeľne a 

prinútil Scorpiusa vypiť celý obsah sklenenej ampulky. Potom mu pomohol vstať a uložil ho do 

postele. Obliekol mu i tričko a poriadne ho pozakrýval. Stále mal pokožku studenú ako ľad. Z prázdnej 

fľaštičky od elixíru vyčaroval lavór a položil ho k jeho posteli, ku ktorej si pritiahol kreslo, len čo si ho 

vyčaroval z drevenej stoličky. 

„O-ostaň p-pri mne,“ zašepkal Scorpius a Albus ho chytil za ruku. 

„Nikam nejdem. Som tu... s tebou,“ zašepkal, keď Scorpius ledva znateľne kývol hlavou a upadol do 

nepokojného spánku. 

Ako tak pri ňom sedel a díval sa na jeho bledú tvár, azda ešte bledšiu ako zvyčajne, uvažoval, čo ho 

viedlo k tomu, aby sa dostal do takého stavu. Naozaj by sa mali pozhovárať. A najlepšie bude hneď 

ráno. Už sa odhodlal. Povie mu o tom, že je gay a bude len na Scorpiusovi, ako sa k tomu postaví. A ak 

ho zavrhne a odmietne i zajtra, potom dá naozaj šancu Matejovi. A možno to ani napokon z nich 

dvoch nebude Matej, kto sa bude musieť sťahovať. Ale len ak to nevyjde... 

5. kapitola - (Ne)vydarený knock-out 

Obrázok „Došľaka! Ako si mohla!“ osopil sa Draco Malfoy na svoju – žiaľbohu - stále zákonitú 

manželku. Len silou vôle sa prinútil nesiahnuť na prútik a nezniesť ju nejakou bolestivou kliatbou z 

povrchu zemského. 

„Ako? Veľmi jednoducho, ku podivu. Veď vieš, ak máš peniaze, máš všetko,“ odvrkla mu bezočivo, 

zatiaľ čo Harry  stále nemo civel na farebnú fotku v novinách. Ich fotku. Jeho a Draca v objatí. Hlavy 

mali naklonené k sebe, usmievali sa a na krátky okamih sa ich pery spojili. 

„Si odporná suka, vieš to?!“ vykríkol Draco bezmocne, kým ona sa len pobavene rozosmiala. 
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„A ty si patetický bastard! Konečne sa svet dozvie, aký v skutočnosti si. Odporný buzerant! A vraj 

čistokrvný! Pche!“ škľabila sa mu pomstychtivo priamo do tváre. 

„Je mi jedno, čo si pomyslia ostatní a je mi sakra jedno, čo si o mne myslíš ty, ty odporná beštia! Ale 

nechápem, prečo si do nášho sporu musela zatiahnuť i nášho syna! Prečo?! To ti na ňom naozaj 

nezáleží?!“ 

Tvár Pansy sa zmenila v chladnú masku. Akoby ju mala vytesanú z neživého kameňa. „Máš pravdu. Je 

mi to jedno. Ale prečo by som mu konečne nemohla otvoriť oči? Predpokladám, že ten výtlačok novín 

dostane v priebehu zajtrajška, hoci som ich poslala Sokolím kuriérom,“ zanôtila a robilo jej očividné 

potešenie z toho, ako tým Draca mučila. Jej slová boli účinnejšie ako kliatba Cruciatus. 

Dracova tvár spopolavela a on zalapal po dychu. Natiahol ruku ku kravate v snahe uvoľniť si uzol. Na 

čelo mu vystúpil studený pot a pľúca mu zovreli chladné okovy. Pred očami sa mu zatmelo. Jeho telo 

pristálo na mäkkom perzskom koberci v jeho vlastnej pracovni. 

Harry bol v momente pri ňom. Uvoľnil mu bezchybne zaviazanú kravatu a rozopol prvé tri gombíky na 

snehobielej košeli. Dokonca sa načiahol po vonnej soli a priložil mu ju k nosu. Len čo sa nadýchol 

ostrej vône, zaklipkal očami a trhane sa pohol. Harry mu pomohol na nohy a prinútil ho sadnúť si do 

kresla. Potom sa otočil k jeho manželke s rovnako chladným výrazom v tvári ako mala ona. 

„Čo chceš?“ opýtal sa jej priamo. 

„Viem, že chcete obaja náš rozvod. Ak na mňa prepíše polovicu majetku a vilu, budem súhlasiť. Inak 

nie,“ vyhlásila, akoby presne takú otázku od jedného z nich očakávala. Podišla ku kozubu, vzala do 

hrsti letaxový prach a ešte naposledy sa k nim otočila. Oboch si premerala znechuteným pohľadom. 

„Ste mi odporní!“ fľochla na nich spomedzi úzkych, silno narúžovaných pier a zmizla v zelených 

plameňoch. 

Draco si zložil hlavu do dlaní. Stále bol bledý ako smrť. Harry sa k nemu sklonil a dotkol sa jeho pleca. 

Na ten nežný podnet ho k sebe plavovlasý muž priam strhol do náručia. Harrymu nevadilo, že pred 

ním kľačí na kolenách, lebo ho jeho milenec objímal a on cítil ako sa jeho mocné telo chveje. Vedel, 

že mu plače na ramene, ale nepovedal celkom nič. Len ho nechal, nech sa vyplače, aby sa mu uľavilo. 

Napokon si k nemu prisadol, hoci sa v kresle dosť tlačili. Draco si oprel hlavu o jeho plece a preplietol 

si s ním prsty ľavej ruky. 

„Čo budeme robiť? Nechcel som, aby sa to takto dozvedeli... Nemyslel som, že by bola schopná takej 

podlosti!“ 

„Neviem, Draco. Teraz... Asi môžeme spraviť len jedno. Povedať im o tom skôr ako sa to dozvedia od 

niekoho iného. V našom prípade – z novín.“ 

„Lenže ako? Počul si ju! Poslala im noviny Sokolím kuriérom! Nemáme šancu stihnúť to, keď im 

pošleme listy s vysvetlením.“ 

„Nemyslel som práve na to,“ vysvetlil Harry pokojne a sám sa čudoval, že v tejto situácii si zachoval 

chladnú hlavu práve on, keď by to malo byť naopak, lebo Draco bol vždy ten pokojne a racionálne 

zmýšľajúci a on rád jednal s horúcou hlavou. 
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„A čo teda chceš spraviť?“ 

„Spojíme sa s Krumom cez krb. Inú cestu nevidím. Požiadame ho, aby zašiel po našich synov a všetko 

im vysvetlíme. Potom sa spojím aj s Jamesom a Lily. Tak to bude najlepšie.“ 

„Nebojíš sa ich reakcie?“ spýtal sa zastretým hlasom Draco a Harry prikývol. 

„Iste. Mám obavy z toho, ako to prijmú, ale...“ na chvíľu sa odmlčal, natiahol k nemu ruku a prstom sa 

dotkol jeho brady, aby ho donútil pozrieť naňho. 

„Ale...?“ naliehal Draco nešťastne. 

„Ale stalo by sa to i tak. Či sa to dozvedia skôr, či neskôr, nezabránili by mi prežiť zvyšok života s 

milovanou osobou,“ dokončil s úsmevom na perách a Draco naklonil hlavu ešte viac, len aby sa ich 

pery mohli stretnúť v nežnom bozku. 

„Milujem ťa,“ zašepkali oddane jeho pery a Harry sa spokojne usmial. On ho miloval rovnako a 

miloval počuť zvuk tých slov z jeho úst... 

Keď sa po chvíli znova od seba oddelili a Harryho prsty mu nežne prechádzali po tvári, zotierajúc 

cestičky sĺz na jeho lícach, opýtal sa ho: „Budeš v poriadku?“ 

Draco zahanbene prikývol. Nikdy predtým nestratil vedomie a nikdy neplakal. „Len mi prišlo... 

nevoľno. To je všetko.“ 

„Aj tak si myslím, že by si mal navštíviť liečiteľa,“ podotkol Harry nekompromisne a Draco presne 

vedel, čo to znamenalo. Buď k nemu zájde dobrovoľne, alebo ho tam jeho milenec odvedie nasilu. 

„Tak dobre, pôjdem tam hoci aj zajtra, ale už sa poďme spojiť s tým Krumom, nech vieme, na čom 

sme,“ zamrmlal a spolu si kľakli pred krb, aby spravili to, čo mali už urobiť už dávno. 

*** 

Scorpiusov svet sa otriasol v základoch. Chvíľu si myslel, že to prešlo, ale znova pocítil ten nepríjemný 

otras. Akoby nastalo v jeho malom svete hotové zemetrasenie. 

„Scorpius, preber sa už,“ doľahol k nemu z diaľky známy hlas. „Vstávaj!“ Zasa to nepríjemné trasenie. 

„Ak so mnou ešte raz zatrasieš, prisahám, že hodím znova šabľu!“ zavrčal nespokojne. 

„Pochybujem. Po tejto noci musíš mať žalúdok priam žalostne prázdny,“ zahundral Albus a stiahol z 

neho perinu. „Tak pohni už!“ 

„Do frasa, čo sa deje?!“ zavrčala nespokojne. „Horí snáď?!“ 

„Zrejme. Musíme sa okamžite dostaviť do Krumovej pracovne.“ 

„Prečo?“ vyjachtal Scorpius a premýšľal, čo sa mohlo stať, keď sa snažil rozlepiť ťažké viečka. Denné 

svetlo predierajúce sa cez okno ho do očí priam bolestivo rezalo. Ale to nebolo všetko. V momente, 

keď precitol ho zasiahla omračujúca bolesť hlavy. S námahou sa posadil na posteli, kým sa Al 
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prehrabával v jeho veciach, vyhadzujúc z nej jednotlivé kusy. Počnúc čistým spodným prádlom, ktoré 

mu pristálo v rozospatej tvári. 

„Neviem prečo. Niečo sa deje. Nechcel mi nič povedať. Buď to sám nevie, alebo je to vážne a chcel, 

aby sme sa dozvedeli priamo od zdroja,“ vysvetlil Albus a konečne sa k nemu otočil, zatvárajúc 

dvojdverovú skriňu. „Pohni sa!“ 

„Veď už idem,“ zahundral Scorpius. Schmatol veci, ktoré mu Al vyhádzal zo skrine a pobral sa neistým 

krokom prezliecť do kúpeľne. Tak rýchlo ako vládal si umyl zuby a opláchol tvár studenou vodou. 

Pripomenul si, že by mohol požiadať profesora Kruma, aby mu dal niečo proti bolesti hlavy. Určite si 

to nezabudne pýtať... Pri tom tupom búšení, ktoré mu dunelo v každej časti mozgu to bolo nemožné. 

Albus ho viedol chodbami a popritom sa snažil dozvedieť, čo sa včera stalo. Lenže Scorpius mal 

totálne okno. 

„Fakt si na nič nepamätám. Viem, že... že mi bolo na nič a... prosto som sa opil. A potom tu bola tá 

blondínka a... Pozri, vážne mám totálne okno!“ 

„Nečudujem sa. Takéhoto som ťa ešte nezažil,“ zafrflal mu priateľ vyčítavo. „Vieš, že si sa tou žbrndou 

mohol pokojne otráviť? Vraj je to najsilnejšia pálenica... A len čert vie z čoho ju pália!“ 

Scorpius naňho previnilo pozrel. Uvažoval, či Albusa mrzelo to, že sa oňho musel celú noc starať, 

alebo či ho naštval fakt, že si mohol vedomky sám ublížiť. 

Al zastal pred jednými z dverí na štvrtom poschodí, vedľa rytierskeho brnenia a trikrát zaklopal. Dvere 

sa otvorili takmer okamžite a objavila sa v nich statná postava rumunského profesora. 

„Tu ste, dobre,“ hlesol spokojne a nechal ich vstúpiť do svojej pracovne. Potom sa otočil k 

Scorpiusovi. „Čo robí hlava?“ 

„Duní,“ zamrmlal Scorpius a pozrel na Albusa. Bolo zjavné, že Krum o jeho stave vedel prvé posledné. 

Bez slova sa otočil a podišiel k akejsi skrinke, odkiaľ vybral fľaštičku s nepekne zeleným obsahom a 

podal mu ju. 

„Po tomto prestane. Nerád by som, aby ťa otec videl v takom stave. Spoliehajú sa, že na vás 

dozriem,“ vysvetlil, keď oheň v krbe zapraskal. 

„Victor?“ ozvalo sa z plameňov, kde sa objavili naraz dve hlavy. Plavá i tá tmavá. Jedna pri druhej. 

„Áno, Harry, tu som,“ odvetil a zrušil ochrany, aby sa mohli spokojne pozhovárať. 

„Chlapci sú tu?“ opýtal sa Harry a Krum prikývol vo chvíli, keď Al i Scorpius podišli ku krbu tak, aby 

mohli vidieť do ohňa. 

„Tu. Nechám vás osamote,“ povedal a vrhol na oboch mladíkov rýchly, skúmavý pohľad. „Budem vo 

vedľajšej miestnosti, keby niečo. Pracovňa je zabezpečená kúzlom, aby ste mali súkromie.“ 

Draco poďakoval, chlapci prikývli. Len čo Krum opustil svoju pracovňu a zmizol v druhej časti svojho 

obytného traktu, Al i Scorpius si svorne kľakli pred kozub. 

„Stalo sa niečo?“ ozval sa Al ako prvý a pozrel z jedného muža na druhého. 



41 
 

„Stalo. Preto s vami potrebujeme niečo prediskutovať,“ odvetil Harry s vážnou tvárou. 

„Spoločne,“ dodal Draco a veľavravne pozrel na svojho syna. 

„Tak? Čo je také vážne, že to nemohlo počkať do nášho návratu?“ opýtal sa Scorpius. 

Pozreli sa na seba a slova sa ujal Harry. „Zajtra dostanete obaja určitú... poštu. Nechceli sme, aby ste 

sa to dozvedeli takto,“ začal, „chceli sme vás na to pripraviť, aby ste si zvykli, pochopili nás a prijali 

veci lepšie, ale...“ 

„Nevyšlo to. Proste občas veci nevyjdú podľa vašich predstáv,“ dokončil Draco. 

„To poznám,“ hlesol zamyslene Albus. „Čo bude v tej pošte?“ spýtal sa so záujmom. 

„No... sú to... noviny,“ vyjachtal Draco a úkosom pozrel na Harryho. Nebol si istý, kto z nich by mal 

pokračovať vo vysvetľovaní. Ich pohľady sa zasa stretli a akoby sa na niečom dohadovali. Na niečom, 

čo vedeli len oni dvaja. Draco napokon prikývol a povzdychol si. 

„Scorpius, budem sa rozvádzať s tvojou matkou,“ riekol na úvod. Nezdalo sa však, že by tá správa 

jeho syna nejako zaskočila. Naopak. Teatrálne prevrátil očami a dokonca spokojne prikývol. 

„Ak si sa ocko obával toho, ako zareagujem na túto správu, ubezpečujem ťa, že nenamietam. 

Vonkoncom,“ uistil ho vyrovnaným hlasom. 

„Lenže to nie je všetko, synček,“ zamrmlal jeho otec. „V tých novinách je... je tam fotografia. Som na 

nej ja... a...“ 

„Sme na nej spolu,“ vyriekol Harry a uprel na svojho syna pohľad, v ktorom sa jasne zračili obavy. 

Albus jeho narážku ovšem nepochopil, lebo vyhŕkol: 

„No a? Čo má byť?“ 

Draco však pri pohľade na svojho syna zistil, že tomu to akosi docvaklo. Ale nebol si istý, či z náznakov 

vyrozumel správne to, čo sa im snažili krvopotne oznámiť. 

„Ako spolu?“ ozval sa Scorpius zastretým hlasom a cítil, ako mu v hrdle od neblahej predtuchy 

vyschlo. Jeho otec naňho upieral jasný zrak sivých, úprimných a milujúcich očí, ktoré ho nemo prosili 

o pochopenie a odpustenie. 

„Spolu...“ dodal, lebo nepotreboval povedať nič viac. „Tvoja matka ma takto chcela donútiť prepísať 

na ňu polovicu majetku a dom. Dal by som jej to všetko bez toho, aby do toho nezatiahla vás, ale 

spravila opak. Mrzí ma to,“ zaševelil. „Naozaj ma to mrzí, Scorpius. Nechceli sme náš vzťah pred vami 

tajiť, lenže nechceli sme, aby ste nás kvôli nemu i odsúdili,“ hlesol kajúcne. 

Al sedel ticho na zemi, hľadel vyvalenými očami do ohňa a preskakoval pohľadom z jednej tváre na 

druhú. Čo sa im to snažili povedať? Ako spolu? Sú spolu? 

„Al? Ty na to nepovieš nič?“ ozval sa Harry neisto, hľadiac do blednúcej tváre svojho syna. Ten naňho 

len zarazene civel. Presne ako Scorpius, bol ticho ako mucha a vstrebával, čo sa práve dozvedel. 

Snažil sa s tým nejako vysporiadať, no... Čo presne to preňho teraz znamenalo? 
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„A čo chceš počuť?“ ozval sa Albus chladným hlasom. „Ako... ako dlho ste... spolu?“ 

Draco pozrel na Harryho. „Nie dlho,“ odvetil namiesto neho. „Milujeme sa a chceme ostať spolu.“ 

„Otec?“ šepol Al, očakávajúc, či to jeho otec potvrdí. Ten prikývol na súhlas. 

„Je to tak ako povedal Draco. Chceme ostať spolu.“ 

„A tiež sa chceme vziať. Len čo sa samozrejme rozvediem. Museli sme vám to povedať osobne. 

Naozaj sme to chceli spraviť, ale čakali sme na vhodnú chvíľu. A tá bola stále v nedohľadne.“ Draco 

pozrel z Albusa na Scorpiusa. Ten tam stále len sedel, teraz so sklopeným pohľadom civel do zeme. 

„Budeme musieť ísť,“ povedal Harry napokon. „Nečakám, že nám okamžite odpustíte, ale prosím vás, 

aby ste nad tým aspoň popremýšľali, dobre? Nech sa k tejto situácii postavíte už akokoľvek, 

pochopíme to, či nás už zavrhnete, alebo nie. Ale mali by ste vedieť, že vám to nebudeme mať za 

zlé... Oboch vás máme príliš radi... Nechceli sme, aby to dopadlo takto. Počkáme na vás, keď sa 

vrátite a znova sa pozhovárame, dobre?“ 

Al nepatrne prikývol. Scorpius nereagoval. Tváre ich otcov sa z ohňa stratili. Al sa otočil ku 

Scorpiusovi. Až teraz si všimol, že mu z očí tečú slzy ako hrachy. Kotúľali sa mu po lícach, po špičke 

nosa a padali na podlahu. Al zdvihol ruku a chytil ho za plece, no Scorpius sa mu vytrhol, prudko sa 

postavil na nohy a vybehol z pracovne profesora Kruma ako namydlený blesk. Al za ním bez slova 

hľadel, keď sa v pracovni objavil profesor Krum s vážnou tvárou. 

„Všetko v poriadku?“ 

Al pokrútil hlavou. „Nie, nič nie je v poriadku,“ zamrmlal a vstal konečne i on. Celé telo mal stuhnuté 

a meravé, jeho pohyby boli trhané. 

Victor sa za ním díval a keď odchádzal, chytil ho za plece. „Keď budeš niečo potrebovať, vieš, že som 

tu,“ riekol tichým hlasom. Al vzápätí zmizol za dverami nečujne ako tmavý tieň. Akoby tam nikdy 

predtým nebol. Akoby sa nič z toho nestalo... 

Nebola to však pravda. Večer našli sedieť na podobločnici sokola so zväzkom novín. Z fotografie na 

titulnej strane sa na nich usmievali dvaja muži, dve spokojné tváre, dve pery, ktoré splynuli v bozku. 

Scénka sa na pohyblivej fotke opakovala azda donekonečna. Nad fotkou stáli veľké titulky. „Malfoy a 

Potter! Kam sa stratilo ich nepriateľstvo?“ 

Scorpius zavrčal, vytrhol noviny z Alových rúk a rozškubal ich na drobné franforce. „Nenávidím ho! 

Merlin, ako ho nenávidím! Kiež by ho trafil šľak! Do čerta! Do čerta s ním!“ vrieskal na plné hrdlo. V 

tvári mal divý výraz poznačený sklamaním a bolesťou, aký uňho nikdy predtým Albus nezažil. Ešteže 

ho napadlo predtým ako vošiel začarovať izbu (chcel sa s ním totiž pokojne pozhovárať). Aspoň teraz 

nik nemohol byť svedkom jeho vyčíňania. 

„Scorpius, prosím, upokoj sa. Týmto nič nevyriešiš,“ snažil sa ho uchlácholiť Albus, hoci bol sám na 

pokraji hystérie. Ale márne. 

„Nehovor mi, čo mám robiť! Do pekla ohnivého! Do riti! Odporný buzerant! Ako mi to mohol urobiť?! 

Došľaka! Ako mohol! Posratý, skurvený život! Všetko je na hovno! Na totálne hovno!“ neprestával 

kričať. Bol zúrivý, zúfalý, zmätený a stratený... Všetko v ňom od bezmocnosti a zvratu vecí len tak 
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vrelo. Krv mal ako tekutú lávu a tá z neho tryskala vo vlnách hnevu a nadávkach, na aké si len v tej 

chvíli dokázal spomenúť. Keď schmatol stoličku a celou silou ňou tresol o protiľahlú stenu, Albus 

nevediac, čo by mal podniknúť, prosto vytiahol prútik a omráčil ho. Kúzlo zasiahlo Scorpiusa zboku do 

hrude a on padol na zem ako podťatý. Albus sa zosunul s kvílivým plačom popri stene, zadúšajúc sa 

vlastným žiaľom a vzlykmi. 

Scorpius vystihol slovne veľmi trefne samú podstatu veci. Všetko sa totálne posralo! Nie, že by otcovi 

nedoprial kúsok šťastia, lenže to jeho sa prepadlo pod čiernu zem s ich vyhlásením: „Milujeme sa...“ 

Scorpius stále ležal nehybne na zemi, keď sa Al konečne pozbieral a rozhodol sa spraviť jediné, čo mu 

prišlo na um. Zbalil si všetky veci a nahádzal ich do kufra. Potom si sadol za stôl a napísal Scorpiusovi 

strohý odkaz. Jeden napísal i pre Mateja a jeden pre Kruma. Kúzlom svoj kufor zmenšil a strčil si ho 

do vrecka. Za oknami sa dávno zotmelo. Bolo to z časti i kvôli silnej búrke, ktorá sa ujala vlády nad 

krajinou. Albus vrhol na Scorpiusa posledný pohľad. Pomocou kúzla ho premiestnil zo zeme na 

posteľ. Skôr ako sa vytratil z izby, nahol sa k nemu a pobozkal ho. Naposledy... Ich pery sa spojili na 

jeden kratučký okamih. Z Alovho oka sa vykotúľala ďalšia slaná slza a nezbedne sa skĺzla po 

Scorpiusovom líci... 

„Zbohom, Scorpius,“ zašepkal s perami pri jeho uchu. „Navždy ostaneš v mojom srdci...“ Ešte raz ho 

pobozkal, tentoraz na líce. Postavil sa, neviditeľný plášť si prehodil cez plecia a vytratil sa do ticha 

tmavej chodby. O chvíľu sa ocitol na pozemkoch hradu. Musel sa ponáhľať. Oblohou sa mihali 

rozvetvené, priam strašidelné blesky. Od dunivého hromobitia mu zaliehalo v ušiach. Dažďové kvapky 

boli ohromne veľké a čvachtali okolo neho nielen do trávy a štrku, vytvárajúc razom veľké kaluže 

mlák. Nič z toho si nevšímal. Spoľahlivo ho chránilo nepremokavé kúzlo, ale aj tak sa cítil ako zmok... 

Školskú bránu nebolo problém otvoriť a znova zavrieť. Keď sa na ňu díval, ako sa pred ním uzatvára, 

prepadol ho ešte strašnejší pocit, aký ho už kváril. Vedel, že teraz je na všetko celkom sám. Odvrátil 

zahmlený pohľad a vydal sa smerom do dediny. Neviditeľný v tmavej čierňave... Neviditeľný a 

ponorený v svojom smútku... 

*** 

Nohy ho samé viedli ku krčme, v ktorej bol jediný raz a to s Matejom. Všimol si, že tam majú kozub s 

letaxom. Vtedy sa tam premiestnil prostredníctvom siete akýsi starec. Pamätal na slová riaditeľky a 

sám vedel, že premiestňovanie latexovou sieťou na veľké vzdialenosti môže byť riskantné, preto si 

cestou premyslel veľmi dobre, kam povedú jeho kroky. Chcel sa dostať domov ešte tej noci. Teda... 

do vlasti. Domov sa vrátiť nechcel. Aspoň nie v dohľadnom čase... 

Do hostinca vošiel nepozorovane. Všade vládla tma a ticho. Hrobové ticho. Tmavú miestnosť 

podchvíľou osvetlilo svetlo blesku cez malé okenice. Drevená podlaha mu pod nohami občas akoby 

na protest zavŕzgala, ale inak sa nič nestalo. V kozube tleli žeravé uhlíky. Nabral si za hrsť letaxu a 

vstúpil doň. Sústredil sa a hodil si prášok pod nohy, zreteľne vysloviac adresu hostinca v Maďarsku, v 

krajine, ktorá susedila s Rumunskom. Odtiaľ sa systematicky premiestnil do Čiech, následne do 

Nemecka, tam prestúpil do ďalšieho kozuba v Holandskom Amsterdame, až nakoniec zakotvil v 

Anglickom Doveri. Ale ani tam sa nezastavil. Premiestnil sa posledný raz, ale už do oveľa menšej 

vzdialenosti ako absolvoval tú celonočnú tortúru. Jeho cesta viedla do Londýna. 
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Albus si v Londýne privolal Rytiersky autobus a ten ho zaviezol na požadovanú adresu. Teraz zastal 

pred pekným tehlovým domčekom obrasteným popínavým brečtanom a veľkým dubom vpredu na 

dvore. Prešiel chodníkom a ani nestihol vziať klopadlo do ruky, keď sa dvere náhlivo otvorili a v nich 

sa zjavila rozospatá tvár jeho brata. Svitalo... James mu ustúpil od dverí a nechal ho prejsť. Len čo sa 

dvere zavreli, bratia si padli do náručia. 

„Si celý? Prežil si tú cestu bez ujmy?“ vyzvedal James starostlivo a on sa zmohol len na strohé 

prikývnutie. Uvažoval, že to nebol zlý nápad, keď sa rozhodol poslať mu z Doveru správu po 

patronusovi. „Tak poď, urobím ti čaj a potom si pôjdeš ľahnúť. Vyzeráš strašne, braček.“ 

„James, vadilo by ti, keby som si šiel ľahnúť hneď? Som unavený.“ Albus ostal stáť v neveľkej chodbe 

a uprel túžobný pohľad na horné poschodie. 

Jeho brat zastal vo dverách vedúcich do kuchyne. „Myslel som, že sa o tom pozhovárame. Ale dobre, 

ako chceš. Ale nemysli si, že odtiaľto zmizneš ako gáfor! Už i tak je dosť zlé, že si sa vyparil z 

Durmstrangu bez jediného slova. Otec zošalie strachom, keď to zistí.“ 

„Nechal som profesorovi Krumovi odkaz. Som rád, že si nikomu nepovedal, že mám namierené sem. 

A chcem... chcem, aby to tak ostalo, dobre? Môžeš mi to sľúbiť?“ 

James si premeral brata ustarosteným pohľadom, ale prikývol. Hoci mal sto chutí kontaktovať otca, 

aby ho ubezpečil, že jeho najmladší syn je živý a zdravý. Lenže on pravdepodobne o jeho zmiznutí zo 

školy asi ešte nevie. 

„Bež do postele. Ja si idem tiež ľahnúť. Aj tak je ešte skoro,“ zamrmlal. „Ale pamätaj, čo som ti 

povedal. Neopováž sa len tak vypariť!“ 

„Neboj sa. Nikam nepôjdem. Aspoň zatiaľ,“ zamrmlal a zívol si. Len čo sa ocitol v jednej z hosťovských 

izieb, zabuchol za sebou dvere, zatiahol hrubé závesy na oknách, náhlivo sa vyzliekol a vkĺzol do 

postele. Bolelo ho celé telo, každý jeden kúsok duše a jeho srdce krvácalo... Jeho život sa dostal do 

slepej uličky a bude len na ňom, ako s ním naloží... 

*** 

Scorpius sa pomrvil. Netušil, že nad ním stojí profesor Krum s prútikom v ruke. 

Starší muž si prečítal odkaz od Albusa Pottera a ledva na seba prehodil župan, náhlivo sa rozbehol 

tichými, tmavými chodbami školy do traktu západného krídla fakulty Sol, aby mu mohol jeho úmysle 

vyhovoriť. Zamrmlal pred chrličom heslo a stena pred ním sa odsunula. Do izby s označením Albus S. 

Potter a Scorpius H. Malfoy vtrhol ako uragán. S klopaním sa neobťažoval. Po Alovi však už nebolo ani 

chýru. Zato druhý chlapec ležal oblečený na posteli a spokojne si pochrapkával. Victor zachytil 

pohľadom odkaz pre plavovlasého mladíka, ale tiež si prezrel vyprázdnenú polovicu skrine, úhľadne 

ustlanú druhú, prázdnu posteľ, rozdrúzganú drevenú stoličku alebo to, čo z nej ostalo váľať sa na 

zemi... 

„Enneverate!“ zamrmlal, keď sa naklonil nad Scorpiusa a namieril naňho konček svojho prútika. 

Chlapec sa pomrvil a zaklipkal očami. Victor k nemu natiahol ruky, aby mu pomohol sadnúť si, lebo 

mu to šlo samému dosť ťažkopádne. 
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Scorpius naňho vrhol prekvapený pohľad. „Čo tu robíte?“ mrkol k oknu, za ktorým vládla hlboká noc. 

„Uprostred noci...“ dokončil neochotne a posunul sa tak, aby sa chrbtom oprel o stenu, pričom si 

šúchal unavené, rozospaté oči. 

„Hľadal som Albusa,“ povedal a prešiel k stolu. Vzal lístok do ruky a podal mu ho. „Prišiel som zjavne 

neskoro.“ 

Scorpius naňho vyjavene pozrel. „Nechápem...“ zaševelil a prevzal si od neho lístok. 

„Scorpius, 

chcem, aby si vedel, že som nikdy nemal lepšieho priateľa. Verím, že vyhráte aj bezo mňa. Zbohom. 

A.P.“ 

„Čo to má byť?“ pozrel z listu na profesora a znova na čierny riadok v stručnom liste. Jeho zrak prešiel 

po ustlanej posteli, po vyprázdnenej skrini... Vtedy mu to docvaklo. „On... odišiel?!“ 

Profesor Krum prikývol. „Vyzerá to tak.“ Sklonil hlavu a chvíľu sa len zamyslene pohrával s prútikom v 

rukách. „Budeš v poriadku? Alebo sa chystáš zmiznúť tiež?“ opýtal sa ho bez okolkov. 

Scorpius mlčal. Rozšírenými očami, lesklými v žiare jedinej horiacej sviece sa díval na prázdnu posteľ 

stojacu pri protiľahlej stene. Bola fakt prázdna a tak prekliato pedantne ustlaná! Zívala prázdnotou 

presne ako veľká skriňa, šuplíky... komoda... Druhá metla z kúta miestnosti zmizla tiež. Ostala tam len 

tá jeho... Sama, samučičká... Znova sa pozrel na Kruma. 

„Ja... ostanem,“ zahabkal a chvíľu uvažoval, či ozaj myslel vážne to, čo povedal. 

Krum prikývol a otočil sa na odchod. Siahol na kľučku dverí a ešte sa k nemu otočil. „Zrejme vás to 

oboch dosť zasiahlo,“ prehovoril tichým hlasom. „Lenže ja ich chápem. Za šťastie sa oplatí bojovať. 

Obaja si veľa vytrpeli. Myslím, že by ste im mali odpustiť a aspoň sa ich snažiť pochopiť.“ S týmito 

slovami ho opustil a Scorpius osamel. Neznášal samotu... Nie takúto. Jeho vnútro sa rozbilo na 

drobné kúsky. Kúsky, ktoré nemal kto poskladať. Miloval svojho otca, ale nevedel pochopiť, prečo mu 

to urobil. Prečo sa zo všetkých mužov na svete musel zamilovať akurát do Pottera? Jeho plány 

pozhovárať sa s Alom stroskotali ako loďka, ktorá sa v búrke roztriešti o skaly... Sám sa necítil lepšie. 

Sklopil zrak k listu. Čo to malo byť? Slová na rozlúčku? 

„Dofrasa! Ako si mohol Al!“ zahromžil potichu, zhužval odkaz do guče zahodiac ho a zložil si hlavu na 

pokrčené kolená, ktoré si objal rukami. Nová situácia si vyžadovala nový plán. Ale teraz nedokázal 

vôbec uvažovať, nie to ešte aby aj tie úvahy mali nejaký racionálny základ... Zliezol z postele a podišiel 

k oknu, za ktorým zúrila búrka. Darmo chcel preniknúť tmu, ktorá za ním vládla. V krátkych 

zábleskoch videl akurát kontúry temnej krajiny. Zrak mu padol na rozšklbané útržky novín. Namieril 

na ne prútikom s tichým: „Reparo!“ Noviny sa scelili a on sa po ne zohol. Hodnú chvíľu sa díval na 

fotografiu svojho otca a pána Pottera. Sledoval ich úsmevy, ich žiariace oči... bozk... opäť a opäť. 

Naozaj spolu vyzerali šťastne. Akoby k sebe jednoducho odjakživa patrili. Prečo si niečo nevšimol 

skôr? Bol vari načisto slepý? Popravde, otcov sexuálny život ho pramálo zaujímal. Ale skutočne nemal 

potuchy, akí sú si i v tomto podobní... Povzdychol si a zložil noviny na stôl. 
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„Tak dobre, Al,“ zašomral, znova civiac von oknom. „Vyhráme. Ale... nemysli si, že mi len tak zdrhneš 

zo života! To ti nedovolím! Nech už si si myslel... čokoľvek,“ zamrmlal previnilo, pretože si uvedomil, 

že za jeho útek je zodpovedný len on tým svojím divadelným výstupom šialenca... Bolo mu jedno, že 

Al musí byť rovnako zničený. Nebral naňho ohľad. Myslel len na seba a na to, ako mu otec skazil plány 

na spoločnú budúcnosť s Alom... Ak nejakú budúcnosť pred sebou mali. I to bolo otázne. Vrátil sa do 

postele, otočil sa na bok a dlho hľadel na prázdnu posteľ, ktorá sa mu akoby vysmievala. Zaspal až 

neskoro nad ránom. 

*** 

„Al? Nechceš už konečne vstať? Spal si celý deň a celú noc,“ ozval sa odo dverí James. „Nehovoriac o 

tom, že je pomaly obed a slnko je vysoko.“ 

„Nie, nechcem,“ zamrmlal a pretočil sa v posteli na druhý bok ako medveď ukladajúci sa na zimný 

spánok. 

„Nezdá sa ti, že na trucovanie si už pristarý, braček?“ 

„Ani omylom,“ odvetil pokojne mladší z chlapcov. 

James sa zamračil. „Dnes ma kontaktoval otec. Už mu oznámili, že si sa vyparil.“ 

Al sa na tento podnet posadil na posteli s vydeseným výrazom v tvári. James si vzdychol. „Nie, 

nepovedal som mu, že si tu.“ Jeho bratovi viditeľne odľahlo. „Ale robí si o teba starosti.“ 

„Viem,“ zamrmlal Albus a napriek úsiliu necítiť žiadnu vinu, prepadli ho výčitky svedomia ako roj 

zúrivých včiel. 

„Osobne si myslím, že si to prehnal,“ zašepkal James opatrne vyjadriac svoj názor, ale Al pokrútil 

hlavou. 

„Ak ti poviem, prečo som to spravil, nebude sa ti to zdať prehnané,“ odvetil mu skormútene. 

„Tak dobre. Zasväť ma. Som zvedavý. Ale najprv sa pozhovárame o tom otcovom vzťahu, dobre? 

Myslím, že ti pár vecí musím objasniť.“ 

„Akých pár vecí?“ hlesol spýtavo Al a sadol si v posteli, oprúc sa o vankúš. James sa uvelebil pri 

nohách postele na opačnom konci a zložil si ruky na bruchu. 

„Vieš, keď som sa o tom dozvedel, tiež som z toho nebol nadšený. Lenže... pozrel som sa na to i z 

otcovho pohľadu. Vysvetlil mi, že našu matku miloval – svojím spôsobom. A ja viem, že mi vravel 

pravdu. Aj ty veľmi dobre vieš, že naša mama bola s otcom šťastná. Nikdy neplakala a ak vyronila slzu, 

nebolo to kvôli nášmu otcovi. Robil všetko preto, aby neoľutovala ani minútu života s ním. Vždy to 

robil i pre nás. Nezazlievam mu, že si chce teraz ukradnúť kúsok šťastia sám pre seba. Hoci... hoci nie 

je ľahké prijať, že bude mať po boku iného muža a nie ženu. Popravde, ani keby si našiel inú ženu, 

nemali by sme to o nič ľahšie.“ 

„James, ja mu to nezazlievam,“ riekol tichým hlasom. „Na tom, že je to môj otec a ja ho mám rád sa 

nič nezmenilo.“ 
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„Tak čo sa teda deje? Prečo si zdrhol z Durmstrangu, uprostred turnaja?“ 

Al naprázdno preglgol a pohliadol do bratovej tváre. „Vždy... vždy si mi vravel, že ja som ten, kto sa 

na otca podobá z nás dvoch najviac...“ zamrmlal. „A... a mal si pravdu.“ 

James zvraštil obočie. „Čo máš presne na mysli, Albus?“ 

Chvíľu na seba hľadeli v absolútnej tichosti. Potom sa Jamesovi od prekvapenia rozšírili oči. „Chceš 

mi... chceš mi naznačiť, že aj ty si... Si?“ zahabkal prekvapene James priškrteným hlasom. Sledoval 

celkom omráčený tým poznaním Alovo prikývnutie. „A... a utiekol si, lebo... lebo... Pre Merlina, len mi 

nepovedz, že si sa zamiloval do Draca Malfoya!“ zvolal z časti vydesene a z časti neveriaco, čo 

tentoraz zaskočilo Albusa. 

„Och, do trolla! Netáraj hlúposti James!“ okríkol ho podráždene. 

James medzitým zaklapol pusu otvorenú naprázdno a zahniezdil sa na mieste. „Takže?“ 

„Takže čo?“ šepol Al, zízajúc na vzor prešívanej prikrývky, ktorou bol zakrytý. 

„Kto to je?“ nástojil James, lebo tušil, že práve tam niekde je pes zakopaný. Prečo inak by Al utekal z 

Durmstrangu? 

„Je to Scorpius. Milujem jeho...“ priznal sa odovzdane a stíšeným hlasom dodal. „A prisahám, že ak 

ma odtiaľto vyženieš, lebo ti budem pripadať ako nechutný buzerant, už nikdy nikto ma z tejto rodiny 

neuvidí!“ 

„Albus Severus Potter!“ okríkol ho starší brat zlostne. „Nevyhrážaj sa!“ Vstal z postele a začal ráznymi 

krokmi premeriavať izbu. „Nemám v úmysle ťa odtiaľto vysánkovať, ani nič podobné, ale...“ 

„Ale?“ 

„Zapeklitá situácia...“ mrmlal si nesústredene James popod nos a škrabal sa v hustých, strapatých 

vlasoch. „Otec by o tom mal rozhodne vedieť.“ 

„Nemyslím,“ oponoval mu Albus. 

„Tak nemysli! Ja myslím teraz i za teba,“ odvrkol mu James. Potom sa k nemu otočil. „Scorpius o tom 

vie?“ 

Al pokrútil hlavou. „Nie. Chcel som tu povedať, priznávam, lenže potom si nás dali zavolať otcovia a 

povedali nám o svojom vzťahu a úmysle vziať sa, len čo prebehne rozvod. Scorpius mi... Predviedol mi 

parádne divadlo. Nevieš si predstaviť aké to bolo. Nikdy som ho takého nezažil. Nadával na otca, 

kričal, že je... Merlin, ja už ani neviem, čo naňho nakričal, ale... Nebolo to pekné. Musel som odísť. 

Nemohol som tam ostať. Zbláznil by som sa z toho...“ 

„A čo plánuješ teraz? Chceš odísť zo školy nadobro? Alebo len potrebuješ pauzu?“ 

„Netuším.“ 

„Mohol by si ostať zatiaľ tu, lenže... pred otcom sa nadlho neschováš...“ pripomenul mu James 

srdečne. 
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„Nechcem sa schovávať. Len si potrebujem premyslieť čo a ako...“ vysvetlil. „Ale z Rumunska som 

odísť musel. Nevydržal by som to tam... boli sme na jednej izbe... boli sme... Stalo sa toho toľko... I on 

potrebuje čas na premýšľanie a takto ho bude mať.“ 

James si povzdychol. „Dobre. A teraz... Nie si hladný?“ 

„Ako vlk,“ pripustil Albus a na Jamesov pokyn vyliezol z postele a nasledoval ho do kuchyne. 

Keď dojedal druhý tanier šošovicovej polievky s párkom, uvedomil si, že veľa možností nemá. Buď sa 

vráti so stiahnutým chvostom domov a bude čeliť otcovi, alebo sa vráti do školy. Tak, či onak. Čeliť 

otcovi bude musieť. A túžil si dokončiť školu. Mal pred sebou pár posledných mesiacov. Bol by 

blázon, keby len tak zahodil všetku tú snahu a jeho úsilie by vyšlo na zmar. Bol dobrým študentom. A 

ako sa vyvinie jeho situácia? Netušil. Do školy sa vráti koncom týždňa. To si stihne premyslieť čo a 

ako, pozhovára sa s otcom a pokúsi sa psychicky pripraviť na Scorpiusov návrat... Ostatné bude vo 

hviezdach... 

6. kapitola - Porazený víťaz 

Obrázok Scorpius ostatné dni chodil ako bez duše. Skoro s nikým sa nebavil. Ak sa to netýkalo 

tréningov na nadchádzajúci metlobalový zápas. I teraz sedel medzi spolužiakmi na jednej z tribún a 

sledoval zápas medzi Nemeckou školou Drachen-nest a Československými Krkonošskými vlkmi. Išlo o 

veľa. O postup do finále. V sobotu mali o desiatej hodine doobeda absolvovať zápas oni proti 

Rumunskému Durmstrangu. Scorpius sledoval Mateja, ktorý si naozaj šikovne počínal. Uvedomil si, že 

sa na Albusa nespýtal ani slovíčkom a uvažoval prečo. Mohlo to mať len jediný dôvod. Zrejme nebol 

sám, komu nechal Albus odkaz. A ak to spravil, čo mu napísal? Scorpius si pripomenul ich bozk, keď 

ich špehoval v krčme. Telom mu prebehla triaška. Oči sa mu zúžili a pohľad, ktorý upieral na 

tmavovlasého šviháka už nebol nevinný. Bol priam nevraživý. Keď sa odrazu ten chalan otočil a 

skúmavo naňho pozrel, Scorpius odvrátil hlavu a znova upriamil pozornosť na hru. Hoci spočiatku 

viedli, nevyhrali. Stíhačovi z nemeckého družstva sa podarilo chytiť ohnivú strelu ako prvému a o 

necelú pol hodinu bolo po hre. Z tribúny sa vytratil skôr, ako rozhodca odpískal koniec hry. Keď kráčal 

cez trávnik k škole, všimol si profesora Kruma. Vyšiel z dvier školy a keď ho zbadal, zastal na mieste a 

čakal, kým k nemu príde. Scorpius naňho nemal náladu, ale napriek tomu sa usilovať správať čo 

najslušnejšie. Neustále si musel pripomínať, že i jemu vďačil za to, že mlčal o jeho prehrešku a preto 

jeho družstvo nevyradili zo súťaže. 

„Scorpius, ideš ako na zavolanie,“ prehodil nonšalantne profesor Krum. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa cez zuby. 

„Tvoj otec by s tebou rád hovoril,“ prezradil mu, čakajúc jeho reakciu. Scorpius iba prikývol a pokorne 

ho nasledoval. Cestu do jeho pracovne už poznal. Za posledné dni tam bol viac ako doma. Nielen kvôli 

svojmu otcovi, ale i kvôli pánovi Potterovi, ktorý nedávno urputne zháňal svojho syna a myslel si, že 

Scorpius je ten informovaný. Prerátal sa. 

„Otec ti to zrejme povie, ale mal by si vedieť, že Al sa vrátil,“ povedal. Scorpius prekvapene zastal a 

vyvalil naňho azúrovo modré oči. 
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„Al je tu?“ spýtal sa dychtivo, ale jeho nadšenie spľaslo ako dúhová bublina, keď profesor pokrútil 

hlavou. 

„Och, nie, ja som myslel vašu školu. Rokfort,“ vysvetlil. 

„Hm, jasne,“ zahundral Scorpius a vošiel za ním do pracovne. Netušil, ako to mal jeho otec 

načasované, ale presne vo chvíli, keď vošiel v kozube zapraskal oheň a objavila sa tam jeho hlava. 

„Budem vedľa,“ povedal profesor a zmizol za protiľahlými dverami. 

Scorpius sa zvalil do kresla a pozrel na otca absolútne bez záujmu. Hodnú chvíľu si iba vymieňali 

pohľady. Draco to videl. Videl v synových očiach niečo, čo tam nikdy predtým neuzrel. Chlad... 

Obrovský chlad v kontrastne s vriacim hnevom... Hnev, ktorý plápolal v jeho očiach a vyrážal z 

každého slova, z každého synovho gesta a mimiky... 

„Synček? Chcel som ti oznámiť, že sa Albus našiel a je už opäť v škole,“ povedal, lenže jeho syn nijako 

nereagoval. „Ešte stále sa na mňa hneváš?“ 

Scorpius mlčal. Napokon - kto mlčí, ten svedčí. 

Draco si povzdychol. „Naozaj sa nedokážeš preniesť cez fakt, že som... že sa mi páčia muži?“ 

„O to vôbec nejde otec,“ odvetil mu konečne ľadovým hlasom, z ktorého Draca až zamrazilo. Akoby 

počul rovnako pôvabný hlas svojej manželky. 

„A o čo teda ide? Môžeš mi to vysvetliť? Nechápem tvoj hnev... nerozumiem mu... Vždy sme si predsa 

hovorili všetko, či nie? Tak prečo?“ 

Scorpius si odfrkol. „Je mi jedno, že je z teba buzerant!“ Scorpius si zahryzol do jazyka, len čo to 

vyslovil. Draco naňho vyvalil oči. Takéto osočenie od neho nečakal, ale vedel, že v hneve človek 

dokáže porozprávať kadečo... „Prepáč,“ zamrmlal Scorpius na ospravedlnenie. 

Počul ako si jeho otec rozochvene vzdychol. „Nič sa nestalo...“ odvetil, keď ho prekvapil synov 

priškrtený, neprirodzený smiech. 

„Nič sa nestalo?“ opýtal sa, hlasno sa smejúc. Z očí sa mu dokonca vykotúľali slzy, ale Draco si nebol 

istý, či to bolo od tej náhlej veselosti. Dokonca si nebol istý, či sa jeho syn nezbláznil... A mohol za to 

práve on... „Vraj sa nič nestalo, to je dobré, fakt oci. Si skvelý!“ zakričal a razom bolo po smiechu. 

„Scorpius...“ hlesol priškrteným hlasom, ale nepovedal viac nič, lebo jeho syn sa znova rozkričal. 

„Je mi jedno, že si teploš! Fakt mi to nevadí a vieš prečo? Pretože i ja som taký istý, hoci som to celý 

čas skrýval! A vieš, čo je na tom smiešne? Že som sa obával tvojej reakcie, chápeš?!“ znova sa zasmial 

akoby mu preskočilo. Prechádzal sa teraz hore – dolu popred kozub a ruky zvieral v päsť. 

„Scorpius...“ vydýchol prekvapene Draco, nespoznávajúc vlastného syna. Nikdy predtým sa k nemu 

takto nesprával, nikdy predtým naňho nezvýšil syn hlas. Vždy si boli blízky, no teraz sa celkom 

odcudzili. Aspoň on to tak cítil a vedel, že za to všetko mohlo ich priznanie s Harrym. 
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„No? Nič mi na to nepovieš? Som teploš, tati! Rovnaký buzerant ako ty! Je to v suchu, ostane to v 

rodine. Dobré nie? A vieš, čo je ešte lepšie? Tiež som sa buchol akurát do Pottera? To už by sa dalo 

považovať za trochu choré nie? No, alebo možno pritiahnuté za vlasy. To by šlo!“ 

Draco vyvalil oči a zahabkal, nevediac, či si z neho vlastný syn robí dobrý deň, alebo či myslel vážne 

každé slovo, keď sa k nemu syn otočil s desivým výrazom v tvári. Toľkú nenávisť, aká mu sršala z očí 

ešte nevidel. 

„Vieš čo, otec? Vypadni a už ma viac neotravuj! Už ťa mám tak akurát dosť! Zničil si všetko, na čom 

mi kedy záležalo a ja ťa za to nenávidím! Počuješ?“ zasyčal do ohňa. „Nenávidím ťa! Ži si ako chceš a s 

kým chceš, ale mne daj láskavo pokoj. Vrátim sa do školy, aby som ju dokončil. Na vianočné 

prázdniny ma nečakaj. A vôbec... myslím, že bude lepšie, ak sa už neuvidíme nikdy! Zbohom!“ 

Scorpius zobral kutáč a vrhol ho do horiacich polien. Otcova tvár z ohňa zmizla. Ostali tam pukotať 

len oranžovočervené jazyky, akoby sa mu vysmievali. Akoby sa vysmievali jeho nešťastiu... 

„Prekliate slzy!“ zamrmlal hnevlivo a márne sa ich snažil zotrieť z bledej tváre, márne sa snažil 

zastaviť ich príval... „Do pekla so všetkým!“ zavrčal a šmaril kovový kutáč naprieč miestnosťou vo 

chvíli, keď dnu nazrel profesor Krum (zabudol zabezpečiť miestnosť a hoci nerád, bol svedkom ich 

slovnej výmeny). Ledva sa uhol, keď kutáč narazil s tupým žuchnutím do dverí. Len čo pristál na zemi, 

prešiel profesor cez izbu a zovrel Scorpiusa v náručí, postaviac sa mu za chrbát. Scorpius sa mu chvíľu 

v objatí metal ako ryba na súši, kým ten boj nevzdal. Podlomili sa mu nohy, padol na kolená a plakal 

ako malý chlapec s hlavou na Krumovom pleci. Krum ho naďalej zvieral. Ani na moment ho nepustil a 

klesol do kolien spolu s ním. Mlčal a iba počúval chlapcove obvinenia, ktoré sa sypali na otcovu hlavu. 

Odrazu Scorpius akoby vytriezvel a vzápätí sa prisal perami na profesorov krk. Jeho ústa sa presunuli 

cez bradu na pery. Keď sa od neho na chvíľu odtiahol, bolo to len preto, aby si premeral profesora 

skúmavým pohľadom, v ktorom bolo niečo... čo Krum nedokázal v tej chvíli identifikovať. Scorpius sa 

k nemu pritisol ešte bližšie pevne ho objímuc. Bozk, ktorý mu vtisol na pery potom bol síce lascívny a 

o to viac vzrušujúci, no Krum ho od seba tentoraz odstrčil. 

„Nevieš, čo robíš, Scorpius!“ ozval sa zastretým hlasom. 

„Vyzerám tak?“ oponoval mu chlapec rozochvene a odhodlane mu pozrel do očí. „Váš Saša zomrel 

pred piatimi rokmi. Sám ste vravel, že ste od vtedy nikoho nemal... Nie som vari príťažlivý?“ 

Krum naňho so záujmom hľadel, evidentne rozhodnutý odmietnuť ho. „To som nepovedal, ale takto 

sa mi ponúkať?!“ riekol pomaly. 

Scorpius k nemu znova pristúpil a chytil ho rukami za predok habitu. Zovrel ho prstami priam kŕčovito 

a pozrel mu do očí. „Nikdy som nikomu nepovedal, že som gay. Dnes som sa priznal otcovi... 

Potrebujem vedieť, aké to je... Potrebujem...“ 

„Jediné, čo potrebuješ, je pozhovárať sa s otcom a odpu...“ 

Scorpius pokrútil hlavou. „Prosím...“ zašepkal s ústami tesne pri jeho perách. „Nikdy som s mužom 

nebol... Sľubujem, že sa to stane len raz... Profesor,“ zachrapčal zastretým hlasom a pritisol sa bokmi 

o Krumove stehno. 
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Krum zmeravel. Zacítil chlapcovu erekciu a z posledných síl odolával. Lenže jeho pohľad stále viac 

priťahovali jeho vlhké, pootvorené pery... Vedel, že by nemal, lenže tak dlho sa s nikým nemiloval. Od 

kedy zomrel jeho snúbenec Saša, naozaj s nikým nebol. Ale so Scorpiusom? Synom známeho a navyše 

študentom? 

Keď sa oňho chlapec znova žiadostivo obtrel, jeho zábrany zhoreli na popol. Postavil sa a vytiahol na 

nohy i jeho. Privlastnil si chlapcove ústa v lačnom, dravom bozku. Spravili spolu pár krokov až kým sa 

Scorpius chrbtom neoprel o jeho pracovný stôl. Vtedy Krum bozk prehĺbil a medzi nimi sa rozpútala 

dokonalá búrka spaľujúcej vášne. S ničím sa nebabrali. Keď Scorpius začul tiché škrípanie 

rozopínajúceho sa zipsu svojich nohavíc a o chvíľu na to si pred neho profesor kľakol, aby ho zobral 

do úst, len sa pevne chytil okraja stola, zaklonil hlavu a nechal sa unášať tým úžasným pocitom, ktorý 

práve zažíval. Krv v jeho žilách vrela a on mal dojem, že sa všetka nahrnula do toho jedného jediného 

pulzujúceho bodu. Do navretého penisu, o ktorý sa tak zručne staral profesor Krum. Z hrdla mu 

vychádzali hlasné stony a on ich nechcel potláčať... Naopak, nechal sa strhnúť vášňou a 

profesorovými skúsenými dotykmi nielen rúk, ale aj úst, jazyka... Bol to neopísateľný pocit. Takéto 

niečo nezažil so žiadnym dievčaťom... Napriek tomu, keď privrel oči... Nevidel pred sebou na 

kolenách profesora, ale... Albusa. Myšlienka naňho ho vzrušila ešte väčšmi a to už bol tvrdý ako 

kameň... 

Odrazu profesor vstal, rozopol mu nohavice a stiahol mu ich cez boky. Prikázal mu oprieť sa dlaňami 

o stôl a on sa k nemu znova sklonil. Scorpius si pripadal čudne, keď nechal profesora, aby si s ním 

robil, čo chcel a pritom sa ho sám ani len nedotkol. Keď ucítil profesorove zuby na pokožke svojho 

zadku, prekvapene vyvalil oči, ale ani sa nepohol. Nespravil by celkom nič, nech by sa dialo čokoľvek. 

Naopak, vychutnával si každou bunkou svojho tela tie nepoznané, zvláštne pocity, ktoré ním 

prechádzali pri profesorovým dotykoch a láskaniach. Keď ucítil, ako mu medzi roztiahnuté polky 

zašiel podivne klzkým prstom a obkrúžil jeho úzku dierku, zahryzol si do pery a na jeho pokyn sa 

snažil uvoľniť. Ich pery sa znova spojili v krátkom bozku, keď k nemu vyvrátil hlavu. Potom zrazu zažil 

niečo neopísateľné, keď ucítil horúcu špičku profesorovho penisu pri vstupe do svojho zadku. Znova 

privrel oči a zasa sa mu vybavila Albusova milovaná tvár... Vykríkol, keď sa doň profesor zasunul 

penisom po samý koreň a nespravil to práve šetrne, ale v tejto chvíli by bol zniesol hocičo. Uvedomil 

si inakosť tohto spojenia a prišlo mu to neskutočne vzrušujúce. Aj teraz, keď sa v ňom profesor začal 

hýbať a tvrdo prirážať. V duchu si pomyslel, že by bol zniesol i tvrdšie zaobchádzanie, ale nahlas 

nepovedal nič... Keď znova vykríkol, jeho výkrik sa zmiešal s hrdelným stonaním profesora, ktorý ho 

jednou rukou stále držal za boky, kým jeho druhá ruka zručne masírovala stoporený penis dovtedy, 

kým opäť neejakuloval. Scorpius zacítil ako sa doňho vylieva Krumovo semeno... Bolo po všetkom. Bol 

spotený, roztrasený a práve dovolil profesorovi, aby ho pretiahol... 

„Také to bolo, keď som preťahoval všetky tie baby?“ napadlo mu a zachvel sa, keď z neho profesor 

konečne vyšiel. Počul ako zahrešil. 

„La naiba!“ v tichu izby sa okrem pukotu ohňa ozvalo opätovné škripnutie zipsu jeho čiernych 

nohavíc. Scorpius sa konečne otočil. Ochabnutý penis sa mu pohol medzi roztrasenými nohami. 

Neočistil sa, ba na to ani len nepomyslel. Miesto toho sa zohol, aby si vytiahol a zapol vlastné 

nohavice. Kým si na nich nezapínal zips, neuvedomil si, že sa mu chvejú ruky. Krum stál teraz tvárou 

ku kozubu, o ktorý sa opieral silnými rukami. Chrbát mal mierne zhrbený a hlavu sklonenú k hrudi. 



52 
 

„Nikto...“ Scorpius naprázdno preglgol. „Nikto sa o tom nikdy nedozvie. Nič sa nestalo,“ hovoril 

hlasom, ktorý akoby ani nepatril jemu. Ani nevedel ako sa dostal z jeho pracovne späť do svojej izby. 

Keď o chvíľu na to vstupoval nahý do sprchy, sykol od bolesti. Uvedomil si, že ho po styku s 

profesorom bolí zadok. Ale nebolo to hrozné. Bolo zvláštne, že sa cítil ako panic, ktorý práve stratil 

nevinnosť. A tiež to nebolo zlé. Vlastne... vôbec to nebolo také zlé, ako si to predstavoval. Dokonca 

nepociťoval ani len výčitky svedomia z toho náhleho sexuálneho vzplanutia. Ale kedy tie cítil po sexe? 

Veď sexom riešil všetky svoje problémy. Prečo nie tieto? Keď si ľahol do postele, zaspal v momente 

ako zarezaný. V noci sa mu snívalo s Alom. Ten sen bol ako živý a on sa z neho zobudil spotený, 

vzrušený a frustrovaný. 

To, čo sa stalo s Krumom v súkromí jeho kancelárie sa viac nezopakovalo. Nikdy viac sa o tom ani len 

nezmienil. O pár dní Scorpius sám nevedel, či sa to stalo naozaj, alebo sa mu to len prisnilo v akomsi 

nepodarenom zlom sne. Sústredil sa len na dve veci. Na školu a turnaj. Sľúbil si vyhrať a robil pre to, 

čo mohol. 

Keď sa však tréningy pre ostatných stávali pod jeho vedením neúnosnými  a on nereagoval na ich 

frflanie a sťažnosti z vyčerpania a bolenia zadkov, jeho spolužiaci za ním vyslali svojho hovorcu. Ani 

profesor Hooch ich tak nezaťažoval a nevysiľoval, ako to robil v posledných dňoch Scorpius. Táto 

úloha prischla práve Rose. Po jednom takom náročnom tréningu si aj ona povedala, že toho bolo fakt 

dosť a len čo ich rozpustil a ostatní odišli, vysadla na svoju metlu a vzniesla sa do vzduchu za ním. 

„Pozhovárame sa,“ povedala a vôbec to nevyznelo ako žiadosť. V tvári sa jej zračilo priam desivé 

odhodlanie dosiahnuť svoje. A hoci mal Scorpius po krk všetkých, ktorý sa s ním chceli zhovárať a 

pitvať jeho boľavé vnútro, vedel, že tá malá ryšavka ho neprestane otravovať, kým nebude súhlasiť. 

„Čo ťa trápi?“ opýtal sa jej cez zuby a sklonil metlu k zemi s úmyslom pristáť na trávniku. 

Rose Weasleyová ho nasledovala. Keď mäkko dosadla na zem, schmatla metlu do ruky a ukázala na 

prázdnu aleju. Bez slova jej nemému návrhu vyhovel. 

„Od kedy Al zdrhol, správaš sa ako idiot!“ spustila naňho ako fúria bez pardónu. 

Scorpius zaškrípal zubami. „Tak to veru nie,“ pokúsil sa jej čo najpokojnejšie oponovať, hoci mala 

svätú pravdu. Ozaj sa správal ako idiot a najhoršie na tom bolo, že si to uvedomoval. 

„Tak to veru áno!“ zvolala hlasnejšie a potom si povzdychla a pokračovala o niečo miernejšie. „Pozri, 

viem, že to súvisí s Albusom a vravím ti ako kamarátka, že si to musíte vyjasniť. Prospelo by vám to 

obom, lebo by sa veľa vyjasnilo,“ zašomrala tichšie a on mal dojem, že to dievča naozaj vie o čom 

hovorí a netára len tak do vetra. „A tiež ťa chcem varovať,“ nadhodila, keď už premýšľal, čo presne 

mala na mysli, keď povedala, že by im to prospelo obom. Ale väčšmi ho zaujalo jej varovanie. 

„Varovať? Pred čím, Rose?“ 

„Pred tou mrchou z nemeckého družstva. Neviem ako sa volá, ale je to blondínka s väčším nosom. 

Ani sa nedivím, že ho všade strká,“ zašomrala a pokračovala, „viem, že sa nás pokúsili vyradiť zo 

súťaže nejakým zákerným ťahom, ale nezachytila som, čo to malo byť. Škoda, že som pri sebe nemala 

predlžovacie uši,“ zamrmlala nespokojne. 

„Ako vieš, že sa nás pokúsili vyradiť?“ 
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„Ale, náhodou som si vypočula rozhovor tej ťavy a jej frajera. Je to ten brutálny svalovec,“ odvetila 

znechutene a dodala: „Neznášam blondiakov!“ Zaprskala, aj keď Scorpius nad jej poslednou 

poznámkou spýtavo povytiahol obočie. Iba sa nevinne usmiala. 

„Je to všetko, čo si odo mňa chcela?“ opýtal sa, zastal na mieste a uprel pohľad niekam do neznáma. 

Zamyslene našpúlila pery a premerala si ho odhodlaným pohľadom. „Ak mi sľúbiš, že sa budeš 

správať znova normálne, tak potom áno,“ riekla. 

Scorpius sa pobavene uškrnul. „Normálne?“ pomyslel si. V jeho živote nikdy nič nebolo normálne, ale 

toto tej malej ryšavke na nos vešať nebude. Namiesto toho zadumane prikývol. 

„Vynasnažím sa,“ sľúbil šepky, na čo ho Rose priateľsky potľapkala po pleci a on si nemohol 

pomyslieť, že až pričasto má nejaké chlapské maniere. Nečudo, keď v ich rodine prevládali muži nad 

ženami. „Neboj sa, raz bude určite všetko fajn. Len netreba strácať nádej. A vieru,“ dodala prv ako sa 

svižne vyhupla na metlu a odviezla sa až po samé vstupné dvere do školy. 

*** 

Albus sedel v obývacej izbe rodného domu, ktorú práve opustil Draco Malfoy, aby ho nechal s otcom 

osamote. Albus videl, že ani jeden z nich sa netvári dvakrát spokojne. Naviac, Draco Malfoy – 

Scorpiusov otec – vyzeral doslova nešťastne. A jeho otec na tom nebol o nič lepšie. Ozvalo sa v ňom 

čosi, čo ho prinútilo začervenať sa a skloniť pred otcom zahanbene hlavu. 

„Mrzí ma to, otec,“ povedal ako prvé, skôr ako sa jeho otec zmohol na akýkoľvek úvod. 

Počul, ako si Harry povzdychol a sťažka sa oprel v kresle. Medzi prstom a ukazovákom pravej ruky si 

trel koreň nosa a okuliare držal v druhej ruke. Znova si ich po chvíli nasadil a pozrel na Ala akýmsi 

iným pohľadom. Miešal sa v ňom smútok, sklamanie a zrejme rovnaký pocit viny, ktorý teraz cítil i 

jeho syn. 

„Neospravedlňuj sa, Al. Mňa to mrzí viac. Nemal som vám klamať,“ zamrmlal, vstal z kresla a prešiel k 

oknu. „Vieš, keby bolo v živote všetko jednoduché, teraz by sme tu nesedeli a nemuseli by sme riešiť 

túto situáciu. Ale stalo sa. Myslím, že by som ti mal konečne povedať všetko poporiadku,“ nadhodil a 

hoci to nevidel, jeho syn nemo prikývol. 

„Keď som zistil, že sa mi viac páčia chlapci ako dievčatá, mal som sotva štrnásť. Moje detstvo sa 

nedalo v žiadnom prípade prirovnať k prechádzke ružovou záhradou. Bol som ako vieš sirota, 

vychovávaný strýkom, ktorý ma sotva trpel, tetou, ktorá ma nenávidela a bratancom, ktorý si zo mňa 

často krát robil boxovací mech. Do chvíle, kým sa jednej noci neobjavil Hagrid a nepovedal mi, že som 

čarodejníkom. Vzal ma do tohto úžasného sveta, ale ani tu som nemal mať zaslúžený pokoj. Tam ma 

strašila nechcená rodina, tu – lord Voldemort, ktorý bažil po svojej hrôzovláde a mojej smrti. Mal som 

však veľké šťastie na priateľov.“ Tu sa na chvíľu odmlčal. „Keď som prvý raz stretol Draca... Nie, 

počkaj. Začnem tým, že sme sa od prvého ročníka nevedeli vystáť. Ja som ho nenávidel pre jeho 

povýšenecké správanie, on mňa – podľa jeho vlastných slov – preto, lebo som mal všetko, po čom on 

túžil. Ale dodnes si nie som istý, či v tom bola len tá... závisť. A vo chvíli, keď sme k sebe konečne našli 

cestu, museli sme sa rozdeliť. Nikdy som to nespomenul, ale v šiestom ročníku som ho skoro pripravil 

o život kliatbou, o ktorej som nemal potuchy, čo dokáže. V siedmom som ho zachránil z horiacej 
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Núdzovej miestnosti. Dalo by sa povedať, že som splatil voči nemu svoj dlh. Keď padol Voldemort, 

padli i naše zábrany. Už vtedy som vedel, že ho budem milovať navždy... Ale vtedy som chodil s 

tvojou matkou. A ostatné myslím poznáš, nie?“ 

Al chvíľu mlčal. Jeho otec stál stále čelom k oknu a čakal, kým prehovorí. „Prečo si teda neostal s 

ním?“ 

„Túžil som po rodine. Po veľkej rodine. Tvoja matka mi ju dala a ja jej za to budem vždy vďačný. 

Miloval som ju, hoci nie tak veľmi, ako by si možno zaslúžila. Bola to skvelá a obetavá žena. Nikdy by 

som jej vedome nebol ublížil.“ 

„Takže si sa s pánom Malfoyom od školy nestýkal?“ zaujímal sa. 

Harry si povzdychol. „Dlhé roky sme sa nevideli. Vedel som, že sa oženil, že má syna... Vedel som, že 

pracoval pre Ministerstvo na Oddelení záhad, ale... Nikdy sme sa na Ministerstve nestretli, hoci to 

bolo i moje pôsobisko. Stalo sa tak až pred piatimi rokmi. A odvtedy...“ 

„Tak predsa...“ zamrmlal Albus a jeho výraz tváre naznačoval, že vie, že jeho otec matku predsa len 

podvádzal. 

„Nepopieram. Od vtedy sme sa stretávali. Kým žila ešte tvoja matka, stretávali sme sa len dvakrát do 

roka na veľké sviatky.“ 

„A keď zomrela? Žialil si za ňou vôbec?“ opýtal sa úzkostlivo a zopäl si ruky v lone. 

„Nekrivdi mi Albus. Tvoja matka mi chýba ešte i dnes. Bola to vynikajúca žena. Nemohol som si želať 

lepšiu. Miloval som zvuk jej smiechu a ona sa smiala rada a často... Lenže láska, ktorú som cítil k 

Dracovi bola... Bola jednoducho silnejšia,“ povzdychol si. „Keď ste vtedy všetci traja odišli v septembri 

do školy, prosto som ho našiel stáť zbaleného na prahu nášho domu. Sprvu som nevedel, čo si s ním 

počať, ale... Miloval som ho,“ mykol plecami, akoby to všetko vysvetľovalo. Potom sa k nemu otočil 

tvárou. 

„Nežiadam ťa, aby si mi odpustil. Chápem, že som ťa zrejme sklamal, ale...“ 

„Počkaj otec!“ zastavil ho rázne a povzdychol si. „Prv, než čokoľvek povieš, mal by si niečo vedieť.“ 

„O čo ide?“ opýtal sa Harry a díval sa, ako sa jeho syn znova zhlboka nadýchol a opäť vydýchol. „Al?“ 

„Nevadí mi, že si homosexuál. Nevadí mi, že dávaš prednosť mužom pred ženami. Vieš prečo? 

Pretože v tomto sme rovnakí,“ šepol a začervenal sa tak, ako bol červený koberec pod ich nohami. 

Harry zopár raz zaklipkal očami a chvíľu naňho hľadel, vstrebávajúc slová, čo jeho syn vypustil z úst. 

„Ale to nie je všetko, oci,“ podotkol Albus, stále sa silno červenajúc. „Vieš prečo som utiekol z 

Durmstrangu? Pretože ja som ozaj ušiel, oci. To, že som sa vyparil, malo svoj dôvod,“ hovoril hlasom 

len o niečo silnejším ako bol šepot. „Nemohol som zniesť myšlienku na to, že ma Scorpius znenávidí, 

keď sa dozvie, že ho milujem. Bál som sa, že mnou opovrhne. Preto som ušiel a preto som sa na teba 

nahneval. Lebo aj keby nejakým zázrakom moje city opätoval, to, že ste teraz ty a pán Malfoy spolu 

znamená, že nemôžeme byť spolu my, chápeš?“ povedal a keď naňho pozrel cez závoj sĺz, bolo to vo 
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chvíli, keď sa k nemu jeho otec vrhol a mocne ho objal. A Albus nebol jediný, kto vyronil v tej chvíli 

slzu. 

Len čo sa obaja upokojili, bol to Harry, kto z nich prvý prehovoril. „Albus, to, že sa s Dracom milujeme 

neznamená, že by ste nemohli byť spolu,“ začal. „Ako si na to prišiel?“ 

„Lenže teraz budeme... rodina, nie? Keď sa pán Malfoy rozvedie a vy sa... vezmete,“ uvažoval nahlas. 

Harry sa uškrnul. „Hlupáčik. Iste, urobí to z vás čosi ako nevlastných bratov, ale nie pokrvných, tak 

prečo všetky tie obavy?“ 

„Prečo? V noc, keď som ušiel, Scorpius otca strašne preklínal a nepekne mu nadával. Sprvu som mal 

dojem, že by mohol moje city opätovať, lenže po tom výstupe som prosto stratil odvahu priznať sa 

mu.“ 

„Tak to chápem. Ver mi, že Draco na tom nie je vôbec dobre. Posledný rozhovor so Scorpiusom 

nedopadol práve najlepšie a to dúfal, že sa nejako zmieria.“ Jeho otec si znova povzdychol. „Bojím sa 

oňho. Nehovoriac o problémoch s Pansy,“ povzdychol si nešťastne. 

Al chytil otca za ruku. „Ty ho naozaj miluješ, čo?“ 

Harry sa zasnene pousmial a prikývol. Albus ho objal. „Neboj sa oci. Viem, že to zvládnete. Keď ste k 

sebe tak dlho hľadali cestu, nemôže sa to skončiť predsa zle. Verím, že bude všetko ok. Mám ťa rád.“ 

„Aj ja teba, Al. Aj ja teba,“ zamrmlal dojato Harry a usmial sa na syna, keď sa od neho odtiahol. 

„Idem sa zbaliť. V pondelok sa vraciam na Rokfort,“ oznámil mu Albus spokojne. 

„To ma nesmierne teší. Pokojne ťa tam môžem odprevadiť, ak budeš chcieť,“ nadhodil Harry srdečne 

a jeho syn prikývol. 

„Myslím, že sa mi na koberčeku pred riaditeľkou zíde nejaká posila,“ riekol a opustil izbu. 

*** 

Harry vkĺzol do postele k Dracovi, ktorý sa potichu prizeral ako sa prezlieka do pyžama. Keď sa k 

nemu tmavovlasý muž pritúlil, roztvoril náruč a oprel si hlavu o jeho plece. 

„Som rád, že to pochopil aspoň Albus,“ riekol zamyslene Draco, keď si vypočul Harryho stručné 

rozprávanie o tom, čo sa udialo v obývačke medzi otcom a synom. 

„Draco? Niečo som ti ešte nepovedal. Týka sa to Scorpiusa,“ zašepkal Harry. 

„Áno?“ 

„Tak sa zdá, že...“ začal, ale zastavil sa prv, ako to vyslovil. „Sľúb mi, že nikomu nepovieš, čo ti teraz 

prezradím!“ žiadal ho. 

„Iste, len to už povedz,“ hundral netrpezlivo Draco, hrajúc sa s gombíkom na jeho pyžamovej košeli. 

„Al sa mi s niečím zveril. Vieš, prečo sa vlastne hneval? Lebo... lebo miluje Scorpiusa,“ vydýchol a 

neuveriteľne mu odľahlo, keď sa s ním o to tajomstvo podelil. 
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Draco sa nadvihol na lakti, natiahol ruku ponad Harryho a zasvietil nočnú lampu. Jeho pohľad bol 

zmätený a nepokojný. „Naozaj ti to povedal?“ opýtal sa dychtivo a sledoval ako Harry ležiaci pod ním 

prikývol. „Nemôžem tomu uveriť! Takže aj on je... Och, Merlin,“ hlesol a zvalil sa na lopatky, privrúc 

oči. „Prečo sa nám to takto komplikuje?“ 

„Ja v tom nevidím až takú komplikáciu. Teda, ak si odmyslím, že Scorpius o jeho citoch nemá ani 

tušenia a keď opomeniem to, že by mohol Ala ako priateľa zatratiť... Vieš, to si totiž myslí Al, že urobí 

tvoj syn, keď sa to dozvie.“ 

Draco sa smutne pousmial a z jeho hrdla vyšiel akýsi chrapľavý smiech. Pokrútil hlavou a jeho zlaté 

vlasy sa zaleskli v svetle nočnej lampy. „Neurobí. Ver mi. Aj ja som ti niečo zamlčal, keď som ti hovoril 

o tej našej poslednej hádke.“ 

Harryho tmavé obočie vyskočilo v tichom očakávaní. 

„Scorpius sa mi priznal k tomu istému, k čomu sa tebe priznal Albus. Preto ma nenávidí. Nie preto, že 

som homosexuál, ale preto, že som si začal akurát s tebou, Potter,“ vyhlásil nešťastne a obrátil k 

nemu hlavu. 

Harry sa rozosmial, no Draco sa pobúrene mračil. „Čo je ti na tom také smiešne?“ zahriakol ho. 

„Ja neviem... Všetko?“ ozval sa napokon, pretočil sa na bok a zložil si ruku pod hlavu. „Pozri. To isté 

mi dnes povedal Al, len trochu inak. Zdá sa, že naši synovia sú celí po nás. Majú sa radi, no boja sa 

jeden druhému vyznať zo svojich citov. Prepáč, ale veľmi mi to pripomína nás, za starých čias.“ 

Aj Draco sa uškrnul. „Hej. Ešteže je aspoň Voldemort mŕtvy. To by len bolo starostí,“ povzdychol si. 

„Veru. Bolo. Myslím, že by sme im mali pomôcť,“ nadhodil Harry. „Vieš, nechcem, aby si mysleli, že ak 

budeme spolu my, že nemôžu byť spolu oni. Pretože to vyzerá tak, že sú o tom skalopevne 

presvedčený. Zrejme preto ti nevie Scorpius odpustiť. Ak ti teda tvrdil, že je do Ala zaľúbený...“ 

„Mhm,“ prikývol Draco. „Myslím, že by sme to mohli spraviť. Nechcem, aby náš vzťah zničil ich 

priateľstvo. Bože, Harry, veľmi si prajem, aby bolo zasa všetko v poriadku!“ zvolal a schúlil sa mu na 

hrudi. Harry ho objal a pobozkal na vrch hlavy. 

„Neboj sa. Spolu to zvládneme. Malfoy a Potter, nemyslíš, že je to priam smrteľne nebezpečná 

kombinácia?“ uvažoval pobavene nahlas, čo Draca rozosmialo. 

„Alebo skôr nebezpečne vzrušujúca,“ dodal a ukradol si od neho šťavnatý bozk. 

„Alebo to...“ pritakal Harry spokojne a vzal milencovu tvár do dlaní. Ich pery sa znova spojili v nežnom 

bozku, kým sa Dracova ruka naslepo naťahovala za vypínačom nočnej lampy. Izba sa znova ponorila 

do tmy a ich telá sa preplietli v láskaní. A hoci sa spálňou niesli vzrušené stony a vzdychy, ostali 

kúzlom bezpečne uväznené medzi tými štyrmi stenami. 

*** 

Scorpius sedel na svojej metle a sústredene sledoval triafačov, ktorí mali v rukách prehadzovačku. 

Mali to šťastie, že sa dostali do finále. Zápas, ktorý odohrali so školou Krkonošský vlci vyhrali o 

dvadsaťpäť bodov. Nemci porazili Rumunov tiež len veľmi tesne. Keď sa súperovi triafači priblížili k 
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obručiam, ktoré strážil a pokúsili sa skórovať, zachytil prehadzovačku tesne pred tým, ako mohla 

preletieť ľavou obručou. Prihral ju Rose a tá vyrazila pozdĺž ihriska, kľučkujúc a vyhýbajúc sa 

súperovým odrážačom. Kým sa ostatní presunuli na druhý koniec ihriska, dovolil si na malý moment 

zaletieť v spomienkach do včerajšieho dňa. Návšteva Draculovho hradu bola ozaj zaujímavá a 

pôsobivá. Preňho zvlášť. Ako jedinému mu z celej skupiny ukázalo Zamrznuté zrkadlo dve možnosti 

životných ciest, po ktorých sa mohol vydať. Ani jedna sa mu však nepáčila, pretože prvá možnosť v 

sebe nezahŕňala Albusa a v druhej sa ocitol vo väzení. Aspoň jemu to tak pripadalo. Rose 

Weasleyová, tá malá vševedka si to všimla, hoci nevidela to, čo videl v zrkadle on. Napriek tomu sa 

pri ňom zastavila a povzbudivo sa naňho usmiala. Povedala mu, aby neveril všetkému, čo vidí. Tiež 

povedala, že to zrkadlo je kus starého krámu a nemôže mu určiť jeho skutočný osud, lebo podľa 

ľudovej múdrosti: „Každý je strojcom vlastného šťastia.“ No, teraz jej musel dať výnimočne za pravdu. 

A nielen preto, lebo sa mu nepáčilo, čo vidí. Zvyšok prehliadky absolvovala s ním a trkotala mu tie 

svoje nabifľované múdrosti, pasujúc sa za jeho osobnú sprievodkyňu Draculovým hradom. Dokonca 

sa ešte vrátila k Zamrznutému zrkadlu a povedala, že podľa miestnych legiend to bola vstupná brána 

do Draculovho druhého zámku, kde mal svoju kryptu a kde sa mohol ukryť v prípade ohrozenia 

vlastného života. 

„Prihraj!“ začul zvonivý hlas Rose Weasleyovej, ktorá volala na Conyho Blaisa, keď sa dostal medzi 

dvoch súperových triafačov, ktorí si ho medzi sebou podávali ako horúci zemiak. Šikovne sa im však 

vyšmykol a prihral jej, keďže bola celkom voľná. 

Rose sa vyhla letiacej dorážačke iba o vlások, stočila metlu prudko doľava a letela znova na druhý 

koniec ihriska, aby mohla skórovať. Popritom prihrala Tobymu Hemingwayovi a prihrávka sa k nej 

vrátila tesne pred obručami nemeckého strážcu. Scorpius sa spokojne díval, ako prehadzovačka 

preletela stredom pravej obruče a natešene vykríkol. Pohľadom vyhľadal Trudy Woodsovú, ktorá 

nahradila na pozícii Albusa ako stíhačka. Sedela na metle a rozhliadala sa na všetky strany pátrajúc po 

ohnivej strele. Tá však bola v nedohľadne. Skóre bolo takmer vyrovnané. No Nemci viedli o desať 

bodov. Scorpius zazrel na to blonďavé dievča, vďaka ktorému sa takmer dostal do problémov. 

Netušil, že je Nemka. Prečo by aj mal, keď tak perfektne ovládala rumunčinu, nie? Neskôr sa 

dozvedel, že jej matka pochádza z Rumunska. Ale to teraz nebolo dôležité... Chcel vyhrať. Nielen kvôli 

Alovi a sebe a svojmu tímu, či škole, ale sľúbil to i Matejovi, ktorý skončil po zápase s nemeckým 

družstvom v nemocničnom krídle a rozbitou hlavou. Nemeckému odrážačovi sa zrejme zdalo vtipné 

spraviť mu z mozgu kašu už po odpískaní konca zápasu. 

Scorpius sa za ním vtedy zastavil. Nespravil to preto, žeby mal nejako extra mäkké srdce, ale skôr 

preto, že to bol Albusov kamarát a vedel, že Al by to urobil. Zhováral sa s ním len chvíľku, lebo nad 

ním stála školská liečiteľka a zazerala naňho ako divožienka, šomrajúc si čosi popod nos v rodnej 

rumunčine. Matej mu stihol povedať, že to vyzerá našťastie na ľahký otras mozgu, keďže ho 

dorážačka zachytila iba trocha a preletela popri ňom vzduchom. Aj tak bol náraz do hlavy poriadny a z 

ľavého spánku sa mu spustila krv, ktorá mu zaliala zasiahnutú časť tváre. V ten večer mu dal Matej 

niečo veľmi vzácne, keď sa s ním Scorpius lúčil a sľúbil, že urobia, čo budú môcť, aby vyhrali. Nebol si 

istý, či by dokázali Nemcov doslova – rozniesť na kopytách – ako sa vyjadril Matej. Scorpius si v ten 

večer prečítal v súkromí svojej izby list, ktorý nechal Matejovi Al v deň, keď zmizol (hoci mu ho 

samozrejme na druhý deň hneď vrátil). 

„Ahoj Matej, 
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dnes v noci odchádzam späť domov, ale nechcel som odísť bez rozlúčky. Dúfam, že Ti týchto pár slov 

postačí ako vysvetlenie. Viem, že ma pochopíš. 

Keď si sa ma na začiatku pýtal, čo mám so Scorpiusom, odpovedal som ti popravde, že medzi nami nie 

je nič, iba dlhoročné priateľstvo. Je to skutočne tak, ale musím sa Ti priznať, že moje city k Scorpiusovi 

sú oveľa hlbšie a dávno presiahli rámec priateľstva. A hoci nemôžeme byť spolu ako by som si želal, 

nemôžem byť ani s nikým iným. Viem, že to bude znieť divne, ale hoc mi s Tebou bolo fajn, cítil som 

sa, akoby som ho podvádzal. 

Nechcem Ti ublížiť a vždy som bol čestný. Ani teraz sa nechcem zachovať inak. Bolo mi cťou, že som 

Ťa mohol spoznať. Tvoja pozornosť ma tešila a Tvoje priateľstvo si budem navždy vážiť. 

S hlbokou úctou, 

Tvoj priateľ, Albus S. Potter.“ 

Bolo to neuveriteľne povznášajúce. Scorpiusovi nikdy predtým tak... neodľahlo? Akoby sa všetky jeho 

problémy vytratili, či rozplynuli. Poznanie, že ho Albus miluje mu ešte i teraz a v tejto chvíli dokázalo 

vyvolať úsmev na tvári. Albus ho miluje. Čo mohlo byť krajšie? Odrazu vedel, že sa s otcom určite 

pomerí, len čo sa vráti. Ospravedlní sa mu a pozhovárajú sa tak ako sa mali už na začiatku. V pokoji a 

všetko si vysvetlia. Ak teda ešte medzi nimi ostalo niečo nedopovedané. A prizná sa Alovi. Bude mu 

šum-a-fuk, keď si na nich budú všetci ukazovať. Bude mu jedno, že je naozaj celý „otec.“ Bude mu 

jedno, keď si budú ľudia šuškať poza jeho chrbát, že je buk! Bude mu to jedno... 

Jeho oči zachytili pár metrov od seba prudký pohyb. Trudy Woodsová sa prikrčila k rúčke metly, aby 

nabrala väčšiu rýchlosť. 

„Došľaka!“ zanadával, keď sa ozval gong oznamujúci, že práve pustil nechtiac ďalší gól. Znova sa 

sústredil na hru a vypustil všetky myšlienky z hlavy, ktoré sa týkali Albusa, či čohokoľvek iného ako 

tejto hry. Odvšadiaľ k nemu doliehalo hlasné skandovanie. Nebolo prekvapivé, keď im drvivá väčšina 

divákov sediacich na tribúnach okolo ihriska držala palce. Kým sa hráči znova presunuli do druhej 

polovice ihriska, dovolil si pozrieť na Trudy. Tá sa stratila so súperovým stíhačom v oblakoch. Chvíľu 

sa nič nedialo a on nervózne polietaval pred obručami, keď sa znova vynorili obaja stíhači. V tej chvíli 

sa i hra posunula na jeho stranu ihriska a mal čo robiť, aby nepustil ďalšiu strelu cez obruč. Znova 

musel odraziť ďalšiu strelu a potom poslal loptu oblúkovou prihrávkou Conymu, ktorý vyštartoval k 

súperovým obručiam nasledovaný nielen ich triafačmi, ale i odrážačmi. Dorážačka len tak svišťala 

vzduchom... 

Scorpius znova pozrel na Trudy vo chvíli, keď do nej súperov stíhač kopol, aby ju posotil z letovej 

dráhy, lenže ona nestratila koordináciu. Videl, ako sa ten chlapík zamračil, lebo vzápätí ohnivá strela 

tiež zmenila dráhu letu a Trudy ju mala šťastnou náhodou na dosah ruky. Scorpius zadržal dych, keď 

sa presunula na metle viac dopredu a natiahla pred seba ruku. V tom momente sa stalo viac vecí 

naraz a nikto si nebol istý, čo sa vlastne udialo... Trudy do chrbta vrazila dorážačka. To ju posunulo na 

metle ešte viac dopredu a tá šupa jej vyrazila dych. Stiahla ruku a bola by spadla i z metly, keby sa jej 

nebola v poslednom momente zachytila. Dokonca jej prišiel na pomoc Cony Blaise. Zachytil ju za 

vejúci habit a držal ju, kým nepristáli bezpečne na zemi. Na druhej strane ihriska Toby skóroval a 

vtedy Cony zistil, že Trudy drží v ruke ohnivú strelu. Vykríkol, mávajúc na rozhodcu, no ten už pískal 

koniec zápasu. 
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Scorpius nemohol veriť vlastným očiam. Vyhrali. Oni naozaj vyhrali... 

*** 

Albus postával pred školou a nevedel sa dočkať chvíle, keď uvidí prilietať čierny koč so záprahom 

šiestich testralov. V tvári mal nečitateľný výraz, ale nebolo to preto, žeby mal zo svojho úteku zo školy 

v Durmstrangu nejaké vážnejšie problémy, hoci dostal nielen ústne, ale i písomné pokarhanie od 

riaditeľky, čomu nemohol zabrániť ani jeho otec, ktorý bol pri tom prítomný. Vedel to pochopiť a 

dokonca bol rád, že obišiel tak mierne a minulo ho vylúčenie zo školy alebo niečo ešte horšie. Nie, to 

ho netrápilo. Mal obavy z iného. Musel odovzdať Scorpiusovi odkaz a bál sa ako naň zareaguje. 

O pár minút sa mihla na oblohe čierna bodka. Ako škvrnka atramentu na papieri, ktorá sa stále 

zväčšovala. Díval sa, ako testraly s kočom pristáli. Dav okolo neho hulákal a vyvolával na slávu svojmu 

víťaznému tímu. On nie... Mrzelo ho, že pri tom nebol. Mrzelo ho, že ich opustil, lenže... Povzdychol si 

a hľadel, ako z koča vystúpil vysmiaty profesor Hooch, ktorý pomohol z koča vystúpiť zástupkyni 

riaditeľky. Tá sa tvárila vážne ako vždy. Keď sa z koča začali rojiť hráči, obkolesili ich ostatní 

vyčkávajúci spolužiaci a vyvolávali im na slávu. Brali ich na ruky, skandovali a obdivovali pohár, ktorý 

získali svojím víťazstvom. Videl, že Scorpius si to užíva, ale napriek tomu sa mu zdalo, že pátra medzi 

rozjarenými spolužiakmi pohľadom. Keď sa konečne zastavil na ňom, predal pohár do rúk Conymu 

Blaisovi a on sa pýtal na dol. Nespúšťal z Albusa pohľad, na perách mu pohrával úsmev. A to si Al 

myslel, že len čo sa vráti, vykrúti mu krk... On sa však nesmial... Nemohol. Namiesto toho hľadel, ako 

sa Scorpius predral hlúčikom spolužiakov a zastal od neho pár krokov. Skôr, než mohol čokoľvek 

povedať, spustil Al. 

„Scorpius, tvoj otec...“ vyjachtal a díval sa na zmenu výrazu tváre plavovlasého mladíka, keď mu 

oznámil tú strašnú správu. 

 

 


