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1. kapitola - Tvrdý faul 

Obrázok Scorpius bežal ako o život. Nepočul celkom nič. Ani Albusov hlas a jeho naliehavé volanie. 

Nevnímal ho. Jediné, čo mal na mysli bola vina, ktorá ho zaplavila v jedinom okamihu ako ničivé 

tsunami. Ten neznesiteľný pocit, ktorý ho opantal, keď mu Al prezradil, čo sa stalo... Ako? Ako to 

mohlo celé takto dopadnúť? Ako bolo možné, že jeho otec bol... Čo do pekla sa prihodilo, že jeho 

život visel na vlásku? Ten pocit viny mu udrel do pŕs svojimi oceľovými päsťami. Ten pocit viny mu 

vyrazil dych a zrazil ho na kolená. Ten pocit viny ho prinútil bežať ako o život, zakryl mu uši, aby 

nepočul a v mysli mu ukázal obraz umierajúceho otca, zmietajúceho sa na smrteľnej posteli v 

bolestných kŕčoch. Do šľaka! Takú smrť by nedoprial nikomu! Tak prečo jeho otec? Nepredpokladal, 

že sa mu niečo môže stať, hoci mu to v poslednej dobe v duchu prial, to musel pripustiť. Preto cítil 

ten ťaživý pocit viny. Koľkokrát za ten čas, čo mu povedal pravdu ho poslal do horúcich pekiel? Ako 

bolo možné, že to zabralo?! Poriadna facka osudu! Horšia o to, že nič z toho nemyslel naozaj vážne. 

Pohotovo si otvoril Rokfortskú bránu prútikom a v momente, keď sa dostal za hranice školských 

pozemkov sa premiestnil. Bolo mu fuk, že za ním kričí teraz už aj riaditeľka so zástupkyňou a 

profesorom Hoochom. Nemyslel na nič iné, len na to, že je na celom tom posratom svete odrazu sám 

ako prst, lebo jeho otec je na pokraji smrti. Merlin, aj tá myšlienka samotná neuveriteľne bolela, nie 

to ešte slová, ktoré sa mali vysloviť nahlas... Znelo to tak definitívne! Azda i preto, lebo jeho otec bol 

– príliš mladý, aby zomrel! Príliš silný! Bol preňho Nepremožiteľný a teraz ho mal skoliť nejaký jed? 

Odmiestnil sa priamo do Godrickovej úžľabiny. Len čo si otvoril dvere, stretol sa v chodbe s Jamesom 

Potterom, najstarším synom Harryho. Ten naňho v úžase vyvalil oči, ale bol to Scorpius, kto 

prehovoril ako prvý. 

„Kde je otec?“ vybafol naňho bez dychu. 

James ukázal rukou na poschodie. „Ale nemal by si ich teraz vyrušovať. Je tam liečiteľ.“ 

„Seriem na to!“ odvrkol neslušne, na čo James len prevrátil oči, zamrmlal čosi o typicky šarmantných 

Malfoyovcoch a mávol nad ním rukou. Sám potom vošiel do otcovej pracovne a zavrel sa tam, aby 

mal aspoň na malú chvíľu pokoj. 

Scorpius stretol pána Pottera s liečiteľom na chodbe. Zastal na vrchu schodiska a premeral si ho 

spýtavým pohľadom, v ktorom sa odrazil zmätok i bôľ. Potter vyzeral rovnako bledý ako stena za jeho 

chrbtom. Pod zelenými očami, ktoré bývali zväčša veselé boli tmavé kruhy. Muži sa zhovárali potichu 

a prestali vo chvíli, keď ho zbadali. 

„Scorpius,“ vydýchol prekvapene Harry, keď ho zbadal stáť na chodbe a priam kŕčovito sa pridržiavať 

zábradlia. „Škoda, že si neprišiel skôr...“ povedal potichu. 

Po týchto slovách Scorpius zbledol ešte väčšmi. Neodvážil sa spraviť ani krok. Namiesto toho sa zvrtol 

na päte a priam zletel dole schodmi. Hruď mu zovreli chladné okovy. Cítil sa ako v pasci, z ktorej 

nebolo úniku. V mysli mu rezonovali Harryho slová: „Škoda, že si neprišiel skôr...“ 

Dopekla! Jeho otec zomrel! Zomrel a on sa s ním ani len nestihol rozlúčiť! Nestihol mu povedať, že ho 

mrzia tie hádky, že všetko, čo povedal nemyslel vážne. Bol len nahnevaný a zmätený pubertiak, ktorý 

nevedel ako vykľučkovať z problémov! Nestihol mu povedať, že ho mal rád... Že bol jediným 
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človekom na zemi, ktorý preňho znamenal veľa – bol jeho jediná rodina! Do riti s posratým životom! 

Do šľaka s celým svetom! 

Vybehol z domu Harryho Pottera a celý roztrasený sa odmiestnil priamo pred majestátny Malfoy 

Manor. Miesto, ktoré opustil ešte v rannom detstve, keď ho odtiaľ odviedol otec, len aby nemuseli žiť 

s tou príšernou ženskou, ktorá sa nechávala titulovať manželkou a matkou. Iste, Draco ju odtiaľ 

mohol vypoklonkovať, ale Scorpius vedel, že to jeho otec spravil hlavne kvôli nemu, že ju tam nechal 

bývať. Nevedel síce prečo, keďže to bol jeho rodičovský dom. Neskôr - keď bol väčší - z ich 

dvojzmyselných poznámok vyrozumel len toľko, že matka jeho otca čímsi drží v hrsti. Niečím ho 

vydierala a on celý čas tancoval, ako mu pískala. Lenže teraz už nič neplatilo. Jeho otec bol mŕtvy a on 

bol rozhodnutý zistiť čo sa stalo. Bom rozhodnutý pomstiť ho! Teraz už bolo jedno, že sa rozlúčili v 

nepeknej hádke, bolo jedno, že ho poslal do čerta... Ale jeho smrť nemohla ostať nepotrestaná! Preto 

sa ocitol tu - doma. Ako mu to slovo znelo cudzo. Jeho domov bol vždy pri otcovi a toho už niet. 

Ako to Albus povedal? napadlo mu a zaklipkal očami, aby rozohnal dotieravé slzy. „Nevieme, či to 

bola ona, ale myslíme si to...“ To mu celkom stačilo. Kto iný by mal prospech zo smrti Draca Malfoya, 

ak nie jeho manželka? 

Rázne vykročil k domu. V bledej, strhanej tvári sa zračil spravodlivý hnev. Vchodové dvere si kúzlom 

doslova rozrazil. Vošiel dnu a poobzeral sa po prázdnej hale. Bola taká ako si ju pamätal. Samý 

mramor, biele steny, krištáľové lustre a drahé čínske vázy na podstavcoch. A všade hrobové ticho. 

Jeho oči sa upreli na vrch schodiska, kde stála jeho matka v celej svojej impozantnej kráse. Oblečená 

do pôsobivej čiernej, s čiernymi rovnými vlasmi siahajúcimi po plecia, štíhlym driekom... Vyzerala ako 

osa, ktorá sa chystá bodnúť ho jedovatým žihadlom. 

„Matka,“ precedil pomedzi zuby a sledoval ako kráča po schodoch dolu. Načiahol sa za prútikom, hoci 

si nebol odrazu istý, čo s ním vlastne hodlá robiť... 

„Nečakala som ťa,“ zamrmlala netrpezlivo Pansy miesto pozdravu na privítanie a len čo zišla na 

prízemie, vyzvala ho, aby ju nasledoval. Premerala si ho chladným pohľadom a vôbec si nevšímala 

jeho zjavné rozpoloženie. 

Len čo sa za nimi zavreli dvere na „jej“ pracovni, otočila sa k nemu založiac ruky v bok. „Takže to už 

vieš,“ riekla a on stroho prikývol. Sledoval ako sa naklonila k zvončeku a cinkla jediný raz. Objavil sa 

domáci škriatok a ona mu prikázala doniesť nápoje. 

„Čo sa stalo? Povedali mi, že mu vraj zlyhalo srdce, keď tu bol...“ Scorpius nedokázal potlačiť údiv nad 

tým, že sa dokázal natoľko opanovať, aby to na ňu nevybliakol ako nevychovanec. Dokonca ani hlas 

sa mu nezachvel. Ani ruku, v ktorej zvieral prútik zatiaľ proti nej nezdvihol. 

„Tak,“ prikývla a naďalej si ho premeriavala pohľadom. „Len čo mi vydajú jeho telo, bude sa konať 

pohreb. Zatiaľ ho stále držia u sv. Munga. Chcela som ti to oznámiť, až po určený presného dátumu 

pohrebu,“ povedala a sadla si za svoj stôl, do mäkkého čalúneného kresla. 

Scorpius ani brvou nemihol. „Otec nikdy nemal problémy so srdcom,“ vyriekol akoby mimochodom, 

ale jeho matka pokrútila hlavou. 
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„Každý starne, Scorpius. Nejaké zdravotné problémy musel mať, hoci mne sa s nimi nezveroval. Keď 

tu bol pár dní pred poslednou návštevou spolu s Potterom, omdlel. Jasný náznak toho, že nebol v 

poriadku.“ 

Scorpius zaťal zuby, nozdry sa mu chveli, čo bol taký rozzúrený. Prečo sa tvárila akoby sa nič nestalo? 

Čo tým sledovala? „Na také rozprávky ti nenaletím. Viem, že je to tvoja vina. Ty si ho zabila!“ 

Pansy sa pousmiala a jej úsmev prešiel v hlasný smiech, z ktorého priam mrazilo. Potom sa smiať 

prestala a zahriakla ho. „Netáraj hlúposti!“ 

Keď sa na dvere pracovne ozvalo zaklopanie a ona vyzvala domáceho škriatka s občerstvením, aby 

vstúpil, zložil podnos na stôl a podal im ich šálky s nápojmi. 

„Napi sa,“ riekla znova, keď si do kávy zamiešala druhú lyžičku cukru. Nebola to žiadosť, bol to skôr 

príkaz. Sám nevedel, čo ho podnietilo natiahnuť k šálke ruku a skutočne si odpiť. 

„Ovocný,“ zamrmlala. „Ako dieťa si ho mal rád, ak si dobre spomínam.“ 

Scorpius zareagoval až po chvíli. „Už nie som dieťaťom a odvtedy sa veľa zmenilo.“ Vrátil poloprázdnu 

šálku na tanierik. Nechcel tu sedieť a zhovárať sa s ňou akoby sa nič nestalo, keď sa túžil dozvedieť, čo 

sa stalo! Lenže ona stále menila tému rozhovoru. 

Prečo mu bolo odrazu tak horúco? Poposadol si v kresle a povolil si kravatu. Dokonca si rozopol prvý 

gombík na košeli. Zdalo sa mu to, alebo ho ozaj oblial studený pot? „Chcem vedieť, čo sa stalo!“ 

prízvukoval naďalej, nevšímajúc si zmenu vlastného telesného stavu. 

Pansy sa spokojne usmiala. „Vie vôbec niekto, že si tu?“ opýtala sa líškavým hlasom. 

Scorpius pokrútil hlavou a prižmúril na moment oči, keď zacítil prenikavú bolesť, ktorá mu vystrelila 

zo žalúdka a šírila sa celým telom. Kŕč ho na pár krátkych sekúnd ochromil. Keď si mohol opäť 

vydýchnuť, na čele sa mu perlil pot a ruky sa mu sotva badateľne chveli. Úkosom pozrel na šálku čaju. 

„Och, zdá sa, že to zaberá,“ pousmiala sa, vstala z kresla a presunula sa k nemu. „Myslím, že teraz ti 

môžem odpovedať na tie tvoje zvedavé otázky.“ Na chvíľu sa odmlčala a zohla sa k nemu, 

vysmievajúc sa mu rovno do tváre. „Tvojho otca som otrávila. Jedom, ktorý sa pri pitve v jeho tele 

nebude dať určiť, takže aj keby ma niekto chcel obviniť z jeho vraždy, nebude to bez dôkazu možné. 

Poviem ti, že som na tom dlho pracovala, kým som to vôbec zohnala. Týmto mám s tvojím otcom 

účty vyrovnané. Proti tebe v podstate nemám celkom nič, ale stojíš mi v ceste k získaniu celého toho 

prekliateho malfoyovského dedičstva a preto bolo nutné zbaviť sa i teba.“ 

„Ako si... mohla?“ opýtal sa s vynaloženou námahou, márne sa snažiac zovrieť v meravých prstom 

prútik. Ten mu po chabých pokusom vykĺzol z prstov ruky. „Vlastná matka...!“ zachripel. Merlin, prečo 

som to len pil? Prečo som si neuvedomil, že... Som riadny chumaj, preletelo mu mysľou. 

Pansy si len odfrkla. „S tou sa onedlho stretneš! Nepotrvá dlho a jed celkom ochromí tvoje telo. 

Potom ti zlyhajú životne dôležité orgány a napokon - zomrieš. Ja si idem zabezpečiť alibi. Zbohom, 

synak,“ riekla mrazivo a vtisla mu bozk priamo na pery. Necítil ho však... nemohol sa ani pohnúť. Keď 

sa od neho odtiahla, spokojne sa usmiala a odkráčala z miestnosti. Jeho telo sa mimovoľne zosunulo z 

kresla, stratiac oporu. Keby si mohol zotrieť ten jej odporný bozk z pier, bol by to spravil. Lenže on sa 
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len zosunul bezvládne na zem, ťažko dýchajúc, v mysli odratúvajúc posledné minúty svojho života... 

Keď upadal do bezvedomia s pocitom, že vníma spomalený tep vlastného srdca, myslel len na to, že 

sa stretne s otcom... A myslel na Albusa, ktorého už nikdy viac neuvidí... Všetko bolo stratené. 

*** 

„Ešte sa neprebral.“ 

Hlas, ktorý sa k nemu doniesol bol tichý, ale známy, no napriek tomu ho nevedel priradiť k tvári. Bol 

príliš unavený. Znova upadol do sladkého bezvedomia. Bolo mu však prekvapivo dobre. 

„Nemal tam chodiť!“ zamrmlal skoro nečujne iný hlas. 

„Prišli sme včas, dostane sa z toho. Sám si to počul. Mal by si sa vrátiť do postele. Sám nie si ešte v 

poriadku,“ dohováral mu niekto nežne, i keď rozhodne. 

„Nemôžem od neho len tak odísť!“ odvrkol tomu milému hlasu, keď sa rozhovoru primiešal niekto 

iný. 

„Ja pri ňom ostanem,“ ponúkol sa rýchlo a Scorpius sa za zvukom toho hlasu blažene pootočil. Nie 

celkom, len obrátil hlavu na bok. „Naozaj by ste si mal ísť ľahnúť. Ak sa niečo stane, dám vám v čas 

vedieť, ale i ja verím liečiteľovi.“ 

„Môj syn má pravdu, Draco. Poď, pomôžem ti do postele,“ zamrmlal milý hlas a Scorpius si uvedomil, 

že je to pán Potter, kto dohovára jeho otcovi. Jeho otcovi? 

Aký zvláštny sen, napadlo mu v duchu a pousmial sa sám pre seba. Takto bude vyzerať jeho peklo? 

Bude počuť hlasy blízkych a nebude sa s nimi môcť zhovárať? Znova upadol do spánku, tentoraz 

hlbšieho a nepokojného. 

*** 

Scorpius sa prebudil uprostred noci zo strašného sna a zmätene šmátral rukami okolo seba, prudko 

sa posadiac. Do čerta, kde to bol?! V posteli? Prečo? A kde? V Rokforte? Alebo... Tá tma okolo bola 

ako hustá kaša! 

Odrazu zalialo izbu mäkké svetlo nočnej lampy a vedľa jeho postele sa objavil sediac v kresle Albus. 

Scorpius naňho zmätene vyvalil oči. 

„Al! Ja som... Čo sa stalo?“ jachtal nesúvislo, keď si spomenul na matkine slová a zbledol. Zdvihol si 

ruky pred tvár. Mohol nimi hýbať... mohol hovoriť... Čo z toho bola skutočnosť a čo len sen? Mal z 

toho galimatiáš. „Ona mi dala vypiť... jed...“ natiahol ruku k svojmu hrdlu a chytil sa zaň. „Zomrel 

som?“ 

Albus nevedel, či sa má smiať, či ho má začať hrešiť. Napokon pokrútil hlavou. „Nie. Nezomrel. Našiel 

som ťa s otcom skôr ako...“ povzdychol si a zovrel pery do tenkej linky. „Nenechal si ma to ani 

dopovedať, do kotla! Keď si pomyslím, že si mohol byť mŕtvy! Kriste!“ 

Scorpius sa naňho chvíľu díval a nechal si uležať v hlave pár faktov. Nebol mŕtvy. Al ho našiel. A ak sa 

mu to nezdalo, ani jeho otec nie je mŕtvy. 
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„A otec?“ 

„Je v poriadku, alebo aspoň bude, kým jeho telo odbúra zvyšky jedu. Máš nový zvyk, nenechať ľudí 

dokončiť vety,“ odvetil mu Albus s hlavou sklonenou v dlaniach. „Nestihol ti povedať, že tvoj otec 

práve zaspal. Keď ťa tak videl utekať, došlo mu, že si ho pochopil nesprávne.“ Keď sa Al znova 

narovnal, Scorpius videl, ako si nemotorne utiera vlhké oči. Nepovedal ani slovo, len naňho chvíľu 

zamyslene civel. Potom sa vymotal z prikrývok a kolenačky sa presunul na kraj postele, aby z nej zložil 

nohy. Vzápätí natiahol ruku k Alovej tvári a prstom mu zotrel z líca lesklú cestičku od slzy, ktorá mu 

skĺzla na bradu. Hneď na to oboma rukami zovrel na hrudi jeho tričko a nie práve jemne si ho 

pritiahol k sebe. 

Albus sa naňho díval ako omráčený, celkom sa mu poddávajúc. Dovolil mu, aby ho pritiahol k sebe na 

posteľ. Ale neodpustil si nechápavú otázku: „Čo to robíš?“ 

Scorpius mu neodpovedal. Rozhodol sa pre názornú ukážku. Al sa nebránil, keď si pritisol pery na 

jeho. Nebránil sa, keď mu nariadil zamknúť dvere. Albus poslušne uchopil prútik a v ďalšej sekunde 

spravil, čo chcel. Lebo presne toto chcel i on. Scorpius ho prinútil ľahnúť si a pritisol ho na matrac 

postele váhou vlastného tela, keď ho priľahol. 

„Mal som to spraviť už dávno,“ šepol Scorpius a znova vzal nežným útokom Alove pery. Prechádzal 

po nich špičkou jazyka, láskal ich celými ústami, prechádzajúc po nich. Dráždil ho, kým ich nepootvoril 

a on pohotovo vnoril svoj jazyk do jeho horúcich úst, aby sa mohol konečne stretnúť s jeho vlhkým 

jazykom. Spokojne zapriadol, keď zacítil vo vlasoch Alove prsty, ktoré sa vzápätí presunuli na krk a 

chrbát. Scorpius spokojne zavrnel, keď zacítil na podbrušku jeho vzrušenie, ktorému kontrovalo jeho 

vlastné. Bol to úžasný pocit vedieť, že ho dokáže vzrušiť jediným zmyselným bozkom. Jeho pery sa 

presunuli na Alovu tvár, nežne ju posievajúc bozkami, nevynechajúc ani kúštik, kým Albusove ruky 

pátravo zašli pod nočnú košeľu jeho pyžama a horlivo skúmali pružnosť jeho horúcej pokožky. Keď 

však o malý moment pootvoril oči, Scorpius videl, že sa v nich zračí neistota. 

„Milujem ťa,“ zašepkal a zistil, že to vôbec nebolo také ťažké vysloviť. „Milujem ťa a bol som hlupák, 

že som sa tomu tak dlho bránil,“ priznal a zamračil sa. „Ak mi teraz povieš, že ku mne necítiš to isté, 

Potter, neuverím ti!“ 

Albusa to donútilo k úsmevu. Typický Scorpius. „Nič také nespravím! Nie som predsa blázon! Som v 

posteli s najkrajším chlapom, ktorý konečne dostal rozum a mal by som sa toho len tak vzdať?!“ 

odfrkol si pobavene, dotýkajúc sa bruškami prstov jemných kontúr bledej tváre sklonenej nad sebou. 

„S najkrajším?“ opýtal sa Scorpius s lišiackym úsmevom. 

„Rozhodne. A s najzadubenejším,“ dodal Albus. „A tiež s chlapom s najhorúcejšou hlavou na svete. S 

chlapom, ktorý nepočká na vysvetlenie a bezhlavo sa vrhá do nebezpečenstva!“ 

Scorpiusov úsmev pohasol, keď sa znova zamračil. „Och, no... prepáč.“ 

„To je všetko, čo mi povieš po tom, čo si skoro zomrel?“ hrešil ho Albus. 

„No... teraz rozhodne. Momentálne mám v pláne niečo celkom iné,“ povedal chrapľavým hlasom, 

kľakol si a stiahol zo seba tričko. Keď sa jeho ruky presunuli k okraju nohavíc, Al ho zastavil. 
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„Nie, počkaj,“ hlesol rýchlo a vyskočil z postele. Scorpius si pomyslel, že sa zľakol jeho rýchleho 

jednania a jasného úmyslu pomilovať sa, ale odľahlo mu, keď videl, že sa len postavil vedľa postele. 

Pretiahol si vlastné tričko cez hlavu a priam bleskovo si stiahol i nohavice spolu so spodkami. Scorpius 

zastonal od divej túžby, ktorá sa ho zmocnila, keď sa díval na jeho dokonalé nahé telo a navretý 

penis, vytŕčajúci z húštiny tmavých chĺpkov, ktorý ho zdravil jasným gestom. Scorpius zastonal cítiac, 

že i jeho vlastný úd sa znova pohol a priam horel nedočkavosťou po se... nie, toto nebude len tak 

nejaký sex. Toto bude milovanie. Jeho prvé, skutočné milovanie sa s tým, koho naozaj ľúbi. 

Al sa vrátil do postele jedným skokom, zvalil ho do perín a potmehútsky sa uškrnul, keď sa k nemu 

sklonil a natiahol ruky k jeho pyžamovým nohaviciam. „Ja sám,“ šepol zastretým hlasom a stiahol ten 

posledný kúsok látky zo Scorpiusovho tela. Len čo nohavice odhodil niekam na zem a premeral si ho 

spokojným pohľadom, v ktorom sa zrkadlila zmyselný túžba, opatrne si naň ľahol a ich pery sa znova 

spojili v dlhom bozku, až do chvíle, kým im nedošiel dych. Potom sa rozhodli preskúmať okrem 

svojich pier i zvyšné časti svojich tiel, ktoré doteraz len láskali a objavovali rukami. 

Albus nemohol uveriť vlastnému šťastiu. Konečne sa karta obrátila v ich prospech. Scorpiusovi bolo 

zdá sa oveľa, oveľa lepšie, ležali obaja na „Adama“ v jednej posteli a nielen, že sa bozkávali, oni sa 

milovali. Teda... ešte nie celkom. Zastonal blahom, keď sa o seba nenútene obtreli ich penisy. Bol to 

pôžitok, ktorý by v tej chvíli nevedel popísať vhodnými slovami. Scorpiusove bozky a láskanie, ktorým 

ho zahŕňal bolo rovnako elektrizujúce ako jeho dotyky. Jeho ruky cítil všade. Na tvári, keď mu po nej 

prechádzal končekmi prstov, na krku, hrudi i rukách, na stehnách, lýtkach i chrbte a zadku, keď ho 

Albus objal a vymenili si polohy v posteli tak, že teraz Scorpius ležal na lopatkách a Al bol na ňom. 

Bolo to taký úžasné... Lepšie ako čokoľvek doteraz Al poznal a v duchu si predstavoval. 

Zadržal dych, keď sa Scorpiusova hlava ocitla medzi jeho nohami a vzrušenie, ktoré cítil, keď láskal 

jeho navretý úd rukou vystriedali jeho ústa. Zachvel sa rozkošou, keď zacítil na špičke penisu jeho 

jazyk a vzápätí zmizol v jeho ústach. Zahmlenými očami pozrel do svojho lona. Scorpiusove oči ho 

pozorne sledovali a zdalo sa, že mu neušla jediná odozva na jeho láskanie. Albus chrapľavo zastonal a 

vyvrátil hlavu, zaboriac si prsty do Scorpiusových vlasov. V duchu mu napadlo, či to zvládne rovnako 

dobre, ale v ďalšej chvíli vypustil z hlavy všetky myšlienky a oddal sa len tomu číremu pôžitku 

neskutočného blaha... 

Hoci chcel a bol pripravený oplatiť Scorpiusovi všetky jeho pozornosti, ten bol zjavne rozhodnutý 

nedovoliť mu to, lebo zakaždým, keď Al vyvinul nejaké snaživé úsilie, Scorpius zakaždým niečo spravil, 

čo odvrátilo jeho pozornosť. Teraz ležal na ňom, jeho pery kĺzali po krivke jeho krku, kým prst jeho 

ľavice vsúval do Alovho zadku. Al si dokonca ani len nevšimol, kedy si ho stihol potrieť lubrikantom. 

Jediné, čo vnímal bol ten neopísateľný pocit, keď v ňom kĺzal. Scorpius mu zamrmlal čosi do ucha a 

on roztiahol na jeho príkaz nohy ešte viac. Albus zavzdychal, keď v sebe ucítil dva prsty naraz, no 

nevyrovnalo sa to pocitu, keď doňho strčil tretí prst. Vtedy ticho sykol a zahryzol si po spodnej pery. 

Počul ako mu Scorpius zamrmlal do ucha, ako veľmi po ňom túži a že ho miluje a v tom okamihu 

zacítil, ako sa doňho zasúva. Pomaly a opatrne, aby mu neublížil. Albusa napadlo len jedno. Že je 

preňho Scorpius ako stvorený. Jeho penis nebol ani príliš hrubý, ani tenký, ani pridlhý, ani priemerný. 

Vytŕčal z tej najmäkšej húštiny plavých chĺpkov a teraz... teraz bol celý v ňom. A on ho prijal. 

Prsty ich rúk sa preplietli, keď sa za ne chytili skôr ako Scorpius začal prirážať, hľadajúc tú správnu 

polohu. Ešte mal v živej pamäti sex s Krumom a chcel dopriať Albusovi rovnaký pôžitok, ako zažil 

vtedy. Myšlienka na Kruma zmizla pri pohľade do Alovej červenajúcej sa tváre. Jeho rozkošný, 
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hanblivý milenec... Scorpius neodolal, aby ho znova nepobozkal. Tento bozk bol tvrdý a drsný, 

vypovedal o vášni a túžbe, ktorá ho spaľovala, hovoril o sile lásky, ktorú k nemu cítil, šepkal o tom, 

ako veľmi ho potrebuje... A Albus mu bozk oplácal rovnako horlivo. Keď si konečne oslobodil ruky z 

jeho zovretia, vydal sa potulkami po jeho tele, pohládzal chrbát, zabáral mu doň nechty, až nakoniec 

pristál na oblom, pevnom zadku, pevne ho držiac, kým Scorpiusove temto milovania sa zvyšovalo 

priamoúmerne s hlasitosťou Albusových vzdychov. A stačilo tak málo... len nájsť vhodnú polohu. 

Dokonca mu to netrvalo tak dlho ako Krumovi. Keď Albus konečne vykríkol, Scorpius prirazil ešte 

trikrát, kým pocítil ten úžasný pocit orgazmu, ktorý ho opantal a vyniesol medzi hviezdy. Zachrapčal a 

zvalil sa do Alovej náruče, cítiac ako sa jeho semeno vylieva do milenca... 

„Milujem ťa, Scorpius,“ zamrmlal Albus znavene a keď Scorpius vyvrátil hlavu, videl, že jeho viečka 

ťažko klipkajú a oťažievajú. Zdvihol sa na lakte a konečne sa z neho vytiahol. Rovnako malátny sa 

zvalil do perín vedľa neho a oboch ich starostlivo pozakrýval. Potom sa k nemu stúlil na bok a objal ho 

rukou okolo pása. 

„Aj ja teba,“ zamrmlal a aj on zavrel oči, nedbajúc na to, že sa v izbe svieti. Za oknom vládla hlboká 

noc. Dom bol teraz ponorený v absolútnom tichu. Ich nahé telá pod prikrývkou sa navzájom 

preplietli. 

Scorpius sa spokojne usmieval. Sen. Určite to je len sen. Taký krásny sen sa mu už dlho nesníval... Ale 

na druhej strane, mohla to byť i pravda, nie? To, že mu konečne povedal, že ho miluje, že sa milovali 

a že jeho otec v skutočnosti nezomrel... Ak by sa náhodou z tohto sna ráno prebudil a zistil, že nič z 

toho, čo sa tejto noci stalo nebola pravda... No nič, pomyslel si spokojne. Uvidíme ráno. 

2. kapitola - Stratégia hry 

Obrázok Scorpius sa prebúdzal len veľmi nerád. Sníval sa mu ozaj úžasný sen... Keď si však uvedomil 

blízkosť iného horúceho tela, ktoré pokojne ležalo vedľa neho, musel otvoriť oči, aby sa sám 

presvedčil, že to nebol sen! Albus stále spal. V spánku vyzeral... Merlin, proste chrumkavo rozkošne. 

Tmavé vlasy mal strapaté, výraz tváre anjelsky pokojný, plné pery mierne pootvorené. Nahý hrudník, 

na ktorom spočívala jeho vlastná ruka sa dvíhal v pravidelných intervaloch. Scorpius opatrne nadvihol 

prikrývku, tak, aby ho nezobudil a presvedčil sa, že... 

No do frasa! vykríkol v duchu prekvapene a vzápätí sa mu po tvári rozlial široký a lascívny úsmev, keď 

zistil, že Al vedľa neho spí celkom nahý, a že nie je jediný. Obaja boli ako palce. Tak prečo to nevyužiť 

a nezačať toto nádherné ráno niečím hriešne zmyselným? 

Scorpius sa mierne posunul a ľahol si na bok, tak, aby mal pravú ruku voľnú a mohol s ňou robiť to, čo 

v duchu plánoval, kým ľavou si iba podoprel hlavu. Spokojne si povzdychol a nechal prsty prechádzať 

a voľne blúdiť po Alovej hladkej pokožke. Bola síce ako alabaster, ale bola pevná, pružná a horúca. 

Presne ako mala byť pokožka každého mladíka v ich veku. Albus bol dokonalý. Ranné lúče skorého 

októbrového slnka, ktoré sa predierali dnu cez roztiahnuté závesy sa od nej odrážali a menili tú 

bledosť v jemné, zlatisté odlesky. Jeho hruď bola len o málo širšia ako tá jeho. Nie celkom mužsky 

vyvinutá a bez jediného chĺpku s tmavoružovými bradavkami, ktoré priam vyzývali k pohladeniu. 

Úzke boky a ploché brucho s okrúhlym pupkom a čiarou tmavých chĺpkov končiacich pod perinou v 

hustom poraste mäkkej húštiny, kde teraz odpočíval predmet neopísateľnej rozkoše si veľmi dobre 

pamätal z uplynulej noci. Uškrnul sa a pokrútil hlavou, keď mu napadlo: A vraj penis! Bože, Scorpius 
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by mohol vymenovať aspoň pol tucta vecí, ktoré na Alovi zbožňoval, počínajúc jeho zmyselnými 

perami, končiac pevným, okrúhlym zadkom a mohol by pridať omnoho viac. 

Naklonil sa k nemu skôr, ako si oblízol prst a prešiel ním po Alovej bradavke, ktorá sa okamžite pod 

jeho pohladením zahrotila. Jemne sa obtrel ústami o jeho pootvorené pery a pošteklil ho špičkou 

jazyka. Albus reagoval takmer okamžite, hoci stále neotvoril oči a tak si nebol istý, či ešte spí, alebo to 

len predstiera alebo naň reaguje i v spánku. Očami pátravo pohladil jeho tvár a celú svoju pozornosť 

upriamil na malú, takmer neviditeľnú jazvičku, ktorú mal Al od detstva nad hornou perou (na pravej 

strane). Bola taká rozkošná, že nemohol odolať, aby sa i jej nedotkol a nepohladil ju mlstným 

jazýčkom. Bolo čudné, že pri tom zadržiaval dych? Možno ani nie, keďže sa Al pod ním trochu pohol a 

stehnom sa obtrel o jeho lono, ktoré mu okamžite na ten nevinný dotyk radostne odpovedalo. 

Scorpius sa musel veľmi ovládať, aby nahlas nezastonal, avšak pre zmenu sykol, keď pocítil na svojom 

penise Alovu ruku a jeho štíhle prsty, ktoré ho obopli. Keď mu teraz pozrel do tváre, zistil, že sa 

naňho díva spod prižmúrených očí a pery má roztiahnuté v tom najhriešnejšom a najzvodnejšom 

úsmeve, aký uňho kedy videl. 

„Nespíš,“ vydýchol rozochvene, cítiac, že jeho penis navrel a stvrdol, keď ho Alova ruka znova 

pohladila a on pokrútil hlavou. Keď ho v nasledujúcej chvíli zvalil Albus na lopatky bez najmenšieho 

problému a našiel si pohodlnú polohu medzi jeho nohami, pričom ho Scorpius objal a jeho ruky skĺzli 

nadol jeho chrbtom, spokojne zavrnel a nechal sa unášať všetkými tými príjemnými pocitmi, ktoré ho 

obklopili a pohltili, kým ich z radovánok nevytrhli nedočkavé hlasy rodičov. 

„Scorpius? Albus?“ ozvalo sa spoza dverí netrpezlivo, hneď po prudkom a hlasnom zaklopaní. 

„Do čerta!“ zasyčal Scorpius a bez toho, aby si uvedomil, čo robí, vyšvihol sa z postele a začal na seba 

hádzať veci, ktoré zbieral chvatne zo zeme, neuvedomujúc si, že nie sú jeho, zatiaľ čo Albus sa len 

pobavene usmieval. 

„Pohni si! Nechcem, aby niekto videl niečo, čo nemá!“ vyštekol naňho Scorpius pobúrene, čo 

prinútilo Albusa nadvihnúť udivene obočie a na tvári mu vylúdilo spýtavý výraz. 

„Prosím?“ ozval sa nechápavo, ale to už Scorpius otvoril jednu z jeho skríň a začal naňho hádzať veci. 

V tvári mu pristálo najprv tričko, potom čierne spodky. Nohavice našťastie udreli gombíkom do steny. 

„Moment!“ zakričal Scorpius návštevníkom a gestom ruky sa snažil popohnať Albusa. No ten len 

sedel na posteli ako zakliaty a díval sa naňho ako keby sa Scorpius odrazu zmenil na trolla. „Ako si to 

myslel?“ zháčil sa znova, dožadujúc sa vysvetlenia, hoci ho oslovil stíšeným hlasom. 

„Jednoducho! Obleč sa!“ vyštekol naňho chvatne. „Ak si myslíš, že dovolím niekomu, aby očumoval 

ten tvoj chutný zadok, tak si na omyle!“ odvetil o niečo pokojnejšie. „Och, asi by si mal vedieť, že som 

sakramentsky žiarlivý!“ podotkol a ani si neuvedomil, že sa pri tom červená ako rak. 

Alovi tým vzal načisto vietor z plachiet. Scorpius si neuvedomil, že si Albus z jeho prvotného správania 

myslel, že sa za ich vzťah hanbí a nedošlo mu, že proste nechce dovoliť, aby niekto videl jeho priateľa 

tak, ako mohol iba on. Presne tak, ako Alovi nedošlo, že Scorpius viac nič tajiť nemieni a je proste iba 

žiarlivý. V ďalšej sekunde stál i on poslušne vedľa postele, oblečený, hoci na boso a posteľ bola priam 

dokonale ustlaná. Kývol Scorpiusovi hlavou, ktorý stál pri dverách a ten konečne otvoril. 
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Do izby sa vrútil Draco Malfoy so zamračeným výrazom v tvári. „To ti teda trvalo! Najprv ma vystrašíš 

na smrť a potom...“ Nedokončil, pretože mu na to jeho syn nedal žiadnu šancu. Vletel mu do náručia 

stískajúc ho tak pevne, až to Dracovi vyrazilo dych a vohnalo slzy do očí. 

Harry sa oprel plecom o veraje dverí a kývol na pozdrav svojmu synovi, ktorý sa evidentne nestačil 

učesať. Harry pokrútil hlavou, keď mu napadlo: „A vraj ja som mal na hlave vrabčie hniezdo?! Tak 

potom čo je toto?“ Našťastie to nevyslovil nahlas. Jeho zrak sa presunul na objímajúcu sa dvojicu 

uprostred izby z jeho najmladšieho syna. 

„Otec! Som tak rád, že si v poriadku! Mrzí ma to! Všetko, čo som ti povedal som nemyslel vôbec 

vážne. Och, Merlin, keď si pomyslím, že si bol skoro mŕtvy!“ Scorpius hovoril tak rýchlo, že ostatní 

stačili ledva vnímať tú záplavu slov. 

„No ty mi máš čo hovoriť!“ oboril sa mierne na syna Draco, keď ho chytil na plecia a odtiahol sa od 

neho len na dĺžku paží, aby si ho vzápätí znova pritiahol do objatia. „Si ozaj celý po mne!“ doberal si 

ho srdečne. 

„Do kotla, veď som predsa nejaký Malfoy, či nie?“ opýtal sa ho rozochvene a jeho otec hrdo prikývol. 

„To teda si,“ riekol súhlasne, ale zamračil sa naňho. „Ale to ti nedáva právo na to, aby si tu klial, 

jasné?!“ 

„Čokoľvek chceš,“ riekol Scorpius. „A dúfam, že mi objasníte všetko, o čo som prišiel.“ Pohľadom 

prešiel po prítomných mužoch. 

„Iste, ale najprv raňajky,“ povedal Harry rozhodne. 

*** 

„Takže počúvam? O čo som teda prišiel?“ opýtal sa o necelú hodinu neskôr Scorpius, keď sa usadil v 

kresle vedľa Albusa. 

Harry sedel za svojím pracovným stolom, jeho otec oproti nemu na pohovke a Alov starší brat vedľa 

neho. 

„O viac ako by si si myslel,“ zamrmlal Albus. 

„Aj tak by sa to dalo povedať, ale nepredbiehajme,“ povedal Harry a pozrel na Draca. Ten sa vzápätí 

ujal slova. 

„Čo sa stalo potom, ako si ušiel z Rokfortu?“ opýtal sa syna Draco. 

„Šiel som rovno sem. Nevedel som, kde inde by som ťa mohol hľadať. Teda, vlastne okrem 

nemocnice Sv. Munga, ale... Proste som vedel, že ťa nájdem práve tu,“ odvetil. „Na poschodí som 

stretol pána Pottera a ten mi povedal, že idem neskoro, z čoho som si vyvodil nesprávny záver a 

myslel som si, že si... Veď vieš, zomrel,“ zašepkal a ospravedlňujúco mykol plecami. 

„A potom?“ 

„Premiestnil som sa na Malfoy Manor, aby som konfrontoval matku a prinútil ju nejako povedať mi 

pravdu. A vďaka vlastnej hlúposti som skoro prišiel o život.“ 
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„Iste, bol si nesmierne prchký a neuvážlivý. A naivný. Ale, nemohol si vedieť, že sa niečo také stane, 

takže to vlastne ospravedlňuje to tvoje konanie,“ povzdychol si Draco a oprel sa. „Povedala ti niečo?“ 

„Pár vecí,“ priznal Scorpius. „Myslela si, že zomriem a tak... Priznala sa mi, že ťa otrávila jedom, ktorý 

by sa pri pitve nikdy nebol v tvojom tele našiel a aj keby ju obvinili z tvojej vraždy, nemali by proti nej 

žiadny dôkaz. Vravela, že si s tebou týmto vyrovnala účty, ale neviem čo tým myslela. A tiež...“ 

Scorpius sklopil na moment pohľad, ale zdvihol ho opäť, aby pozrel otcovi rovno do očí, keď mu povie 

poslednú a najdôležitejšiu vec, ktorá ho zaujímala. „Povedala niečo v zmysle, že nie je moja matka. Čo 

tým myslela?“ 

Harry si niečo zamrmlal popod nos a prudko vstal zo svojho kresla. Scorpius si bol istý, že to bola 

nejaká pikantná nadávka adresovaná jeho matke, hoci popravde – nikdy nepočul vyjsť z úst pána 

Pottera žiadne neslušné slovo. Nikdy ani len nezahrešil. Aspoň teda nie pred ním. Videl ako si vymenil 

s jeho otcom pohľad a vzápätí sa upokojil akoby mávnutím čarovného prútika. 

„Povedala ešte niečo?“ spýtal sa ho otec a on zadumane pokrútil hlavou. 

Draco si povzdychol a zaťal ruky v päsť. To už stál Harry za ním a jeho ruka spočívala na jeho pleci. 

Natiahol k nej svoju pravačku a jemne mu ju zovrel ako poďakovanie za oporu, ktorou mu Harry 

nepochybne bol. Scorpius síce nebol jediný, kto bol svedkom tohto gesta, ale bol jediný, ktorý v tej 

chvíli vzdával v duchu vďaku za to, že jeho otec má po svojom boku človeka, na ktorého sa môže 

spoľahnúť. Hoci to bol len ďalší chlap a dokonca sám Potter. Čo na tom! Hlavné bolo, že jeho otec bol 

šťastný. 

„Ok, ja padám,“ zatiahol James a vstal z pohovky. „Myslím, že toto by mal rozhovor medzi štyrmi 

očami a nebudem prekážať.“ S týmito slovami zamieril ku krbu a nabral si za hrsť letaxu. Prv ako 

vstúpil do kozuba otočil sa k svojmu otcovi a zamrmlal čosi o tom, že sa ukáže neskôr. 

Harry sa tiež chystal odísť spolu s Alom, ale Dracov prosebný pohľad ho priklincoval na miesto a tak 

sa len oprel rukou o kozubovú rímsu a sledoval vývin situácie. 

„Je na čase, aby som ti pár vecí objasnil, Scorpius. Vieš, ide práve o to, čo ti povedala tvoja... teda, čo 

povedala Pansy. Aspoň v jednom ti neklamala. Ona nie je tvojou skutočnou matkou.“ 

Scorpius od údivu pootvoril ústa a vyvalil naňho oči. Keď si po chvíli myslel, že to rozdýchal, jeho otec 

pokračoval ďalej. 

„Bol som mladý, keď sa to stalo a bolo to pre mňa zložité obdobie. Otec bol vo väzení, matka sa 

zrútila, rozišli sme sa s Harrym... Stretol som ju na jednom večierku na Ministerstve. Bol som opitý a 

vlastne som ani nevedel, čo robím... Hoci to nie je ospravedlnenie za moje konanie... Ani sme sa 

nepoznali. Volala sa Asteria Greengrassová. Vyhľadala ma o mesiac neskôr a oznámila mi, že je 

tehotná a zo mňa sa stane otec. Chcel som si ju vziať, prisahám, že som chcel. Lenže ona nechcela. 

Vieš, nenávidela všetko a všetkých, ktorí mali niekedy niečo spoločné so smrťožrútmi. A...“ 

„Ako je teda možné, že s tebou vôbec šla?“ vyrazil Scorpius drzo, hoci to tak nemyslel. Iba sa to 

všetko snažil pochopiť. 

Draco pokrčil plecami. „Neznásilnil som ju, ak myslíš na to,“ riekol ticho. „Prosto sa to stalo, ale určite 

ani ona nebola triezva, ak to nechala zájsť tak ďaleko.“ 
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Scorpius prikývol, zvesil plecia a zložil si hlavu do dlaní. „Fajn, môj život je ako vystrihnutý zo zlého 

filmu. Môže to byť ešte horšie?“ 

Na pleci mu pristála Alova ruka a on naňho pozrel pomedzi prsty. Netváril sa ublížene. Vyzeral skôr, 

že ho dokonale chápe. Och, do kotla! Najradšej by ho bol odtiahol niekam preč a... No nič, teraz riešia 

dôležitejšie veci ako sex. Ten bude musieť chvíľočku počkať. 

„Mrzí ma to,“ zaševelil Draco. „Popravde, myslel som si, že sa to nikdy nedozvieš. Nie preto, že by 

som ti chcel úmyselne zatajiť tvoju skutočnú matku, ale... Vieš, Asteria, nech už bola akákoľvek a 

sprvu ma nenávidela, dokázala prijať neodvratný fakt, že sa stane matkou. Dokonca odišla od rodiny, 

keď som jej ponúkol, že sa o ňu postarám a zabezpečím jej všetko, čo bude potrebovať. Neváhala. A 

myslím, že bola dokonca svojim spôsobom šťastná. Zvolila si sama. A zvolila si život s tebou a so 

mnou. Odmietla ísť dokonca na potrat, k čomu ju chceli prinútiť rodičia. Pri tvojom pôrode však 

zomrela. A keďže som s tebou ostal celkom sám a mal som dojem, že si s tou situáciou sám 

neporadím, ukázala sa Pansy. Vedel som, že budeš potrebovať matku a tak... vzali sme sa.“ 

„Vzal si si ju len preto, lebo si si myslel, že budem potrebovať matku? Je to irónia, však? Nikdy mi 

nepripomínala matku ani len vzdialene,“ šepol. 

„Viem. Teraz to už viem. Pochopil som to v deň, keď sme sa museli vysťahovať z Malfoy Manor,“ 

pripustil a pozrel naňho tak previnilo, že sa naňho Scorpius prosto hnevať nemohol aj keby neviem 

ako chcel. 

„Otec, to je v poriadku. Síce ma mrzí, že si mi tak dlho tajil pravdu, lenže... To si vyjasníme neskôr. 

Keď bude tá potvora tam, kde právom patrí. V Azkabane. Chcem vedieť, čo preto môžem urobiť. Čo 

máte v pláne?“ 

Albus sa uškrnul a otočil sa k svojmu otcovi, ktorý sa konečne pohol od kozuba a zastal pri stole s 

rozkročenými nohami a rukami založenými na hrudi. „Máme plán, to je jasné a už na ňom chvíľu 

pracujeme, ale ak si myslíš, mladý muž, že ťa doňho zapojíme, tak sa mýliš,“ vyriekol pevným hlasom, 

ktorý nezniesol žiaden protest. 

Scorpius nadurdene zahabkal a pozrel na svojho otca, ktorý hľadel na Harryho s neskrývaným 

obdivom. „To nemyslíte vážne, však?!“ vychrlil zo seba. 

„Ale myslím! Hneď zajtra sa obaja s Alom vraciate na Rokfort a vašou jedinou úlohou bude štúdium a 

zvládnutie MLOKov. Bez debaty!“ 

„A čo budete robiť teda vy?“ opýtal sa zvedavo, no jasne dávajúc najavo svoju nespokojnosť a 

sklamanie z vývinu celej tejto situácie. 

„Postaráme sa o to, aby to tej potvore neprešlo,“ odvetil pokojne Harry. „Mimochodom, keď už sme 

pri tom. Nesmie sa dozvedieť, že si nažive. Stále si myslí, že si u Sv. Munga, presne ako tvoj otec, hoci 

s malou zmenou. Kým on sa tvári, že je mŕtvy, ty si v kritickom stave.“ 

„Aj tak nechápem ako to chcete dosiahnuť. Nemali by ste ju prichytiť pri čine?“ Lenže potom mu 

napadlo niečo iné. „Počkať! Ak sa už pokúsila o našu vraždu, nemohli by sme ju prosto obviniť a 

dostať za mreže?“ 
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„Mohli, ale keďže nemáte svedkov, je to stále vaše slovo proti jej. My potrebujeme pádny dôkaz,“ 

ozrejmil mu Harry. 

„A to je aký?“ zaujímal sa naďalej Scorpius. 

Teraz sa vmiešal do rozhovoru ich otec. „Excelentný! Ale nemienime ani jednému z vás prezradiť, čo 

to bude. Viem, že máš v povahe do všetkého sa bez uváženia miešať a nechcem, aby sa ti niečo stalo. 

To jedno vystrašenie bolo na mňa už aj tak dosť. Zajtra sa vrátite do školy a my sa o všetko 

postaráme.“ 

Scorpius prevrátil očami. „Pokiaľ ide o to vystrašenie – ani ja také niečo nechcem zažiť, takže bacha 

na vec, tati.“ 

Draco sa uškrnul, keď sledoval, ako jeho syn schmatol Albusa za ruku a vytratili sa z pracovne s tým, 

že sa idú baliť. 

Harry si sadol vedľa neho a zamyslene sa díval na dvere, cez ktoré len pred sekundou prešla dvojica. 

„Myslíš, že sú...“ 

Draco prikývol a Harry mu po chvíli položil rozpačito ďalšiu otázku. „A myslíš si, že sa...“ 

Draco znova prikývol. „Scorpius je predsa Malfoy,“ dodal na vysvetlenie a Harry sa uškrnul. 

„No, to teda je. I preto sa obávam, aby nevyviedol niečo nerozumné.“ 

„Hm, aj mňa to napadlo. Ale som si istý, že Al naňho dostatočne dohliadne,“ odvetil celkom pokojne 

a chytiac ho za ruku, preplietol si s ním prsty. 

Harry sa k nemu naklonil a pobozkal ho na pery v krátkom bozku. „Cítiš sa dobre? Čo tvoje srdce?“ 

Draco sa uškrnul. „Moje srdce? Piští po tebe... ako napokon stále.“ 

Harry sa rozosmial a smial sa dovtedy, kým mu nevzal Draco tvár do dlaní a nezamkol mu ústa v oveľa 

dlhšom bozku, ako mu on dal pred malou chvíľkou. 

3. kapitola - Chlapci v ofsajde 

Riaditeľka si ich všetkých troch premerala prísnym pohľadom, ktorý bol Harrymu taký známy i po 

všetkých tých rokoch odlúčenia od Rokfortu. Kým znova prehovorila, uplynula ďalšia minúta a vrásky 

na tvári sivovlasej ženy odetej v klasickom tmavozelenom habite sa prehĺbily. 

„Je vám dúfam všetkým jasné, že sa to bez primeraného trestu nezaobíde a ja nehodlám prižmúriť 

svoje starecké oko ani o milimeter, hoci vašu situáciu chápem, však?“ 

„Samozrejme, pani riaditeľka,“ povedal Harry pokorne a vrhol prísny pohľad na Scorpiusa, ktorý si 

popod nos vtedy zamrmlal: 

„Stará striga! Človek by si myslel, že k svojim bude milšia.“ Nad Harryho prísnym pohľadom nespravil 

nič iné, len zabodol oči trucovito do zeme. 
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Tu ich však stará dáma prekvapila, keď pozrela priamo na Scorpiusa a oslovila ho. „Možno som stará, 

pán Malfoy, ale odjakživa som mala výborný sluch. Okrem toho, že máte obaja zákaz vychádzok až do 

Vianoc, ostanete mesiac po škole a ako bonus strhávam Slizolinu päťdesiat bodov za urážku 

riaditeľky.“ 

Scorpius od hanby i hnevu očervenel ako pripečený škrot, ale nepovedal už ani slova. 

„Hneď zajtra,“ pokračovala pani riaditeľka, „sa obaja budete po vyučovaní hlásiť u madam Cookovej. 

Pomoc sa jej náramne zíde, hlavne teraz, keď reorganizuje knihovňu. A teraz choďte!“ riekla 

netrpezlivo. 

Harry sa otočil na päte spolu s chlapcami, nedovoliac si neuposlúchnuť jej príkaz, ale riaditeľka ho 

zastavila. 

„Pán Potter?“ oslovila ho o niečo miernejšie. 

Harry chytil svojho syna za plece a stihol mu zašepkať, aby naňho obaja na chodbe počkali. Potom sa 

obrátil k Rokfortskej riaditeľke tvárou. 

„Pani riaditeľka?“ oslovil ju spýtavo a čakal, čo si bude priať. 

Stará dáma si ho premerala skúmavým pohľadom nezábudkovo modrých očí, v ktorých i napriek 

pokročilému veku iskrila nezbednosť a odolnosť. Na okamih mu napadlo, že je vždy tou istou 

nezlomnou ženou, ktorá neochvejne stála po Dumbledorovej pravici a rozhodne bojovala na strane 

dobra – na jeho strane - vo vojne. A hoci tá silná žena starla a roky jej pribúdali, nemal dojem, že by 

ju niečo dokázalo len tak zložiť na lopatky. 

Keď znova prehovorila, jej hlas bol vľúdny a priam materinský. „Vždy som dúfala, že po 

Voldemortovej smrti si konečne vydýchnete, Harry, ale osud vám neustále stavia do cesty prekážky.“ 

Na chvíľu sa pôsobivo odmlčala, aby svojim slovám dodala primeranú váhu a dôraz. „Dúfam, že sa 

celá tá zamotaná situácia vyrieši vo váš prospech, i keď... nikdy by som ani len nebola predpokladala, 

že vy a pán Malfoy...“ 

Tu ju Harry prerušil. „Ďakujem, pani riaditeľka.“ Máličko sa pousmial. „Mrzí ma, že vám chlapci 

narobili starosti.“ 

„Pri kombinácii Potter – Malfoy sa ani nič iné čakať nedá,“ odvetila pobavene. „Môžete ísť, Harry. A 

tým dvom lapajom povedzte, že ak zmeškajú čo i len jednu vyučovaciu hodinu, bez milosti strhnem 

ich fakultám ďalšie body.“ 

Harry sa uškrnul. „Dovidenia, pani riaditeľka,“ zamrmlal a vykročil ráznym krokom k dverám. 

„Dovidenia, Harry,“ hlesla, zamyslene sa za ním dívajúc. 

Len čo Harry opustil riaditeľňu, otočil sa k synovi a nastavil pred neho ruku. „Plášť!“ riekol 

nekompromisne, no pokojne. Aj napriek tomu, že syn mohol vidieť, že sa jeho otec naňho nehnevá, 

vyletelo jeho obočie do výšky. 

„Prečo?“ spýtal sa nechápavo. 
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„Budeme ho potrebovať,“ vysvetlil prosto. „Hovorili sme vám predsa, že máme plán ako dostať 

Pansy. Ale aby nám vyšiel podľa našich predstáv, budeme potrebovať neviditeľný plášť.“ 

„Ach, tak preto,“ šepol Albus. „Ja som si myslel, že to má byť nejaký trest, či čo,“ odvetil a nemohol 

zakryť sklamanie, keď z tašky vylovil vzácny kus odevu a predával ho do rúk otca. Harry sa usmial a 

natiahol k nemu ruku, aby mu mohol postrapatiť vlasy, ako to mal vo zvyku. 

„Držte nám palce. Ak to totiž klapne, do týždňa máš ten plášť späť, synak. A teraz sa bežte vybaliť. 

Mimochodom, riaditeľka sa nechala počuť, že ak budete ešte niekedy meškať, znova bude fakultám 

strhávať body.“ 

„Veď už ideme,“ zahundral Scorpius a potiahol Ala za rukáv habitu, aby sa konečne pohol. Potom sa 

však ešte otočil a vyslal k Harrymu prosebný pohľad. „Môžete mi niečo sľúbiť, pán Potter?“ 

„Iste Scorpius, čokoľvek,“ pritakal a trpezlivo vyčkával. 

„Dajte na môjho otca pozor. Je pre mňa všetkým,“ riekol priškrteným hlasom. 

Harry bez váhania prikývol. „To je aj pre mňa,“ šepol Harry. Vzápätí sa s nimi rozlúčil a obrátil sa k nim 

chrbtom. Vykročil dlhou chodbou mieriac k schodisku, ktoré ho malo zaviesť do vstupnej haly a von z 

hradu. 

*** 

„Dalo sa čakať, že im tá stará korytnačka strhne body,“ frflal Draco. „Pochopil by som aj ten mesiac, 

čo musia ostať po škole, ale zákaz vychádzok do Rokville až do Vianoc? Evidentne senilnie alebo čo,“ 

mrmlal nespokojne. 

Harry sa iba pousmial a pokrčil plecami. „Budú mať čas na štúdium.“ 

Draco sa zatváril pobavene, keď mu odvrkol: „Hej, na štúdium vzájomnej anatómie.“ 

„Mohol by si s tým prestať? Nehodlám rozoberať milostný život našich detí.“ 

„Ale mal by si. Vieš, na to, aký dokážeš byť ohnivý v posteli mi občas pripadáš ako hrozný puritán. 

Stavím sa, že si sa s nimi na tému sex vôbec nebavil. A preto sa teraz musí James ženiť.“ 

„Tak teraz mi krivdíš,“ pripustil Harry. „Náhodou sme túto tému rozoberali.“ 

Draco si znova odfrkol a posmešne zatiahol: „Škoda, že som pri tom nebol, keď si im opisoval 

opeľovanie kvetiniek.“ 

Harry sa zamračil a štuchol ho lakťom do rebier. „Neuťahuj si zo mňa. Takto to vôbec nebolo! Nemysli 

si, že neviem, že to tvoje podpichovanie má zakryť tvoju nervozitu, na to ťa mám pridobre 

prečítaného. Okrem toho, čo sa týka Jamesa, chce sa ženiť, lebo svoju priateľku miluje. A sám dobre 

vieš, že Al vlastní užitočné vecičky, vďaka ktorým sa z hradu budú môcť do Rokfortu vykradnúť aj oni 

so Scorpiusom,“ zakontroval Harry. 

Draco sa zamračil. „No hej, len neviem, či si im nemal na čas zabaviť aj tie. S tou mapou a vreckovým 

nožíkom od Siriusa sa môžu dostať znova do problémov.“ 
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„Neboj sa, poradia si,“ snažil sa ho upokojiť. 

Draco sklonil hlavu a prstami si prehrabol dlhé plavé vlasy. Chvíľu tam stále celkom ticho a 

nepohnute, potom zdvihol hlavu a jeho sivé oči sa vpili do Harryho zelených. 

„Čo ak to nevyjde?“ opýtal sa skepticky. 

Harry pristúpil bližšie a vzal mu bledú tvár do svojich teplých dlaní. 

„Na to ani len nemysli. Vyjde to. V hre je priveľa.“ 

„Priveľa?“ 

„Presne tak. Presne toľko, koľko pre mňa znamenáš. Ty a tvoj syn, Draco.“ 

Draco sa oprel čelom o to Harryho a ovinul ruky okolo jeho krku. „Povedal som ti dnes ako veľmi ťa 

milujem, Potter?“ spýtal sa Draco zastretým hlasom. 

Harry sa uškrnul. „Dnes? No, iba trikrát, ale mám nápad. Večer, mi to môžeš názorne dokázať.“ 

Draco sa rozosmial na plné hrdlo. „Merlin, čo som to stvoril za príšeru?“ A neprestal sa usmievať ani 

vtedy, keď si Harry privlastnil jeho ústa v náruživom bozku. 

*** 

Draco si spokojne obzeral svoj výzor v zrkadle. „Je to viac ako skvelé,“ poznamenal Harry, keď si 

zaňho stúpol a prehodil mu cez plecia neviditeľný plášť. Jeho milenec mal na sebe skvelo padnúci 

oblek, v ktorom sa vynímala žiarivo biela košeľa. Dlhé vlasy mal rozpustené a trochu strapaté. Tvár 

kriedovobielu s tmavými kruhmi pod búrkovo sivými očami. Vyzeral akoby sa práve vybral na 

prechádzku zo záhrobia. 

„Mhm, súhlasím,“ zamrmlal. „Tak, ideme na to?“ 

Harry prikývol. „Si si istý, že domáci škriatkovia nebudú problémom?“ 

Draco sebavedome prikývol. „Nebudú. Stále podliehajú mojim príkazom, keďže som právoplatný 

vlastník Manoru.“ 

„Tak teda poďme,“ vyzval ho Harry a obaja vyšli z domu do bezoblačnej a tichej jesennej noci. 

4. kapitola - Žltá karta 

Harry postával pred Malfoy Manor dobre ukrytý v tieni za masívnym plotom. Kamenný múr zdobený 

kovaným čiernym železom s hlavnou bránou ozdobenou zliatinou iniciálok MM. Na pilieroch stáli dva 

majestátne sochy drakov s rozďavenými papuľami. Vyzerali tak živo, akoby mali naozaj každú chvíľu 

vychrliť oheň a všetko navôkol spáliť na popol. V dome sa len pred chvíľkou zažalo na hornom 

poschodí jednej z izieb svetlo, inak vládla všade ponurá tma. Mali jasnú dohodu. Vystrašiť Pansy na 

smrť a pobrať sa pekne späť domov. Žiadne kúzla, ani kliatby – to predsa duchovia, ktorí chodia 

strašiť nerobia. A takto to malo pokračovať pár dní, kým by Dracovu hroznú manželku takýmto 
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spôsobom neprimäli, aby sa priznala k svojim hrozným prečinom, keďže vyšetrovanie aurorov 

nedospelo k ničomu, lebo priame dôkazy, ktoré by ju usvedčili nenašli. 

Harry si strčil ruky do vrecka kabáta a plecom sa oprel o kmeň stromu, v tieni ktorého bol schovaný, 

keď ho čosi pošteklilo po líci. Vzápätí sa oba konce jeho šálu vzniesli do vzduchu, čomu sa začudovane 

prizeral, a keď ho niečo s jemným trhnutím pritiahlo dopredu a on ucítil na svojich perách dotyk 

známych úst, spokojne sa usmial a bozk nadšene opätoval. Objal svojho milenca okolo krku a pomaly 

mu stiahol kapucňu neviditeľného plášťa z plavej hlavy. 

Keď sa od seba odtiahli, Draco sa stále pobavene uškŕňal. „Zľakol si sa, čo?“ doberal si ho. 

„Samozrejme, že som sa zľakol. Objavil si sa tak odrazu...“ začal Harry. 

„Tak potom sme vyrovnaní,“ podotkol a Harry nechápavo nadvihol obočie. 

„Vyrovnaní?“ 

„Isteže? Ach, ty si už na to asi nepamätáš,“ zamumlal Draco mierne sklamane. 

„Na čo si to mám pamätať?“ zháčil sa nechápavo a potom sa mu v mysli rozjasnilo. „Ach, aha,“ zvolal. 

„Ty myslíš tú príhodu, keď nás v treťom ročníku pustili prvý raz do Rokvillu a ja som ťa vystrašil, lebo 

si si tak nepekne uťahoval z Rona a Hermiony?“ 

Draco prikývol. „Presne. Predsa ti tá pamäť ešte slúži.“ 

Harry sa rozosmial. „Uznávam, sme si kvit, ale ty musíš uznať, že si si to právom zaslúžil. Choval si sa 

ako kretén...“ 

„To iste. Uznávam,“ priznal s rukou na srdci a hravým úsmevom na perách. „Ale polepšil som sa 

celkom dostatočne, nie?“ 

„Ty budeš vždy môj nenapraviteľný darebák, Malfoy. A teraz poďme! Som zrelý do postele,“ 

zamrmlal spokojne a zobral ho za ruku, aby sa spolu mohli premiestniť. 

„Také pozvanie sa jednoducho nedá odmietnuť,“ zašepkal mu Draco roztopašne do ucha a s tichým 

puknutím a veselým smiechom sa obaja naraz odmiestnili. 

*** 

Čas, ktorý trávili chlapci v Rokforte sa vliekol priam slimačím tempom. Nie, že by sa akurát na to 

ponosovali. Iba Scorpius občas šomral pre množstvo domácich úloh, ktorými ich profesori zavalili 

kvôli ich predošlej absencii a okrem toho, ostávali každý deň po škole – pravdaže, s výnimkou 

víkendov. 

Dnes bola streda a teda Scorpiusov najmenej obľúbený deň, pretože pozostával z vyučovacích 

predmetov ako Herbológia, Veštenie, Aritmancia a dve úmorné hodiny Starostlivosti o čarovné tvory. 

Ale ešte viac ho štvalo, že chrabromilčania mali hodinu dejín mágie v ten deň navyše a vedel si 

predstaviť, aký z nej príde Albus vyšťavený. 
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Mal zjavne pravdu. Na chodbe pred školskou knižnicou čakal už celú večnosť – aspoň podľa neho – 

hoci to nebolo ani desať minút. Opieral sa chrbtom o stenu za sebou a nohou si netrpezlivo 

podupkával po podlahe. 

„Kde trčíš, Al?“ pomyslel si už asi päťdesiaty raz a vzápätí na to sa na opačnom konci chodby objavila 

štíhla, tmavovlasá postava s hniezdom strapatých vlasov na hlave, rozviatym habitom a uvoľnenou 

červenozlatou viazankou, teraz ledabolo prehodenou cez pravé plece. Zrejme z toho, ako sa sem 

ponáhľal. Alebo bežal. Scorpius sa prosto musel usmiať. Albus vyzeral chutnejšie ako tie palacinky, 

ktoré mal dnes na obed a on sa nevedel dočkať, kedy sa doňho schuti zahryzne. Odrazu mu bolo 

celkom jedno, či mešká desať minút alebo hodinu. 

„Prepáč, že som sa oneskoril,“ ospravedlňoval sa Albus okamžite, len čo sa k nemu dostal bližšie. 

„Zaspal som na hodine. To sa mi ešte nestalo,“ dodal a Scorpius si všimol červeň v jeho tvári. 

Rozmýšľal, či to má z toho behu ako sa sem náhlil, alebo či ho ten spánok počas najnudnejšej hodiny 

na svete, ktorú vyučoval prastarý rokfortský duch – a Scorpius si nevedel spomenúť, v ktorom storočí 

patril profesor medzi tých z mäsa a kostí – zato vedel, že mal odporne monotónny hlas, ktorý 

postupne zdolal každého. Aj Ala, ktorý sa snažil odolávať zo všetkých síl. Avšak – nebol by Malfoyom, 

keby si odpustil nejakú poznámku. 

„Ešte chvíľku a zapustím tu korene,“ zamumlal nadurdene a vošiel do knižnice, pokorne nasledovaný 

Albusom. 

Knihovníčka, pani Cooková ich privítala strohým pozdravom a pár pokynmi im zariadila dokonale 

nudnú hodinku v školskej knižnici. Najhoršie na tom bolo to, že im tá ježibaba zhabala i prútiky a tak 

boli odkázaný na manuálnu prácu. 

„Nechápem, prečo sa sťažuješ,“ riekol pokojným hlasom Al, ktorý bol evidentne vo svojom živle a 

chcel nejako zastaviť Scorpiusovo hundranie. „Vôbec to nie je namáhavé. Stačí len ukladať knihy 

podľa abecedného poradia do vyprázdnených políc. Nemusíme ich nijako triediť a rozdeľovať do 

jednotlivých sekcií a oddelení. Mal by si byť rád, že nám nedali za trest nič horšie.“ 

„Och, ty knihomoľ,“ zatiahol Scorpius posmešne a podal mu ďalšiu knihu z kopy, ktorá sa mu vŕšila až 

po plecia. „Viem, že sme mohli skončiť oveľa horšie, ale je to proste na porazenie, keď viem, ž by sme 

mohli robiť niečo iné dokonca i tu a spríjemniť si chvíľku, len keby nám nevzala prútiky! Bolo by to 

určite lepšie ako toto!“ 

Albus zasunul knihu, ktorú držal do regálu na svoje miesto a uškrnul sa tak, aby to jeho náruživý 

milenec nespozoroval. Presne totiž vedel, čo myslel tým – robiť niečo lepšie. Popravde, keby vo 

vedľajšej miestnosti nebola tá stará sova – madam Cooková - mile rád by si to so Scorpiusom rozdal 

priamo tu, uprostred tej hromady starých kníh. Miesto toho odvetil iba: „O pol hodinu tu končíme a 

ja nemám záujem o to, aby nám niekto z profesorov strhol body, tentoraz za neprimerané správanie. 

Čo ak by nás boli schopní kvôli tomu dokonca vylúčiť? Pochybujem, že by to naši otcovia zvládli 

nejako – vyžehliť. Okrem toho, neviem ako ty, ale ja chcem rozhodne spraviť skúšky a tiež vyhrať 

školský pohár. Je to náš posledný rok, Hype,“ oslovil ho nežne. „Okrem toho,“ dodal stíšeným 

hlasom, „sám dobre vieš, že nad sebou pritom strácaš kontrolu. Zbehla by sa sem celá škola a viem si 

živo predstaviť tie tváre, keby...“ 
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„No dobre, dobre!“ zastavil ho Scorpius netrpezlivo a podal mu ďalšie tri knihy z pomaly sa 

zmenšujúcej kôpky, pričom vystrúhal na tvári poriadne znechutenú grimasu. 

Keď sa k nemu Albus otočil s úsmevom spoľahlivo usadeným na tých zmyselne plných perách, 

Scorpiusovi potemneli od túžby oči a žalúdok urobil salto. Bolo až neuveriteľné ako zničujúco 

ohromne naňho ten Potterovský chalan pôsobil. 

„Ale ak nemáš lepší program na večer, možno by sa ti pozdávala schôdzka v Astronomickej veži,“ 

pošepkal koketne a v očiach mu šibalsky zaiskrilo. Lenže keď mu zišlo na um, že sú bez neviditeľného 

plášťa, iskri v očiach okamžite pohasli. 

„Nemáš neviditeľný plášť!“ zvolal Scorpius frustrovane. „Ako sa tam asi mieniš v noci dostať?“ 

„Zabudol si, že mám Záškodnícku mapu?“ opýtal sa Al a Scorpiusova tvár sa znova rozjasnila. 

„Tak o dvanástej pred vchodom do mojej klubovne,“ preniesol plavovlasý chalan zastretým hlasom a 

prial si, aby už bolo dvanásť a za oknami zavládla hlboká noc. 

*** 

V tej miestnosti bolo už hodnú chvíľu horúco ako v pekelnej vyhni. Ich nahé telá prilepené k sebe sa 

leskli potom v zamatovom svetle mihotajúcich sa plamienkov sviec. Albus prudko prirážal, držiac 

Scorpiusa pravou rukou za bok, kým mu ľavou vošiel do vlasov a zovrel ju v päsť. Jemne ho tak 

prinútil zakloniť hlavu a natočiť ju tak, aby mal voľný prístup k jeho perám. Ich jazyky sa o seba 

obtierali v horúčkovitom tanci, kým sa po chvíli ich pery znova neoddelili a Al sa prisal ústami na jeho 

čeľusť, kopírujúc ju perami a posievajúc ľahkými bozkami. Robil tak vlhkú cestičku na jeho jemnej 

pokožke. Ústami zamieril k uchu, ktoré obkreslil špičkou jazyka a zubami ho jemne zaťahal za ušný 

lalôčik. Scorpiusovi sa vydral z úst hrdelný ston a keď Albusove ústa skončili v ohybe jeho krku, kde 

mal jedno zo svojich citlivých miest, zavrnel blahom. Načiahol ruku k jeho hlave v snahe pridržať si ho 

tam čo najdlhšie. 

Alove ruky znova vyrazili na púť od Scorpiusových bokov smerom k hrudi, kde ho jemne zaťahal za 

svetloružové bradavky a kým jedna ruka skĺzla na jeho ploché brucho, druhá vystriedala Scorpiusovu 

ruku a zovrela navretý penis. Albus mu do krku rozkošnícky vzdychol, keď si ho poťažkal v ruke a 

okamžite ho začal hladiť po celej jeho dĺžke. 

Scorpius vzrušene zastonal a jeho hlas sa zmiešal s Alovým, keď i jemu začali z hrdla unikať slastné 

stony. 

„Už budem,“ vydýchol v slastnom kŕči Scorpius a oprel sa o stenu u druhou rukou. 

Albusa to iba vyburcovali a prirazil ešte párkrát, kým hlasno zastonal s hlavou vyvrátenou dohora a 

zatvorenými očami. Kým sa jeho semeno lialo do útrob toho nádherného sexi-blondiaka, Scorpiusov 

orgazmus mu zaplavil ruku a polepil prsty. A hoci cítil, že jeho penis v milencovom zadočku ochabol, 

ešte nebol pripravený opustiť ten úzky priestor. Ešte stále si vychutnával doznievajúce sťahy a ten 

nádherný a jedinečný pocit z intímneho spojenia. 

Keď o chvíľu neskôr ležali obaja na provizórnom lôžku zo svojich habitov držiac sa za ruky, Scorpiusovi 

sedel na perách úsmev „spokojného kocúra.“ 
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„Mali by sme sa vrátiť,“ zamrmlal Al. „Ja síce začínam zajtra až druhou vyučovacou hodinou, ale ty 

vstávaš skoro,“ poznamenal Al a unavene si zívol. 

Scorpius sa zavrtel a po chvíli sa pretočil na brucho. Bradou sa oprel o jeho hruď, zvraštil nos a 

povzdychol si. 

„Tak skoro?“ zaprotestoval. 

Albus sa rozosmial a jeho klokotavý smiech naplnil Astronomickú vežu, v ktorej sa vzduch o poznanie 

ochladil. 

„Hype,“ šepol, naklonil sa k nemu a pobozkal ho na konček nosa. „Je takmer pol druhej. Ak nerátam 

tú pol hodinku, čo sme strávili v zapadnutej časti chodby žalárov a ty si mi... no vieš...“ 

Scorpiusovo obočie vyletelo dohora a ústa sa vykrivili v diabolskom úškrne. „Chceš povedať, že som ti 

predviedol ten najlepší orálny sex v živote?“ 

Albusova tvár v okamihu sčervenela ako cvikla, ale pritakal. „Presne. Takže ak nerátam toto, milovali 

sme sa dnes dvakrát a mali sme za celý ten čas viac ako tri orgazmy. Myslím si, že aj to je dosť na 

dvoch nadržaných siedmakov. Okrem toho, tvoje oči sa menia na dve pomlčky. Jasný dôkaz tvojej 

únavy a vyčerpanosti.“ 

Scorpius sa znova pomrvil, vzdychol si a zložil si hlavu na jeho nadvihujúcu sa a klesajúcu hruď. Na 

chvíľu medzi nimi zavládlo ticho. Nie ťaživé a nie nepríjemné. Skôr pokojné a uvoľnené, lenže Albus aj 

tak vedel, že Scorpius nie je tak celkom vo svojej koži. Keď sa ho opýtal na to, čo ho trápi, Scorpius to 

nielen nepoprel, naopak, rozhovoril sa o tom. Skutočne si robil obavy o otca a bol znepokojený kvôli 

tomu ich plánu, o ktorom im dvom nepovedali vcelku nič. 

Keď sa konečne obliekli – v Scorpiusovom prípade ako tak, lebo ten si nenamáhal obliecť boxerky, 

ponožky zhužval a strčil do vreciek nohavíc, košeľu zapol na jediný gombík a habit prehodil cez plece – 

Albus odčaroval sviečky a pozorným pohľadom skontroloval miestnosť, aby sa uistil, že ju zanechajú v 

takom stave, v akom ju i našli. Pred slizolinskou klubovňou si Scorpius vyžobral posledný bozk a AL 

zamieril s rozsvieteným prútikom v jednej ruke a Záškodníckou mapou v druhej do chrabromilskej 

veže. 

Ako zaspával, uvažoval nad tým, ako sa asi vodí jeho otcovi a pánovi Malfoyovi. Vtedy si uvedomil aj 

niečo iné. AK ten ich plán vyjde a pán Malfoy sa konečne bude môcť rozviesť, iste svoj vzťah spečatia. 

A teda, pán Malfoy sa stane jeho nevlastným otcom. 

„Zvláštne,“ pomyslel si, keď usínal. „Budem mať dvoch otcov.“ 

5. kapitola - Nečakaná výhra 

Draco neveriaco civel na titulok novín Denného proroka. Nemohol uveriť vlastným očiam. „Lady 

Pansy Parkinsonová – Malfoyová spáchala samovraždu!“ Draco si pretieral oči, titulok ostal 

nezmenený. 

„Stalo sa niečo?“ opýta sa znepokojene Harry, keď vošiel do pracovne a Draco mu neodpovedal na 

pozdrav. Nakukol mu teda ponad pravé plece do novín a i on sa zatváril rovnako prekvapene. „Ako je 
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to možné? Veď keď si odtiaľ odchádzal, žila, či nie?“ Vrhol naňho krátky pohľad, ale vedel, že v tomto 

o ňom nemusel pochybovať. „Čo to má byť?“ opýtal sa pološeptom, keď mu vytrhol noviny z rúk a 

pustil sa nahlas do čítania článku, kým sa Draco posadil do najbližšieho voľného kresla s neprítomným 

výrazom v tvári. Harry myslel na najhoršie. V prvej chvíli mu napadlo, že ich tá bosorka prekukla a 

vyrukovala na nich s vlastnou hrou. Lenže ako čítal ten článok, už si nebol istý ničím... 

„Dnes, v skorých ranných hodinách bolo nájdené bezduché telo lady Parkinsonovej – Malfoyovej v 

spálni rodinného sídla Malfoy Manor. Súdny liečiteľ vylúčil cudzie zavinenie a čin mladej ženy označil 

ako samovraždu. Podľa predbežných práv a šetrení ide o predávkovanie sa zatiaľ bližšie neurčeným 

elixírom. 

Je všeobecne známe, že rodina Malfoyovcov čelila v minulosti nejednému škandálu. Čo dohnalo 

zdravú, mladú ženu k tomu, že si siahla na život? Nevedomosť? Náhoda? Ale je na príčine ťažký 

zdravotný stav jej manžela a kríza v ich manželskom zväzku? 

Viac informácií prinesieme o tomto prípade po vypočutí lorda Malfoya, ktorý sa tohto času nachádza 

v nemocnici Sv. Munga, na oddelení pre ťažké prípady, ako uviedol náš zdroj. 

Gerald Buttler, redaktor.“ 

Harry odložil noviny bokom a pozrel na DRaca skúmavým pohľadom. „Len dúfam, že sa z toho 

neobviňuješ,“ riekol po chvíli mlčania. „Vieš, že za to nemôžeš, však? Okrem toho, nevieme, či to 

všetko nie je trik z jej strany.“ 

Draco pokrútil hlavou. „Nie je,“ riekol mdlo a podal mu pokrkvaný list pergamenu, aby si ho prečítal. 

Bol od jeho svokry Helgy Parkinsonovej. Prosila ho, aby sa u nich ešte dnes zastavil. Harry odložil list 

bokom a zvraštil čelo, keď Draco na margo jeho predchádzajúcej poznámky odvetil iba: „Tým by som 

si nebol taký istý. Ak sa predávkovala elixírom, mohol to byť pokojne ten Bezsenný. Ako auror vieš 

dobre i sám, že má v nadmernom množstve podávania zničujúce účinky.“ 

„Dobre, pripúšťam, mohlo to byť tak, ale ty si jej ho piť nekázal a ani si ju nenútil, takže...“ 

Draco naňho skľúčene pozrel. „Chodil som ju strašiť Harry. Je to akoby som jej ten elixír sám prikladal 

k ústam a nútil ju piť ho!“ Povzdychol si a zamrmlal: „Vieš, čo je na tom zvláštne?“ 

Harry potriasol hlavou a Draco pokračoval. „Ten pocit viny, ktorý napriek tomu cítim, lebo ja som 

vinný, Harry! Nech sa na to dívaš ako chceš. Chodil som ju mátať, lebo som od nej chcel mať pokoj. 

Teraz je celkom jedno, že som ani len nepomyslel na to, že to môže skončiť jej smrťou. Teraz ten 

pokoj síce mám, ale padá na mňa tieň viny z jej smrti. Čo myslíš, ako dlho potrvá aurorom, kým prídu 

na to, že som v skutočnosti u Munga strávil sotva päť dní predošlého týždňa?“ 

„Chcela zabiť teba i tvojho syna, to sa neráta?“ skočil mu do reči rozhorčene Harry. 

„Iste a máme to aj zdokladované liečiteľským záznamom. A práve to ma stavia ešte viac do svetla 

viny. Tvoj úrad ma môže obviniť z pomsty, označia to celé ako úkladnú, premyslenú vraždu a celý 

prípad dostane nálepku zločinu z vášne. Viem si živo predstaviť tie palcové titulky všetkých 

dostupných a senzácie chtivých novín,“ vyprskol. 

„Zatiaľ ťa nikto neobvinil, nezabúdaš na to?“ 
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„Nezabúdaš na to, že ťa môžu obviniť ako spolupáchateľa a skončíme obaja v Azkabane?“ zakontroval 

Draco. 

Harry k nemu podišiel a vzal mu tvár do dlaní. „Prestaň!“ okríkol ho. „Ani jeden z nás nemôže za to, 

čo sa stalo. V novinách predsa stojí čierne na bielom, že to bola samovražda! Možno si ju chodil 

strašiť a možno som ťa v tom podporoval, ale to, čo spravila nie je vina ani jedného z nás, Draco! O 

tom, že sme tam po nociach chodievali nik nevie a tak to ostane!“ dodal Harry rozhodne a z tónu, 

akým to povedal bolo jasné, že neznesie žiadne námietky. Lenže to by nebol Draco, keby si neomieľal 

stále to svoje. 

„Povedal šéf aurorov, zástanca spravodlivosti,“ dodal štipľavo. 

„Do čerta s takou spravodlivosťou! Bolo spravodlivé, že ti tá harpya robila zo života peklo? Bolo 

spravodlivé, že siahla na život tebe a Scorpiusovi? Kde bola tá príslovečná spravodlivosť, keď sa nám 

diali všetky tie zlé veci? Ak to mám povedať nahlas, rád vykričím z celého hrdla, ako sa mi uľavilo, že 

tá mrcha konečne otrčila kopytá! Nič iné si nezaslúžila a to, že sa otrávila elixírom? Tak jej treba, keď 

bola sprostá!“ 

Draco sa naňho neveriaco díval a len silou vôle ovládol úškrn, ktorý sa mu tlačil na pery. 

„Vieš, že o mŕtvych sa má hovoriť len v dobrom, však?“ opýtal sa miesto toho a objal rukou Harryho 

okolo krku, len aby mu prstami vkĺzol do vlasov na temene jeho hlavy. Jeho prsty jemne a obratne 

masírovali napätú pokožku v snahe upokojiť svojho milenca. Keď však Harry ohnivo odvetil: „Do čerta 

s ňou, má, čo si zaslúžila,“ svoj úškrn už zadržiavať nedokázal. 

„Daj sa mi svete, totálne som ťa skazil, Potter,“ zamrmlal Draco zastretým hlasom a jeho búrkové oči 

sa vpili do tých rozvášnených očí farby malachitu. 

I Harry sa uškrnul a keď sa oprel čelom o to jeho, obtrel sa nosom o ten Dracov v nežnom geste. 

„Nechcem ti brať ilúzie, Malfoy, ale ja som skazený už bol. Nevšimol si si?“ zašepkal proti jeho perám 

a Draco sa rozosmial. Potom znova zvážnel. 

„Musíme to oznámiť chlapcom,“ vyhŕkol ustarostene a Harry iba prikývol. 

„To nepochybne. Nechcem, aby nás niekto znova predbehol,“ zahundral, ale Draco sa znova zamračil. 

„Nemá Al predplatné na Denného proroka?“ ozval sa. Harry ticho zaklial a privrel oči s ťažkým 

povzdychom. 

„Veruže má.“ 

„Počkáme teda do večera alebo im pošleme list expresom?“ 

Harry chvíľu váhal, ale nakoniec sa rozhodol. „Počkáme. Mali by sme im to vysvetliť osobne, aby si 

nemysleli, že... no, veď vieš. Aby si nemysleli to, z čoho si ta ty obviňoval.“ 

„Tak dobre. Ja rozhodne súhlasím,“ pritakal Draco. 

„Fajn. Ja idem do práce zistiť podrobnosti. Vrátim sa, len čo budem môcť.“ Harry sa k nemu naklonil a 

vtisol mu na pery letmý bozk. „Ak chceš, zájdi za svokrou a zisti, čo chce.“ 
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Draco prikývol. Nesnažil sa bozk prehĺbiť, hoci by to spravil veľmi rád. Lenže teraz boli prednejšie iné 

veci ako jeho telesná túžba a žiadostivosť. Harry už stál medzi dvermi, keď naňho Draco zavolal a on 

sa otočil.  

„Som šťastný, že ťa mám, vieš to?“ hlesol a Harry sa pousmial. Jeho oči, ktoré sa vpili do Dracových 

znežneli pravou, nefalšovanou láskou a dojatím nad tým vyznaním. 

„To sme teda dvaja,“ odvetil rozcítene. Žmurkol naňho a stratil sa za dverami pracovne s myšlienkou 

na to, že urobí všetko preto, aby to Pansynou smrťou skončilo a aby nikoho ani len nenapadlo obviniť 

ich z niečoho. 

*** 

Scorpius sedel s Albusom pred kozubom v riaditeľni profesorky McGonagallovej a napäto počúval 

otcovo vysvetľovanie predchádzajúcich informácií, o ktorých sa celá škola dozvedela z raňajších 

novín. 

„Takže sa naozaj otrávila?“ spýtal sa Scorpius nevýrazným hlasom a jeho otec prikývol. 

„Už to potvrdil aj súdny liečiteľ. Vyzerá to ako hlúpa nehoda, lebo namiesto Životabudiča proti 

nádche užila nadmernú dávku Bezsenného spánku.“ Dracovi nesmierne odľahlo, že nemusel synovi 

klamať. Harryho, ktorý mu tieto informácie priniesol z úradu o tri hodiny neskôr, ako ráno odišiel od 

radosti zasypal bozkami. A Harry sa samozrejme nebránil. Vlastne to bol on, ktorý zahasproval dvere 

knižnice a bol to on, kto si vzal Draca rýchlo a tvrdo, opretého o regál s knihami, ktorý na protest 

ticho škrípal počas celého ich divokého milovania. Sám Draco potom uznanlivo povedal, že taký 

vzrušený a uspokojený nebol ani za mlada, keď si to rozdali v tú poslednú noc na Rokforte v starom 

kabinete nebohého profesora Snapa. 

„Musím ísť na pohreb?“ ozval sa po krátkej odmlke Scorpius a vytrhol tým svojho otca z rozháraných 

myšlienok. Bol vďačný, keď videl otca pokrútiť hlavou. 

„Nie, ak nechceš. Dobre vieš, že ťa nebudem nútiť,“ odvetil Draco mäkko a jeho syn prikývol. Chápal 

ho až pridobre. Pansy nebola jeho synovi takou matkou, akou si prial, aby bola. A ak k nej Scorpius 

necítil nič, mohla si za to sama. Napokon, keby nie Harryho, nešiel by ta ani on. Bolo mu jedno, že ho i 

svokra prosila, aby jej vzdal úctu svojou účasťou na pohrebe. Harry ho však vždy dokázal účinne 

presvedčiť o svojej pravde vždy. Draco sa na malý okamih znova zamyslel a uvažoval, čím to vlastne 

bolo, že Potter vedel tak hravo dosiahnuť svoje. Bozkami? Hladkaním na tých správnych miestach 

alebo proste pádnymi argumentmi? Muselo to byť trochu z každého. A mal pravdu, keď povedal, že 

by sa na pohrebe ukázať mal. Harry tvrdil, že práve jej pohreb bude takou symbolickou bodkou za 

touto etapou ich života. 

„A čo vy dvaja?“ zamiešal sa do rozhovoru Albus, ktorý bol po celý ten čas ticho a iba zvedavo načúval 

rozhovoru. 

„Plánujeme sa vziať,“ odvetil mu Draco s miernym, skoro až hanblivým úsmevom a hľadal v tvári 

mladšieho muža – vernej kópii jeho otca – akúkoľvek námietku. 

„Na to si sa pýtal?“ uistil sa jeho otec a Al prikývol. „Obrad bude prvého januára. Môžeme s vami 

dúfam rádať?“ vyzvedal. 
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Scorpius sa obzrel na Ala, ktorý mu pohľad opätoval prv, ako ho znova uprel do plameňov a otcovej 

tváre. Miesto odpovede iba prikývol. 

„Ste si istý, že to bude v poriadku? Nebude vám to prekážať?“ staral sa Harry a Draco sa k nemu 

pridal. 

„Pretože ak by vám to prekážalo, pokojne by sme...“ 

Scorpius nedovolil otcovi dopovedať, nech už chcel vysloviť čokoľvek. „Ocko, je to v poriadku. Som 

rád, že si sa tak rozhodol. Prajem si, aby si bol konečne šťastný. Zaslúžiš si to.“ 

Chlapci to nevideli, ale v tom momente Draco stisol od dojatia Harrymu ruku a prsty ich rúk sa 

automaticky preplietli. Inak Draco na sebe nedal poznať, ako veľmi ho synove slová zasiahli. 

„Ďakujem. Nemohol som si priať lepšieho syna,“ pošepol a uškrnul sa, keď mu jeho syn odvetil: „To je 

v pohode, tati.“ 

*** 

Vzduch voňal rozkvitnutými kvetmi, bolo počuť bzukot včiel a vôkol zaznieval nádherný spev vtákom, 

keď riaditeľka McGonagallová rečnila pred zhromaždeným davom, s troma radmi študentov 

nastúpených za sebou na vyvýšenom pódiu. Stáli tam odetí v slávnostných habitoch a nových 

klobúkoch. 

Scorpius štuchol lakťom do Albusa a v očiach mu zlomyseľne zaiskrilo. „Tvoj otec smoklí ako dáka 

baba,“ podpichol ho šeptom, na čo sa Alove oči zastavili na otcovej, očividne dojatej tvári. Ale i on sa 

uškrnul a opätoval Scorpiusovi jeho podpichnutie. 

„Veru, kto by to bol na Draca povedal, že?“ Žmurkol na svojho plavovlasého priateľa a snažil sa 

pobavene nerozosmiať. Iste, už mohol pokojne nazývať Draca Malfoya svojím otcom, veď to bolo šesť 

mesiacov, čo boli svoji. Ich zväzok bol teraz právoplatný. Hoci sa rodina obávala ako ich prijme 

čarodejnícky svet, nestalo sa nič nezvyčajné. Nedalo sa povedať, že šlo o nový škandál v spojení s 

menom Malfoy. Ich príbeh sa trochu popretriasal v novinách do chvíle, kedy sa novinári zamerali na 

ďalšie a väčšie senzácie ako na ich manželstvo. Ale aj tak. Potter a Malfoy, dve mocné rodiny, dve 

silné mená. Všade, kde prišli stále vyvolali to náhle šuškanie a rozvírili kalné vody dohadov a klebiet. 

Našťastie – bolo im to jedno. Hlavé, že boli konečne spolu, tak ako po tom túžili dlhé roky. 

Scorpius sa otočil späť k zhromaždeným rodičom sediacich na sklápacích stoličkách pred pódiom vo 

chvíli, keď Hermiona Weasleyová podávala Harrymu vreckovku, ktorú si Draco uchmatol pre seba a 

nenápadne si zotrel slzu, ktorá sa mu vykotúľala z oka. 

„Ach,“ hlesol Scorpius porazenecky a mrkol na Ala. „Za to môže vplyv tvojho otca,“ neodpustil si 

poznámku. 

„Nášho otca,“ opravil ho pobavene Albus a zamračil sa, keď doňho drgla Rose a s ukazovákom 

priloženým k perám zasyčala na oboch: „Psst!“ 

Obaja prevrátili očami a trpiteľsky si povzdychli. Hneď na to riaditeľka vyzvala Rose k prejavu, ktorý 

mala právo predniesť, keďže skončila školu s vyznamenaním a dokonca s najlepším priemerom 
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hodnotenia za posledných devätnásť rokov. Jej matka mala byť prečo na ňu hrdá, lebo to bola práve 

ona, kto pred tými rokmi takto rovnako exceloval. 

Keď Rose dohovorila a s doznievajúcim potleskom sa zaradila na svoje miesto medzi spolužiakov, k 

ambónu pristúpila znova riaditeľka, tentoraz aj so svojou zástupkyňou. Tá podávala riaditeľke 

diplomy a ona si po jednom predvolávala študentov, aby im ich odovzdala a zablahoželala k 

úspešnému ukončeniu štúdia a zvládnutiu MLOKov. 

Hneď ako sa slávnostná ceremónia odovzdávania diplomov skončila, chlapci sa pridali k svojej rodine 

a prijímali s trpezlivosťou ich gratulácie. Teta Hermiona ich vyobjímala so širokým úsmevom v 

srdcovitej tvári rovnako dojato, ako Jamesova manželka Harmonny, ktorá bola v deviatom mesiaci 

tehotenstva. A hoci mala termín pôrodu už o týždeň, trvala na tom, že sa ceremónie zúčastní, aj keby 

sa James so zvyškom rodiny postavili na hlavu. 

James ich oboch potľapkal po pleci a zablahoželal im. A bol by možno spravil viac – ako napríklad 

povyzvedal sa na ich plány do budúcnosti – keby ho manželka v tej chvíli nezdrapla za rameno so 

zvraštenou tvárou a neoznámila mu, že jej práve odtiekla plodová voda. 

To celkom stačilo na to, aby sa na gratulácie bleskovo zabudlo a celá rodina sa premiestnila do Sv. 

Munga. Ale na ten malý zázrak, ktorý sa pýtal na svet si museli aj tak počkať. Malá Olívia Ginevra 

Potterová sa narodila necelú minútu po polnoci vyčerpanej matke a otcovi, ktorého kriesila z 

bezvedomia mladá pôrodná praktikantka. 

„Olívia Ginevra?“ zamrmlal Draco unavene a trochu sklamane, lebo jeho návrh s menom Panthea bol 

zjavne zamietnutný. 

„Hlavne, že je zdravá,“ poznamenal Harry spokojne a šiel sa dožadovať, aby svoju prvorodenú vnučku 

mohli vidieť. Len čo mu dieťa podali vyhlásil, že je to to najkrajšie dievčatko na svete a Draco len 

usúdil, že má pravdu. Lebo s plavými vláskami jemnými ako páperie, s blankytne modrými očami a 

líčkami ako ruža nemohla vyzerať inak ako malý anjelik. 

Keď sa konečne dostali domov, bolo čosi po pol druhej v noci. Stoličky okolo slávnostne prestretého 

stola v jednom z väčších salónov zívali prázdnotou v prítmí miestnosti, chabo osvetlenej lúčom svetla 

z chodby. 

„Je nám ľúto, že sme prepásli hostinu. Mali sme pre vás pripravenú slávnostnú večeru,“ oznámil im 

Harry, ale chlapci iba mykli plecami. 

„Pokojne to môžeme osláviť zajtra,“ nadhodil Scorpius, ktorý ako správny Malfoy nechcel prísť o 

žiadnu slávnosť. Zvlášť, keď mala byť i na jeho počesť. Nedrel sa v škole predsa nadarmo, keď dostal 

červený diplom. 

„Ale teraz si môžeme aspoň pripiť,“ dodal Draco, a keď ostatní prikývli, zaviedol ich do pracovne. 

Acciom k sebe privolal štyri poháre z brúseného skla a nalial do nich trocha ohnivej whisky. Keď si 

poháre rozdelili a so štrngnutím si pripili, Harry posunkom niečo naznačil Dracovi a on s úsmevom 

prikývol. Odložil prázdny pohár na stôl a obišiel ho, aby so šuplíka vytiahol zapečatenú obálku. Podal 

ju Scorpiusovi a sadol si vedľa Harryho na pohodlné, tmavozelené sofa. 

Scorpius zamračene otočil obálku v prstoch, premýšľajúc, čo tam môže byť a vyhŕkol: „Čo to je?“ 
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Draco sa len pousmial. „Otvor to a uvidíš,“ pobádal ho. Scorpius ho poslúchol a rozlomil hrubú, 

voskovú pečať na zadnej strane obálky. Vytiahol odtiaľ poskladaný pergamen, s kľúčom ukrytým v 

jeho vnútri. 

„Čo to je?“ zopakoval svoju predošlú otázku a spolu s Albusom zízal na Darovaciu listinu. 

„Rozmýšľali sme, aký dar by bol najvhodnejší k príležitosti ukončenia vášho štúdia a rozhodli sme sa 

pre tento,“ objasnil Draco zmäteným chlapcom. 

„Darovali ste nám Malfoyovský manor? Otec, si si tým istý?“ ubezpečoval sa Scorpius neveriaco. 

„Úplne,“ odvetili Harry a Draco unisono. A potom sa veselo rozosmiali. Keď sa znova upokojili, 

prehovoril znova Draco. 

„Už by som tam nevedel žiť. Okrem toho, tu sa mi ozaj páči a cítim sa tu ako doma.“ 

„Lenže ty tu si doma,“ zašepkal Harry mäkko, na čo mu manžel opätoval vrelý úsmev. 

„Malfoy manor je veľkolepé a starodávne sídlo. Som si istý, že teraz bude mať konečne takých 

majiteľov, ktorí ho budú hodní.“ 

„Ďakujeme, toto sme teda určite nečakali,“ odvetil Albus a Draco spokojne prikývol. „Čo vlastne 

plánujete teraz? Chcete sa... vziať?“ 

Obaja sa zatvárili prekvapene, ale svorne pokrútili hlavami. 

„Na to je ešte času dosť. Cestovať. Chceme cestovať,“ riekol Al. 

A Scorpius dodal: „Jednoznačne. Ale plánujeme i spoločnú budúcnosť, ak to už chcete vedieť.“ 

Unavene sa na Ala usmial. 

Harry sa pozrel na Draca, ktorý len mykol plecom. Aj to bola dobrá odpoveď, prečo aj nie? 

...a tak žili šťastne, kým nepomreli... 

 

*Koniec* 


