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1. kapitola 

Charlie: Sedel na priedomí svojej chalupy a neprítomným pohľadom hladkal psa po huňatom 

kožuchu. Perseus bol jeho jednooký miláčik a rozhodne nebol takým ozrutným monštrom ako 

Chlpáčik jeho predchodcu. 

Na krajinu sadala tma. Obloha sa začala haliť tmavšími odtieňmi modrej. Slnko sa uložilo k spánku a 

od Zakázaného lesa k nemu doliehal spev vtáctva. Všade vôkol bolo počuť koncert cikád a od jazera 

zbor žiab. 

Pokojný deň prežitý bez ujmy. Možno... 

Keď zbadal štíhlu postavu, ktorá sa objavila za bránou hradu, zbystril pozornosť. Bol to vari ten nový 

profesor Transfigurácie, ktorý si dával na čas? Kto iný by to napokon mohol byť? Všetci ostatní tu už 

boli, len on sa omeškal. Nie, že by ho nejako zaujímal dôvod. 

Vstal a aj jeho pes vyskočil na nohy. Tlmene zavrčal a potom zaštekal. Muž si ho všimol. Aspoň mal 

ten dojem. 

Draco: Od rána byl nervózní. Dnes byl ten den, kdy měl nastoupit na nové místo. Jediné slušné místo, 

aby byl přesný. Sice mohl odejít s rodiči do Francie a začít od začátku, ale měl rád Anglii. 

Jenže po několika týdnech samoty na Manoru ho to omrzelo a začal si hledat práci. Bohužel, všude ho 

odmítli a ty nabídky co měl byly na hraně zákona a o to opravdu nestál. Stačila mu nálepka syna 

smrtijeda. 

Nakonec se odhodlal požádat o pomoc svého kmotra. Sice se od konce války moc nestýkali, ale snad 

bude o něčem vědět. Klidně by mu pomáhal vařit lektvary, jen aby nebyl sám. 

K jeho velkému štěstí se uvolnilo místo učitele přeměňování a on se na něj přihlásil. Přijali ho a i když 

to jeho kmotr nepřiznal, věděl, že se za něj musel přimluvit. 

A tak se přemístil k pozemkům Btradavic vstříc nové budoucnosti. Byl už u brany, když si všiml 

štěkajícího psa a přibližující postavy. 

Charlie: Mal som dojem, že ma klame zrak. A určite to nebolo kvôli šeru, ktoré objalo nielen hrad za 

mojím chrbtom, ale i jeho rozsiahle pozemky s jazerom a Zakázaným lesom. Ruky, ktoré som mal 

dosiaľ vo vreckách z nich vyhupli von a v mojej pravačke sa celkom bez premýšľania ocitol môj prútik. 

Jeho tmavé dvadsaťpäť a pol centimetrové bukové tielko s dračím srdcom ukrytým v jadre mi jemne 

zavibroval v dlani. 

Malfoy však nevyzeral, že by prišiel robiť problémy. Skutočne mohol byť tým novým učiteľom? Na 

malú chvíľu som zapochyboval. Keby s tým len riaditeľka nerobila také tajnosti! 

Draco: Zarazím se, když uvidím v ruce toho muže hůlku. Podle vzhledu typuju, že je to jeden z 

Weasleyových, jen nevím, který. Je jich moc. Ovládnu touhu natáhnout se po svojí hůlce. Nejsem tu 

ani den a tak nestojím o problémy. 



Charlie: Priblížil som sa až k čiernej vstupnej bráne. Kovová zámka držala na mieste. Premeral som si 

ho skúmavým pohľadom a uvedomil som si, že ako jediný zvieram v ruke prútik. Dobre, nech vie, na 

čom je. Je to predsa Malfoy a ja sa nemienim nechať nepríjemne zaskočiť. 

"Čo tu robíš?" opýtam sa. "Návšteva, alebo...?" otázka ostane visieť vo vzduchu. 

Draco: ,,Jsem nový učitel přeměňování." 

Chci se natáhnout do kapsy pro dopis, který to potvrzuje, ale hned na mě namíří hůlku. Jak vidím 

nebudu moc oblíbený mezi kolegy. 

Charlie: Žeby predsa? Keď siahne do vrecka, neváham a zamierim naňho. Postrehol to, ale ostal 

pokojný. Díval sa na mňa s tým svojím povýšeneckým pohľadom, ktorým sa mi vysmieval priamo do 

tváre. Nie, tento sa ma rozhodne nezľakol. 

O chvíľu už držím v rukách jeho dekrét a hoci s nevôľou, otváram bránu a vpúšťam ho dnu. Prechádza 

okolo mňa, hlava hrdo vztýčená, chrbát vystretý a rovný ako pravítko. Ovanie ma jeho kolínska. 

Svieža a podmanivá a pritom nevtieravá. Nevdojak za ním otočím hlavu a ešte raz sa zhlboka 

nadýchnem tej vône. 

Rozochvieva mi zmysly a ja sa snažím spamätať. Na zakázané ovocie sa predsa nesiaha, napomeniem 

sa v duchu a radšej zapečatím bránu. 

Draco: Odechnu si, když jsem uvnitř hradu a hned se vydám do ředitelny. Naštěstí cestou už nikoho 

nepotkám. Zastavím před chrličem a řeknu heslo. Naštěstí řaditelka má normální hesla a ne žádné 

cukrovinky. 

Charlie: Zotmelo sa. Na dvere mojej chalupy sa ozve zaklopanie. Otvorím a privítam Harryho. Na jeho 

prste sa vo svetle sviec jagá žlté zlato so zeleným kameňom a ja stále nemôžem uveriť tomu, že 

neprisahal mojej malej sestre, ale tomu netopierovi. 

Merlin. Toľko sa toho zmenilo. 

Chvíľu sa zhovárame a on mi povie to, čo už viem. Malfoy tu bude skutočne učiť. 

Draco: Nejraději bych večeři vynechal, ale musím tam být, je začátek roku a já jako nový profesor se 

musím účastnit. Obléknu si učitelský hábit a vyrazím. Je to trochu nezvyk vědět, že nebudu sedět u 

kolejního stolu, ale všechny svoje pocity mám ukryté pod maskou nezájmu. Jediný kdo mě zná bez ní 

je můj kmotr a jeho manžel. I když ten mě pořád nemá moc v lásce ačkoliv mě nevadí. 

Je poměrně zábava ho provokovat. 

Charlie: Sadám si na konci stola. To miesto má svoje výhody i nevýhody. Snažím sa vidieť len pozitíva. 

Môžem ho počas večere nerušene pozorovať a stále sa pritom nezáväzne baviť s Rowenou 

Hoochovou i Nevillom. 

Môžem si len domýšľať, čo sa medzi ním a Harrym deje. Vždy sa navzájom provokovali. Prečo by sa to 

odrazu malo zmeniť? A Severus? Ten sa iba spokojne usmieva tým skoro nebadateľným úsmevom. 

No hej. Už som sa ho naučil rozoznať. 



Skloním zrak k jedlu, keď na mne spočinie jeho pohľad. Môžem len dúfať, že ma neprichytil. 

Draco: Díky škole od kmotra cítím, že mě někdo sleduje, ale netuším kdo. 

Takže místo Hagrida se o pozemky bude starat Charlie Weasley? A prý taky už druhý rok učí péči o 

kouzelné tvory. 

Po večeři jsem pozvaný na skleničku ke kmotrovi a Potterovi. Musím zjistit proč si nechali stejná 

přijmení. Neměly by správně mít jedno společné? Ale asi je to jejich věc. 

Večeře je výtečná jako v době, kdy jsem byl student. 

Charlie: Aj túto noc sa len nepokojne prehadzujem. Znova sa zobudím len pár hodín po tom, čo som 

zavrel oči a snažím sa polapiť dych. Na nahom tele sa perlia drobné kropaje potu. 

Vymotám sa z prikrývok a odšuchtám sa k oknu. Trocha čerstvého nočného vzduchu mi prečistí 

myseľ, keď na ňu z podvedomia útočia pochované spomienky a staré bôle. Zaplaším ich potrasením 

hlavy a dlhé ryšavé vlasy sa mi neposlušne rozsypú po pleciach. 

Nie. Bude to chcieť ešte pohárik toho Dračieho dychu od Rosmerty. Pekelne pálivá vecička, ale vcelku 

účinná. 

Už aby tu bol nový deň! Neviem sa dočkať celého toho ruchu. Zajtra ma čaká veľa práce. Musím 

pripraviť koče s testralmi a nesmiem zabudnúť na loďky, ktorými sa k hradu budú prepravovať prváci. 

Draco: Jako téměř každou noc si dám bezesný lektvar. Nesnáším ty noci plné nočních můr o tom, co 

bylo za války. Otec myslel, že když mě vezmě na pár akcí se smrtijedy sebou, budu se chtít o to víc k 

nim přidat. Ale mělo to právě opačný účinek. 

I tak se vzbudím před svítám a sleduju východ slunce. Jen na pár minut se můžu zbavit masky 

agorance a užívat si přicházejíci den. Nebe má růžovou barvu. Ta se postupně zmení oranžovozlatou a 

nakonec zmizí i ta a nahradí ji světle modrá. Donutím se odtrhnou pohled od okna. Jdu si dát sprchu a 

upravit se. 

Charlie: Nový deň vítam s úsmevom ako každý iný. Vlasy si stiahnem koženým remienkom a otvorím 

okno na chalupe. Dnes ma čaká veľa práce. Ako napokon stále. 

Je fajn, byť späť, pomyslím si asi po tisíci raz a vykročím smer sprcha. 

2. kapitola 

Draco: Už po několikáté si prohlížím věci na vyučování. Chci udělat dojem i když mám obavy, že se 

mě budou ptát na moji minulost. Vím, že se ji nikdy nezbaví, protože bude pořád moji součástí. 

Nakonec se zhluboka nadechnu a vyrazím na snídani. 

Charlie: Vošiel so všetkou tou svojou aristokratickou noblesou. Na moment som dokonca prestal 

prežúvať a uchvátený tým zjavom som civel na to, ako mu ranné slnečné lúče pozlátili inak platinové 

pramienky dokonale upravených vlasov. Jeho mužná krása vyrážala dych. 



Len tá čierna farba habitu a neprístupný výraz tváre mi napovedali, že toto rozhodne nie je anjel. Nie, 

k tomu mal totiž na míle ďaleko. 

Draco: Slyšel jsem okolo sebe šum, ale nevšímal jsem si ho, jediné co mě zajímalo byl šálek čerstvé 

kávy. Usadil jsem se na své místo a prohlédl jsem si znovu své kolegy. 

Pořád nechápu jak mohli zaměstnat Longbotoma, ale jestli si dobře pamatuju, bylynkářství byl jediný 

předmět, ve kterém nepropadal. Pak tu byl Weasley. Další překvapení, protože nevypadal jako učitel 

a dokonce neměl ani učitelský hábit. Ovšem jinak byl učitelský zbor takový jaký jsem čekal. 

Když se přede mnou objevila káva dovolil jsem si mírně se pousmát, jakmile jsem se napil, tmavá 

tekutina mě zahřála a zbavila zbytků únavy. 

Charlie: Takmer som nedýchal. Nie, nie teda... zadržal som dych v nasledujúcej chvíli, keď sa na jeho 

plných perách objavil úsmev. Takmer neviditeľný, ale bol tam a on... na malý moment pôsobil celkom 

ako človek. Precitol som v momente, keď do mňa štuchol Neville. 

"Si v poriadku?" opýtal sa a nespúšťal zo mňa oči. 

"Jasné," priznal som a pod stolom sa moje nohy roztiahli o čosi viac. Nikdy v živote ma nevzrušil 

jediný úsmev... 

Draco: Snídaně probíhá v klidu. Komtr a Potter mi oba dávají rady. Zatím co jeden radil držet si 

odstup, druhý tvrdí pravý opak a to - škola hrou. 

,,Myslím, že se rozhodnu sám jak je budu učit. Pokud může učit Potter, nemůže to být tak těžké," 

řeknu klidně a sleduju jak se jmenovaný urazí. Je dobré vědět, že některé věci se nemění. 

Charlie: Mal som priveľa práce, aby som sa cez deň zaoberal hlúpymi myšlienkami na jedného 

slizolinčana, ktoré - priznajme si - by nikam neviedli. 

Doobeda som nachystal koče, zbavil ich nánosu prachu a pavučín, dodal starému drevu trocha lesku a 

potom som skontroloval loďky a vybavil ich lampášmi. Dbal som na to, aby bolo v každej dostatok 

petroleja. 

Tiež som zašiel nakŕmiť testraly. Dnes ich budem potrebovať. Konečne sa škola zaplní a znova ožije. 

Tešil som sa na to. 

Draco: Nachystám třídu na vyučování, neboť chci mít všechno dokonalé. Oběd si nechám doručit do 

pokojů. Pořád mám pocit, že mě někdo sleduje, ale jakmile se rozhlédnu, nikdo si mě nevšímá. 

Asi už začínám bláznit, povzdechnu si a rozhodnu se projít se kolem hradu po místech, kde jsem trávil 

čas. 

Charlie: Na obede nebol, napadne ma, keď ho zazriem obchádzať hrad. Sotva mi venuje pohľad. Ako 

inak, naše rodiny sa nikdy nemali v láske. Napokon, prečo by ma to malo trápiť? 

Skontrolujem čas. O pätnásť minút šesť. Koče sú pripravené, testraly zapriahnuté. Poslednému 

skontrolujem kožené popruhy a očarujem loďky tak, aby sa presunuli samé na druhú stranu jazera k 

malému drevenému mólu. 



Vezmem si pripravený lampáš do ruky a vyrazím na nástupište vítať študentov. 

Draco: Na poslední chvíli usednu na svoje místo, nedám to na sobě znát, ale mám podobné pocity 

jako když jsem zde byl poprvé. Celá síň je magická a nemůžou za to jen stovky volně se vznášejících se 

svíček dodávající tomuhle místu jeho neopakovatelnou atmosféru. 

Charlie: Rokfortský klobúk sa dnes večer skutočne predviedol. Tá pieseň bola poriadna šupa. Keby 

som vedel, že klobúk si jednoducho uhnúť nemôže, tipoval by som, že ochutnal nejakú fľašu z 

Rosmertiných zásob. 

Ale triedenie malo svoje čaro. To rozhodne. Dokonca som na toho Platináča ani raz nepozrel. To 

civenie naňho len čo sa objavil a sadol si k stolu nerátam. 

Draco: Všimnu si, že kolejní stůl zmijozelu je poloprázdný. Nejspíš je pravda, co jsem slyšel, že než mít 

dítě ve zmijozelu, raději ho rodiče dají na jinou školu.  Tady je vidět jak dokáže stoletou pověst zničit 

jeden blázen, který chce ovládnout svět. Večeře proběhne v klidu i když u některých studentů je 

poznat, že nesouhlasí s tím, že jsem tady. O to víc si přeji a chci všem dokázat, že se na místo učitele 

hodím a svou šanci nehodlám promarnit. 

Charlie: Snažím sa nedívať a neprepaľovať mu chrbát pohľadom, keď odchádza. 

Do trolej riti, čo to so mnou je?! Mal by som sa spamätať. 

Zodvihnem striebornú čašu s červeným vínom a vypijem ju na tri dúšky. Rozlúčim sa s kolegami 

prívetivým úsmevom a miznem. Harry mi kývne hlavou a obdarí ma širokým úsmevom. Jeho manžel 

ma ignoruje. Ako inak. 

Mierim preč zo Siene a vytrácam sa do noci. V domci mi horí iba oheň v krbe. Som uvanený a zajtra 

ma čaká náročný deň. Vyzliekam sa do naha a líham si. Modlím sa, aby ma v spánku neprenasledovali 

žiadne sny... 

Draco: Dopřeju si dlouhou sprchu, než si jdu lehnout. Dnes se moc nevyspím, ale pokud nechci být na 

lektvarech zavislý, musím je omezit. Jen doufám, že nevyspání nebude mít efeknt na moji práci. 

Jdu spát s obavami, ale místo obvyklích nočních můr se mi zdá o nějakém muži. Objímá mě, vidím i 

jeho usměv, když se otočím v jeho náručí. Ale kdykoli chci vidět celý jeho obličej, zmizí v plamenech. 

Charlie: Prebudím sa uprostred noci - nič nezvyčajné. Pretriem si unavené oči a prekvapene si 

uvedomím, že môj sen, alebo skôr nočná mora sa zmenila. 

Tristan je preč. Nahradili ho sivé oči iného muža. To všetko však prehlušilo jeho srdce tlčúce za stenou 

z priehľadného ľadu. Otrasiem sa a zvalím sa späť do perín. Predlaktím si prekryjem oči a snažím sa 

nehľadať v tom skrytý význam. 

Pretočím sa na bok a usilujem sa zaspať. Spánok prichádza síce pozvoľna, ale o to radšej sa mu 

vzdávam. 

Draco: Spím neklidně až do rána. Nakonec to vzdám a rozhodnu se, že nedostatek spánku si 

vynahradím kávou, silnou se spoustou cukru. Uchichtnu se, když si vzpomenu jak se kmotr jednou 



omylem napil mojí kávy. Tehdy jsem dostal přednášku o tom, jak kazím tak výtečný nápoj. Dokonce 

mně nazval znesvětitelem. 

Charlie: Zvyšok noci bol pomerne pokojný. Ak k tomu nerátam tú silnú erekciu, s ktorou som sa ráno 

musel v sprche popasovať. 

Upravím sa a vykročím na raňajky, smer hrad. Len čo som vstúpil do siene, všimol som si, že meškám. 

Už tam nebol. 

Neľutujem. Rozhodne. Sadne si ku mne Harry. 

"Kde je Severus?" zaujímam sa. 

"Šalie z prvej hodiny. Vytešuje sa svojou vylepšenou zastrašovacou technikou," prezradí mi. "Vieš, čo 

to bude mať s nimi ďalšiu hodinu? Ešte na obed sa budú triasť ako pudingy." 

Iba sa uškrniem. 

Severus má proste svoje osobité čaro. Viem to ja a vie to aj on. Preto si ho asi vzal. 

3. kapitola 

Draco: Dnes jsem byl na snídani jen chvíli. Přijde mi, že mě Weasley pozoruje, ale možná jen čeká, až 

udělám nějakou chybu. O to víc se budu snažit. 

Přemýšlel jsem, jak udělat svou první hodinu a napadlo mě, že bych se mohl proměnit do své formy 

zvěromága, jako to dělala kdysi i ředitelka. Ale nevím, jestli by to studenty spíš nevyděsilo. Polárního 

vlka nevídají na potkání, že jo? 

Nakonec se rozhodnu prvákům ukázat něco z pokročilého přeměňování a u zbytku si zjistit, jak na 

tom jsou. Přece jen někdo má na přeměňování talent a další nedokáže pěměnit jehlu na knoflík i 

kdyby se snažil sebevíc. 

 Charlie: Prvú hodinu som mal s tretiakmi. Prebehla celkom pokojne a v triede, keďže to bola naša 

úvodná hodina. V tomto som sa od Hagridových praktík pomerne dosť odlišoval. Kým on si vodil 

žiakov na hodiny zásadne do prírody, ja som nezabúdal ani na praktickú stránku veci. 

Teóriu. 

Radšej do nich niečo nahustiť prv, ako ich vezmem von bolo zárukou, že sa im nestane nejaký úraz. O 

to som dbal najviac. Asi to súviselo s mojou bývalou prácou krotiteľa drakov, ale riaditeľka si to 

rozhodne pochvaľovala a dala mi voľnú ruku. Čo pri Hagridovi samozrejme robiť nemohla. Občas bol 

ozaj nevypočítateľný. A s tou svojou záľubou pre obzvlášť nebezpečné zvery... 

Ani som sa jej nečudoval. Na druhej strane, u žiakov zrejme viac zabodovala moja povesť 

vynikajúceho krotiteľa, nemalé skúsenosti a svaly. Takže som si bez menšieho problému zjednal 

nielen poriadok v triede, ale vzbudil som i náležitý rešpekt. 

Nedalo mi, aby som sa podchvíľou nezamyslel a nezauvažoval o tom, ako sa asi vodí jemu. Niekomu 

tak veľmi nežiadanému vedeli študenti dať zabrať... 



Draco: Moje očekávání byly nic proti tomu, co bylo s žáky z pátých ročníku. Většina z nich na mě měla 

vlastní názor a nesnažily se ho ani skrývat. Místo toho, abych zjistil co probíraly v minulých letech, 

jsem musel využít toho, co mě kmotr naučil a zjednat si trochu respektu. 

Na konci hodiny jsem byl psychicky vyčerpaný a vůbec jsem se netěšil na další hodinu. Naštěstí to 

mají být prváci a ti byly v době války ještě moc malý na to, aby tomu rozuměli. A i díky tomu, že 

ředitelka do poslední chvíle tajila, že tu budu učit, můžu doufat v lepší přijetí. 

Rozhodl jsem se jim tedy ukázat, jak jde přeměnit u veverek barva kožíšku, ale nedošlo mi, že nemám 

veverky a jediná moje šance jak nějakou sehnat, je zajít za Weasleym. 

Charlie: "To myslíš vážne?" bol som taký vykoľajený tou jeho žiadosťou, že mi nedošlo, že mu tykám. 

"Ty chceš veveričky?" 

Draco: „Ano aspoň tři nebo čtyři. Chci ukázat prvákům jak jim jde změnit barva kožíšku. Dokážete 

nějaké sehnat?" 

To, že mi tyká ignoruju. Od někoho jako je on nečekám, že by měl v sobě tolik slušnosti a zeptal se 

dříve, než s tím tykáním začne. 

Charlie: Premeral som si ho pohľadom. Vlastne, ak som mal priznať pravdu, bol som prekvapený, že 

za mnou vôbec prišiel. Zatiaľ ma dokonale ignoroval. Ale čo sa mu čudovať, je to predsa Malfoy a ja 

som veľmi dobre vedel, čo si o mne asi tak môže myslieť. Alebo... o mojej početnej rodine a o otcovi, 

ktorý má zvláštnu záľubu týkajúcu sa muklov. 

"Žiadny problém. Kedy ti ich mám doniesť?" opýtal som sa a dodal: "Predpokladám, že ich chceš živé, 

však?" 

Draco: „Samozřejmě, že živé! Myslím, že by studenti neocenily veverčí mrtvolky. Pořebuju je na 

pátou hodinu do třídy přeměňování. Pokud by to šlo tak každou extra v kleci," řeknu a nenápadně si 

ho přitom prohlédnu. Musím uznat, že vypadá z celé jeho rodiny nermomálněji. Má sice zrzavé vlasy, 

ale rozhodně nevypadají jako jeho nejmladšího bratra. Ty mi až příliš připomínaly mrkev. 

„Budu na ně čekat. Naschledanou." 

Charlie: "Počkaj, kam sa ponáhľaš?" zastal a otočil sa s tým svojím - ja-som-niekto- výrazom v bledej 

tvári. 

"Napadlo ma, nechcel by si radšej potkanov? Ráno sa prežrali do sýpky na obilie. Mám k dispozícii 

troch," uškrnul som sa a uvažoval, či vôbec zbadá, že si z neho uťahujem. "Veverička, alebo potkan," 

pokračoval som veselo, "nie je to jedno? Rozdiel je len v huňatejšom chvoste." 

Draco: „Potkany v žádném případě!" vykřiknu a div se taky nezachvěju hnusem. 

Fuj potkani a krysy nesnáším a i když to nerad přiznávám, tak je fakt, že se jich trochu bojím. Asi 

proto, že prababička zemřela na infekci, když ji její oblíbený potkan Štístko ošklivě kousnul do prstu. 

„Chci jenom ty veverky, ale pokud je nedokážete sehnat, pane Weasley, tak budu nucen pořídiť si na 

přeměnění něco jiného." 



Charlie: Vyzeral znechutene už len tou predstavou zámeny potkanov za veveričky. Uškrnul som sa a 

prečesal som si prstami vlasy. Jeden prameň sa mi uvoľnil a padol mi do tváre. 

"Tak dobre, počkaj chvíľu." 

Nemohol som si pomôcť. Kričalo to vo mne a nútilo ma to robiť niečo, čo by som inak nespravil. Nikdy 

v živote som nemal tie zvrátené tendencie predvádzať sa, ale pri ňom... Mal som na celkom kratučkú 

chvíľu pocit, že strácam zdravý rozum. 

Ale ani to ma nezastavilo. Podišiel som pod vysokú borovicu, ktorá stála hneď za mojou chalupou. 

Nechal som okolo nej kúzlom podrásť a zhustnúť trávu na bujné, mäkké chumáče a až potom som 

zvolal: "Stupefy!" 

K nohám mi v nasledujúcej sekunde padlo pár veveričiek. Stačilo už len z olámaných konárikov 

stromu vyčarovať päť klietok a odovzdať mu ich. 

"Nech sa páči," hlesol som spokojný so svojím výkonom. "Tá piata, je bonus." 

Chvíľu vyzeral ako po zásahu bleskom, ale potom sa spamätal. Bolo mi jedno, že zabudol poďakovať. 

Proste mi stačilo už len to, ako sa tváril. 

Draco: Očaroval jsem klece a beze slova jsem pomalu pospíchal do hradu. Byl jsem zamatený a 

netušil jsem, co se semnou děje. 

Jak jsem si mohl pomyslet, že je to kus! nadávám si v duchu. Vážně bych si měl někoho najít. Napřed 

ten sen a teď tohle. 

Charlie: Prváci boli tou nudnou hodinou uchvátení. S nostalgiou som si spomenul na tú svoju prvú, 

ktorú som ako jedenásťročný absolvoval vtedy ešte s pánom Higginsom. 

Kým sa ostatní spolužiaci nudili k smrti, ja som hltal každé jedno profesorove slovo. Myslím, že už v 

detstve sa odzrkadlila cesta mojej budúcnosti. Mama šalela, keď som si nosil domov zatúlané alebo 

zranené zvieratá z blízkeho okolia i z dovoleniek. 

"Takže ako som povedal," dodal som, len čo zazvonilo. "Zajtra začneme Červochvostami. 

Uvedomujem si, že sú možno nezaujímavé a možno i nudné, ale verte mi, sú veľmi užitočné. 

Nezabudnite si vziať ochranné rukavice!" zavolal som a rozpustil som tých malých lotrov na 

prestávku. 

Úsmev mi neschádzal z tváre. Veru, bolo to fajn. A plus pre Hagrida, že ma prehovoril, aby som na 

jeho miesto nastúpil. 

Draco: Hodina s prváky byla uplně jiná, než s dalšímy ročníky. Byly veverkami úplně okouzlení, a 

protože letos bylo v prvních ročníků málo studentů, tak tu byly všechny koleje. A každá měla jednu 

veverku ve svojí barvě. 

Když jsem chtěl veverkám vrátit původní barvu, začali mě všichni přemlouvat, jestli bych je nomohl 

nechat tak, prý jako maskoty kolejí. 



„Já bych vám je i nechal, ale musely byste se domluvit s vedoucími koleje a taky se o veverky starat, 

jsou to živé zvířáta a né žádné hračky," řeknu přísně. „Zatím si je nechám tu a vy mi na příští hodině 

řekněte, jak jste dopadly."  

Už vidím jak kmotr reaguje na otázku, jestli může v kolejní klubovně bydlet kolejní zelená veverka. 

„A co s tebou?" podívám se na poslední veverku, ktorá je nejmenší a má teď bílou barvu. 

Charlie: "Ak aspoň jej vrátiš pôvodnú farbu, sľubujem, že si ani jednu nebudem žiadať späť. Dokonca 

ťa neudám ani združeniu Greenwitchpeace za to, čo si tým prvákom sľúbil," prehovoril som, keď som 

sa blížil od dverí až k nemu. „Chápeš, je to ako obmedzovanie osobnej slobody." Nemohol som inak. 

Bol som príliš zvedavý, čo s tými chúdencami postvárali. Toto som rozhodne nečakal. 

Neuniklo mi jeho šokované zhíknutie, ani následné ovládnutie toho jeho výrazu. 

Draco: „Co tu děláte?" zeptám se, když se trochu vzpamatuju. Vůbec jsem ho neslyšel přicházet. 

Charlie: "Len som bol zvedavý, to je celé," usmial som sa. "Tak čo? Vrátiš jej kožušinke pôvodnú 

farbu?" natiahol som k zvieratku ruku a cez mreže ju prstom poškrabkal po bielom kožúšku. Vôbec 

som pritom nebral do úvahy, že stojím v jeho osobnom priestore, a že je Malfoy tak blízko, že by sa 

stačilo natiahnuť a strhnúť si to štíhle telo do náručia. Nepokoj v jeho šedých očiach mi napovedal, že 

si tú blízkosť uvedomuje až pridobre. Asi preto cúvol o krok späť. 

Mal som chuť zamrmlať - Nehryziem. 

Draco: „Dobře vrátím jí barvu," řeknu a jednoduchým kouzlem má veverka zase rezavý kožíšek. Jsem 

vyvedený z míry a vůbec mi na klidu nepřidává, že Weasley se nemá v žádném případě k odchodu. 

„Chcete ještě něco?" zeptám se a sleduju ho, jak si hraje s veverkou. 

Charlie: Mysľou mi pri tej položenej otázke prebehlo celkom spontáne - Teba! 

Slabinami mi prešla pálčivá túžba. Dobre, tak toto vystrašilo aj mňa. 

Nechal som veveričku na pokoji a zmätený vlastnými pocitmi som zažmurkal. "Nie j-ja... P-pôjdem," 

hlesom som a odrazu som mal pocit, že to zajakávanie ma posadlo vo veľmi nevhodnej chvíli.V duchu 

som zahrešil. A to som mu chcel navrhnúť iba obyčané prímerie... 

Pohnojil som to. 

Jediné, čo ma teraz zachráni je studená sprcha. Alebo... radšej poriadne studený kúpeľ. Jazero bude 

viac ako vhodné! 

Vyparil som sa a nechal ho tam samého aj s tými živými pokusmi v klietkach. 

Draco: Jakmile odejde uklidním se. 

„Tohle bylo divné, že?" řeknu veverce a spolu s ostatními ji jdu uklidit k sobě do pokojů. Budu muset 

sehnat nějaké ořechy a žaludy, nebo co to veverky jedí. 



Navíc se musím taky připravit na návštěvu kmotra a kázání o tom, že nemám dávát studentům 

zvířata. Zakručí mi v břiše, takže jen co jsou klece u mě, vydám se do velké síně na oběd. 

Znovu na sebe cítím pohled zrzavého profesora. 

Charlie: Zo studeného kúpeľa nič nebolo. 

Zatiaľ. 

Proste som bol nútený ten "problém" rozchodiť a úspešne som za to nepreklial riaditeľku, ktorá ma 

zastavila v ceste k jazeru. Odtiaľ som ju poslušne sprevádzal na obed a referoval jej o úhyne troch 

acromantúl v severnej časti Zakázaného lesa. 

Minerva ma pochválila a dodatočne poďakovala i za profesora elixírov, ktorému som pri tej 

príležitosti odovzdal zozbierané vzorky pavúčieho jedu. Nie, že by som si uňho chcel šplhnúť. 

Ďalšie dve hodiny so štvrtákmi a piatakmi ma stálo nemalé úsilie zvládať ignorovať zaľúbené 

dievčenské pohľady, ktoré ku mne skrz celú učebňu vysielali. 

Potom ma čakali hipogrify a k jazeru som sa dostal až podvečer. Nič sa nemohlo vyrovnať tomu 

pocitu, keď som sa na brehu jazera - mimo dohľad školy - zobliekol celkom donaha a skočil do nej po 

hlave. 

Draco: Před večeří jsem se vydal ven projít se taky na šišky, když jsem si všiml, že v jezeře někdo je. 

Lekl jsem se, že tam spadl nějaký student a tak jsem se rozběhl k tomu místu. Až když jsem byl skoro 

na místě, zarazil jsem se. Nebyl to žádný studen, ale učitel péče o kouzelné tvory! 

Šel si zaplavat do ledové vody? 

Už sem se na něj chystal zavolat jestli se nezbláznil, no to už mířil ke břehu. 

V duchu jsem si plánoval jak mu pěkne od plic řeknu, co si o něm myslím, jenže to jsem netušil, že ten 

blázen se koupe bez oblečení. Několikrát jsem naprázdno otevřel pusu jako kapr a pak jsem se rudý 

jako pivoňka zběhle za nejbližší strom. 

Tohlejsem rozhodně nechtěl vidět! 

Kašlu na šišky, stejně je to vina těch vever! Kdyby nebylo jich, neměl bych teď plnou hlavu jeho! Sakra 

práce! 

 Vzrušený a zmatený svými pocity se mi podaří nepozorovaně dostat do pokoje a ve sprše se zbavit 

nastalého problému. 

4. kapitola 

Charlie: Nový deň nám ukázal svoju zamračenú a riadne uslzenú tvár. Čakala ma obvyklá ranná 

rutina. Bol som rád, keď som opustil Veľkú sieň a nemusel sa silou vôle sústreďovať na jedlo a 

neprestať sa v duchu napomínať, aby mi pohľad nezabiehal nesprávnym smerom. Nemohol som to 

proste pripustiť. Ako by som to vysvetlil, keby si to niekto všimol? Zjedol som pár hrianok s 



miešanými vajíčkami a opekanou slaninkou, dal som si kávu s mliekom, ochutenú lyžičkou medu a 

pálil som preč. 

Potreboval som sa dostať do únikovej, bezpečnej zóny. Čo bolo každé miesto, kde mi nebol poblízku. 

Draco: V noci mám živé sny a hlavní roli v nich má můj rudovlasý kolega. Pořád vidím jak vystupuje z 

jezera a na těle se mu třpití kapky vody. Ve snu, ale neutíkám pryč, naopak, vydám se k němu, on se 

na mě usměje a přitáhne si mě do objetí. Cítím jeho vůni a doteky na svém těle. Podívám se mu do 

očí a už se málem políbíme, když mě probudí nastavený budík, abych nezaspal. 

Do toho začnou dělat rámus veverky a sen zmizí v nenávratnu. Nevím jestli mě víc šokovalo o kom se 

mi zdálo, nebo to, že bych chtěl, aby sen pokračoval dál. U snídaně sleduju jen svůj talíř, neboť si 

nejsem jistý, že bych se na něj mohl podívat, nebo s ním mluvit. 

Charlie: Základom sa pre mňa stáva prežiť spoločné chvíle pri jedle vo Veľkej sieni. Je dôležité, aby 

som sa vedel ovládať. Naposledy som zachytil viac ako len skúmavý Snapov pohľad. Vlastne som mal 

dojem, že je paranoidne upodozrievavý. 

Bodaj by aj nie, veď išlo o jeho krstného syna, takže... Merlin, chlapče, pre dračie bobky, spamätaj sa! 

hreším sa v duchu, ale to sotva pomôže o čosi viac. 

Radšej si vezmem čosi málo so sebou a miznem preč. Stáva sa zo mňa zbabelec...? 

Draco: Možná se mi to zdá, ale od té chvíle se mi Weasley vyhýbá. Dneska mám první hodinu s 

prváky a dozvím se, jak to s veverkami dopadne. Kmort u mě nebyl a tak netuším jestli se ho jeho 

svěřenci na to ptaly nebo ne. 

Charlie:  "Takže, čo viete o Červoplazoch?" opýtal som sa a čakal, či vystrelí do vzduchu aspoň jedna 

ruka. Pár sekúnd čakania a predsa sa našiel odvážlivec. Chlapec s plavými vlasmi a bledou tváričkou, 

do ktorého by som to nebol povedal. 

"Áno, pán Zabini?" 

Žiak sa postavil a s pohľadom sklopeným kdesi do zeme odrecitoval: „Červoplaz sa zdržiava vo 

vlhkých jamách. Tento hrubý hnedý, až štvrť metrový červík sa pohybuje len veľmi zriedka. Oba konce 

má rovnaké a vyteká z nich hlien, ktorý sa niekedy používa na zhustenie elixírov. Červoplazy najradšej 

žerú šalát, hoci nepohrdnú nijakou rastlinou." 

Usmial som sa. "Výborne, pán Zabini. Päť bodov slizolinu." 

Chlapec sa zatváril potešene, bledé líca na malý moment pokryl ružový rumenec. 

"Pár Červoplazov som vám doniesol. Sú v týchto bedniach. Trochu ich nakŕmime, čo poviete?" 

Ozval sa nadšený mumraj, ktorý ustal v momente, keď som odklopil veká z dvoch drevených debien. 

Ale aj napriek tomu si to vyskúšal každý z nich. Bod pre mňa. 

Draco: „Tak jak jste dopadli?" zeptám se na konci hodiny studentů. Podle jejich usměvů my je 

odpověď jasná hned. 



„Profesor Snape i ostatní vedoucí nám veverky dovolily, ale taky nás varovali. Pokud něco rozkoušou, 

tak nám strhnou body," řekne nadšene Rebeka Jonesová, studentka z Mrzimoru. 

Tak trochu mi připomíná tu vševědku, co patří do zlatého tria. Naštěstí tak hrozná není, protože 

tahleta ví, kdy má mlčet. 

Charlie: Sedel som v kabinete a počúval nie práve nadšenú konverzáciu svojich kolegov o 

veveričkách. Snape mlčal, iba sa veľavravne mračil. Harrymu to pripadalo vtipné, ale v podstate 

súhlasil s Nevillom, ktorý bol za to, aby veveričky vypustili späť do prírody. Predsa by im bolo lepšie v 

prírode ako v klietke. Dúfal v to, že to žiakov po čase omrzí a uväznených zvierat sa zbavia. 

 Madam Sproutová iba súhlasne prikývla a profesor Flitwick tiež horlivo pokyvoval hlavou. Draco, 

ktorý - pokiaľ som správe vedel - má stále piatu veveričku sa k veci ešte nevyjadril. Nech už sa 

študenti rozhodnú akokoľvek, dúfal som, že on si tú svoju vevericu nechá... 

Bola predsa preňho. 

Draco: „Podle mě se dokážou o veverky postarat a o to jdu ne?" řeknu klidně. „Pokud vím, tak 

mudlové mají taky ve třídách zvířata a studenti se o ně starají a učí se tak nejen zodpovednosti." 

I kdyby ostatné veverky poustily Malou - jak jsem pojmenoval tu svou - si nechám. Zvyknul jsem si na 

ni. Ubytovala se na křesle v mém pokoji, dokonce jsem i věšák na kabáty proměnil ve strom, aby měla 

po čem lozit a nenudila se, když nejsem u ní. 

Charlie: Tak predsa, pomyslím si. Chlapec má vlastný názor. 

Zatvárim sa spokojne, ale ani naňho nepozriem. Ovládnem sa. Viem, že som stále pod Snapovým 

drobnohľadom. A teraz ešte viac, lebo mu sedím takmer oproti. Takže vďaka, ešte si chcem chvíľu 

požiť. 

V momente, keď sa pristihnem pritom, že si kreslím po pergamene drobné geometrické tvary 

spozorniem. Nechal som sa uniesť myšlienkami. Zasa. Radšej vstanem a s ospravedlnením, že musím 

vykydať hnoj Okrídleným koňom, odchádzam. 

Draco: Chvíli potom, co Wesley odejde je i konec porady. Rozhodnu se za ním zajít. Proč se mi pořád 

vyhýbá? Chci vědět jaký má se mnou problém! Ostatní učitelé se mnou vychází normálně, jen on ne. 

Na začátku mi tykal a byl až moc osobní a teď mě ignoruje a ješte k tomu se mi vyhýbá. Nejsem 

slepej, abych to neviděl! 

Charlie: Maštale sú sotva poloprázdne. Okrídlené kone sú veľkou vzácnosťou a riaditeľka sa môže 

pochváliť hneď tromi plemenami. 

Madam je pekná kobylka aethonskeho plemena, obľúbeného u nás a u Írov. Má krásnu gaštanovú 

farbu. Druhá vo vedľajšom boxe je sivá kobylka Melody z granianskeho plemena, ktoré je obzvlášť 

rýchle. 

Ale mojim obľúbencom je rozhodne Paris z abraxaského chovu. Mimoriadne mocný, dokonale 

stavaný. Celý zlatý a s platinovou hrivou. 



Keď mi vzápätí došla tá podivná spojitosť, musel som sa uchechtnúť. Asi som padol na hlavu... Bol 

som tej práci vďačný i napriek tomu, že rozhodne nevoňala po ružiach. Dovolila mi zamestnať ruky a 

vypnúť mozog. A ja som nemusel myslieť naňho, čo bolo oslobodzujúce. 

Zhodil som so seba prepotené tričko, utrel si doň spotenú tvár a prevesil ho cez drevenú ohradu. 

Hotovo. Už len nasypať im proso do válova, napojiť ich a skončil som. 

Draco: „Haló, profesore Weasley, jste tady?" zavolám do stájí a vejdu dovnitř. Zachvěju se a lituji, že 

jsem si na sebe nevzal alespoň svetr. Přece jen nejsem tak otužilý a venku se ochladilo. Zato uvnitř je 

teploučko. 

Charlie: Stuhnem a dívam sa ako vchádza. Nie, tak toto rozhodne nie je len prelud mojej mysle. Paris 

zafŕka a štuchne do mňa ňufákom, akoby mi naznačoval - Pre mušie oči, tak sa mu konečne ozvi! 

Pohladím ho po šiji a dosypem mu zvyšok ovsa. 

"Áno?" ozvem sa napokon, keď opúšťam Parisov box. 

Draco: Polknu. Nečekal jsem, že na něj narazím právě, když bude polonahý. 

„No...já..." zajíknu se. Nejsem schopný mluvit. Jen konsternovaně sleduju tu jeho pružnou postavu. 

Charlie: Pre všetko sväté, nech s tým prestane! Ako sa mám ovládať, keď ma doslova hltá tým 

pohľadom?pomyslím si. 

Ale ani ma nenapadne obliecť si tričko. Ten pocit je príliš príjemný. 

"Potrebuješ niečo? Možno ďalšie veveričky?" usmejem sa prívetivo a dúfam, môj hlas neznie príliš 

upäto. 

Draco: „Ne, já... Totiž, chci vědět, proč se mi vyhýbáte? Máte proti mě něco?" zeptám se a donutím 

se mu dívat do obličeje. Ale to není o moc lepší. Pohled mi pořád klouže dolů proti mé vůli. 

Charlie: Rozhodne som neočakával, že bude taký priamy. Cítiť na sebe váhu toho šedého pohľadu 

bolo... viac ako len pôsobivé. Pôsobivejšie už len bolo zistenie, aký to má na mňa vplyv. 

Odkašľal som si, aby som získal čas a premyslel si svoju odpoveď. „Nevyhýbam sa ti." 

Jeho blízkosť ma znervózňuje. Odvrátim sa a začnem zrovnávať náradie, ktoré už i tak stojí v pozore 

pri stene stajne. „Mimochodom, prečo mi nemôžeš tykať? Nevidím na to tvoje formálne vykanie 

dôvod. Som starší o pár rokov, nie o storočie, takže..." úkosom naňho pozriem ponad plece. 

Draco: „Je slušnost, že tykání nabízí starší a to jste vy, pokud nevíte. A vyhýbáte se mi. Kdykoli vejdu 

do Velké síně, nebo na poradu, tak vy prcháte hned, jak je to jen možné." 

Charlie:  Na toto som mu nemal čo povedať. Bola to pravda, akurát, že si ju zle vysvetlil. Nehodlal 

som mu objasňovať svoje motívy. 

„Tak teda dobre," otočím sa k nemu čelom a natiahnem pred seba ruku v zjavnom geste a s výzvou v 

tvári čakám, či ju prijme. "Draco, ja som Charlie." 



Draco: „Těší mě Charile," řeknu a když přijmu jeho ruku mírně se pousměju. Nechci působit jak 

nesdolný ledovec. 

Charlie: Nemôžem odolať, pretože už len tá samotná predstava je príliš lákavá. Je to silnejšie ako ja. 

Ruka v mojej dlni je taká jemná a príjemne horúca. Celkom spontánne sa k nemu nakloním a moje 

pery sa na pár mizivých sekúnd stretnú s tými jeho. 

Stále ho držím za ruku a preto môžem dokonale cítiť, ako v tom momente stuhne. Odtiahnem sa a 

skôr ako si stihne uvedomiť, čo sa stalo, miznem zo stajne s tričkom v ruke. To, že si v duchu nadávam 

do idiotov môjmu svedomiu nijako neuľahčuje. 

Draco: Šokovaně stojím, neschopný pohybu. Jsem zmatený a nevím co dělat. Když se vzpamatuju, tak 

on už tu není. Jen koně tiše frkaní, jako by se mi pobaveně smáli. Ze stájí odcházím zmatený víc, než 

když jsem tam vešel. 

Charlie: Pokašľal som to a uvedomujem si to. Prišiel za mnou s olivovou ratolesťou a ja som ju 

šmahom ruky spálil na popol. Ako len ospravedlniť ten bozk? Konal som bezhlavo, nepremýšľal som. 

Večeru som dnes strategicky vynechal. Avšak, počkal som si naňho pred dveami jeho komnaty s 

úmyslom ospravedlniť sa. Pach hnoja som zo seba našťastie úspešne zmyl. Teraz som od hlavy po 

päty voňal sviežosťou a navyše, mal som niečo, čo som dúfal, že moje konanie vyžehlí. 

Draco: U večeře se neukázal a popravdě, jsem i rád. Pořád cítim ve vnitř sebe ten znepokojivý 

zmatek. Vydám se k sobě a překvapí mě, když uvidím Charlieho, před vchodem do mých komnat. 

Ztuhnu jako prkno. 

Charlie: Na sucho preglgnem a odhadujem, či sa rozzúri a prekľaje ma, alebo... Napokon si 

povzdychnem a podám mu vrecúško. 

„Šušky a zopár žaluďov," vysvetlím. „Je mi..." zahryznem si do jazyka. Priznať, že mi je ľúto, čo som 

spravil by nebolo správne, pretože som ten bozk neľutoval. Ani náhodnou. 

„Mrzí ma moje nevhodné správanie," poviem napokon a opätujem mu nebojácny pohľad. 

Draco: „Děkuju za jídlo pro Malou a k tomu polibku..." na pár vteřin zmlknu, abych ho alespoň trošku 

vydusil, „odpouším ti. Ale měl bys vědět, že já se nelíbám jen tak a kde s kým. A taky nechci, aby se to 

opakovalo. Nejsem hračka," řeknu a uvědomím si, že tohle zřejme neznělo moc přesvědčive. Kašlu na 

to a prosmíknu se kolem něj dovnitř svých komnat. 

Ten zmatek a třas ruk i kolen je víc, než znepokojivý. Musím si s někým promluvit, ale s kým? Rodiče 

zamítnu hned a kmotra hned poté. Nedovedu si představit, že bych za ním došel a řekl mu něco tak 

pošetilého jako - Ahoj Charlie Weasley mě políbil a pak mi donesl šišky a žaludy pro veverku jako 

omluvu.Co ty na to? Protože já se s tím nedokážu srovnat?! 

Charlie: Hm, dopadlo to lepšie ako som čakal. Stále som v jednom kuse a hlava drží na mieste, 

usmejem sa. 

Možno to s ním napokon nebude také márne. A že nechce, aby sa to opakovalo? Aj to sa ešte uvidí. 

Uškrniem sa a odkráčam preč s tichým pohvizdovaním. 



5. kapitola 

Charlie: Počasie nám vôbec nežičilo, ale to je pre naše milované Anglicko typické. Napriek tomu začal 

nový deň celkom dobre. 

S Malfoyom ten včerajší večer neprebehol zle a ráno, keď sme sa stretli na chodbe pred veľkou 

sieňou, zdvorilo ma pozdravil. On mi opätoval pozdrav a ja som sa pre zmenu spýtal na jeho 

veveričku. 

Draco sa iba uškrnul a bez odpovede vkĺzol cez lietajúce dvere do Veľkej siene. 

Draco: Co je mu do mojí veverky? kroutil jsem hlavou. 

Nerozumím tomu o co mu jde. Pokud se mu líbím, což je zajistě hloupost, tak bych čekal, že se bude... 

možná nejdříve dvořit. Ale nejspíš ten polibek co mi dal, byl jen šílený skrat. Doprdele, proč mám jen 

tak málo zkušeností?! Inak bych tady takhle stupidně nebloumal! 

Tolik se soustředím na to, co se včera stalo, že si omylem osolím kávu, co zjistím žel bohu až poté, 

když ji ochutnám. S odporem svraštím nos. Fuj je to hnusné! 

Charlie: Pozorujem ho, hoc iba jedným očkom. Osolil si kávu? smejem sa v duchu. Je taký roztomilý! 

V kútiku duše si trúfam dúfať, že mu nie som taký voľný, ako sa mi snaží dávať najavo. 

Draco: Musím se vzpamatovat. Zatřepu hlavou a snažím se nasadit masku klidu. Jak mě může 

rozhodit někdo, koho neznám ani dva týdny. 

Charlie: V triede je dusno. Mávnutím prútika otvorím okná a vpustím do učebne trochu sviežeho 

vzduchu nasiaknutého vlhkosťou. Prestalo síce pršať, ale obloha je stále pod mrakom. 

Otočím sa k študentom, ktorí si vzorne robia poznámky z knihy o Čarožrútovi. Myslím, že sa im bude 

páčiť, že jedného pre nich na malú ukážku i mám. 

Draco: Mám hodinu s třetím ročníkem. S těmi ještě v klidu vycházím, jen starší žáci mi dávají najevo, 

že me nevědí snést. A taky se docela divým, že mi zatím od rodičů nedošel žádný hulák. Nebo hůř, 

ředitelce. 

„Dnes si nejdřív zopakujeme přeměnu vidličky na lžíci. Kdo nám řekne, jak zní správná kouzelná 

formule přeměny na dřevenou lžíci?" zeptám se a přihlásí je hned několik studentů. „Tak třeba vy 

pane Lupine," ukážu na syna své nebohé sestřenice. 

„Forcula ligneus, pane profesore," řekne Teddy sebejistě a já musím jen souhlasit. „Správně a teď si 

to vyzkoušejte. Každý komu se to povede, dostane pro svoji kolej bod." 

Charlie: Hodina so šiestakmi ma zastihne nepripraveného. Podcenil som ich. Nestačí len tváriť sa 

neutrálne a nevšímať si zaľúbené pohľady. Pár levitujúcich srdiečok vo vzduchu zmením švihom 

prútika na dráčikov chrliacich oheň. Keď sa rozpŕsknu po triede a vrhnú sa medzi študentov, ozve sa 

obdivný jasot i vystrašený dievčenský kvikot. Doslova. 



„Slečna Blakeová, horia vám vlasy," upozorním ju zdvorilo a uhasím ten drobný požiar kúzlom 

Aquamenti. Meredith síce vyzerá chvíľu ako zmoknutá sliepka, ale všetko napraví sušiace kúzlo. „Tak 

dobre, utíšte sa!" zvolám hromovým hlasom pre nastolenie poriadku v triede. 

„Tie draky boli súčasťou malej ukážky toho, čomu sa budeme nasledujúcich pár týždňov venovať. A 

teraz pozor! Kto mi povie, aké draky poznáme?" 

Hodina ubieha v pokoji, i keď živo. Študenti sa zapájajú, do vzduchu stále vystrelí nejaká ruka, ale 

sústredene si robia poznámky. V duchu si napriek tomu povzdychnem. 

Prosím, nech už je obed. 

Draco: Nechci na další hodinu, řeknu si v duchu pro sebe, když odejde poslední student. Vůbec se 

netěším na odpoledne, protože mám hodinu se sedmým ročníkem. To bude zase peklo. Absolutně 

mě nerespektují ať dělám cokoli. Se špatnou náladou se vydám na oběd. 

Charlie: Pohľadom prebehnem profesorský stôl a v duchu zajasám. Snape nikde nadohľad a môj 

Draco sedí celkom sám. 

Počkať! zarazím sa. Môj?! 

Potrasiem hlavou, akoby mi to malo pomôcť spamätať sa, ale i tak si prisadnem k nemu miesto toho, 

aby som zaujal svoje zvyčajné miesto na konci stola. 

„Tváriš sa kyslo ako zle naložená uhorka," podpichnem ho. „Deje sa niečo?" zaujímam sa a len čo sa 

predo mnou objaví prázdny tanier, naložím si dve naberačky fazuľovej polievky. Pozrie na mňa 

pohľadom, akoby zbadal mimozemšťana s troma hlavami, ale mne to nevadí. Pokojne nech sa díva, 

len nech smiem ostať sedieť po jeho boku. 

Merlin, tá jeho vôňa... 

Draco: Chvilku uvažuju jestli mu mám o svých problémech říct, ale on by mi mohl pomoct víc, než 

kmotr. „Mám problémy se studenty. Do třetího rořníku je to v pohode. Čtvrťáci ty taky ještě zvládnu, 

ale starší studenti mě nerespektují. Minule jsem vešel do třídy sedmáků a na tabuli na mňe zelo: Pryč 

se smrtijedem," povzdechnu si. 

Charlie: Lyžica polievky mi zastane v polovici cesty k ústam. Pozriem sa naňho zvláštnym pohľadom. 

Keby som nepoznal jeho minulosť, musel by som si myslieť, že práve povedal prenáramne nechutný 

žart. Ale keďže ho poznám... 

„Nedaj sa znechutiť, ani odradiť. Buď pánom situácie. Ukáž im, že sa nenecháš zastrašiť. Ak to bude 

potrebné, sťahuj body a udeľuj tresty ako zmyslov zbavený," radím mu ochotne a potom sa uškrniem. 

„Hm, v tomto je najlepší tvoj krstný otec. Vezmi si z neho príklad." 

„I keď mám dojem, že jeden netopier je na tento starý hrad tak akurát," pokúsim sa o vtip. 

Je to šialené, ale veľmi túžim vidieť jeho úsmev. Má nádherné pery... 



Draco: „Nechci být druhý netopýr ze sklepení, ale po dobrém to s nimi asi nepůjde," přežvíknu sousto 

a polknu. Moc mi neporadil. Tohle mě taky napadlo, ale nechtěl jsem tak tvrdě začít hned na začátku 

roku. 

Charlie:  „Ty by si ani netopierom byť nemohol. Aspoň nie takým, ako je Severus. Hoci na druhej 

strane, biele netopiere sú veľmi vzácne," doberám si ho. 

Draco: „Nemám netopýry v lásce, kromě mého kmotra. Raděj bych, aby mě studenti brali jako 

normálního člověka a ne syna jako syna smrtijeda." Je příjemné moct si o tom s někým promluvit. 

Charlie: Prehltnem a prikývnem. „To iste, ale minulosť nezmeníš. Proste to ber tak, ako to je. Skús si 

ich rešpekt nejako získať." 

Draco: Odfrknu si. „Pokusím se, ale jsou už téměř dospělý, takže je těžké změnit to, co si myslí." 

Charlie: Mal som neodolateľnú chuť strhnúť si ho do náručia a nejako ho upokojiť. Šepkať mu do 

toho rozkošne malého uška, že nejako len bude, nech vydrží. A tak som spravil jediné, čo som mohol: 

„Malfoyovci sa predsa nevzdávajú, no nie? Viem, že to zvládneš. Verím ti!" 

Vyslúžil som si tým jeho ohúrený pohľad, ktorý bol na nezaplatenie a mne poskočilo srdce radosťou. 

Ani som si nevšimol, kedy do siene vstúpil Harry. Na jeho prítomnosť ma upozornilo vŕzganie stoličky 

po podlahe a pozdrav: „Ahoj, hrdličky. O čom si tu hrkútate?" 

Stuhol som. Tam, kde je Harry sa objaví zanedlho i Snape a ja som sedel na jeho mieste. Skoro mi 

zabehol ďalší hlt chutnej polievky. 

Draco: „My nejsme hrdličky," ohradím se hned. „Charlie, raděj by jsi měl opustit tu židly," řeknu se 

školivou radostí a obrátim pozornost na přišelce: „Pottere, copak vás tak zdrželo? Už je skoro po 

obědě." 

Charlie: Dojem rýchlo polievku a zavadím o Harryho očami. Červená sa ako cvikla. Nemusím dvakrát 

hádať, aby som prišiel na to, čo bolo príčinou jeho zdržania. Uškrniem sa, keď si miesto odpovede 

zdráhavo odkašle, napraví si pokrkvanú kravatu a prečeše si prstami už i tak strašne postrapatené 

vlasy. 

„Nemyslím si, že by si to chcel počuť," otočím sa k Dracovi so šibalskými iskrami v očiach. 

Objaví sa Snape a ja miznem. Do riti, chovám sa ako kus zbabelého trolieho lajna, pomyslím si, keď 

míňam Snapa cestou od stola a zahryznem si do jazyka prv, ako vyrieknem čosi, čo by som neskôr 

ľutoval. Hláška: Zahrieval som vám miesto, by mi asi nepriniesla plusové body. 

Draco: „Je mi líto Severusi, ale když jsi tu nebyl, tak jsem si vzal tvůj zákusek, nechtěl jsem ho nechat 

zkazit," řeknu a zatvářím se jako neviňátko. Navíc, kdyby dokázal udržet vášně na uzdě nedošel by 

pozdě. Vidím jak se zamračí a tak raději vyklidím pole i já. „Večer se stavím jak jsme se domlouvali," 

zavolám na něj, než odejdu za Charliem. 

Charlie: Káľanie dreva je činnosť, pri ktorej sa skvele odreagujem a precvičím si telo. Stojím chrbtom 

k hradu, preto ho nevidím prichádzať. 



Draco: „Charlie já..." chci mu něco říct, ale místo toho okouzleně sleduju jeho svalnatou postavu. 

Charlie: Obzriem sa ponad plece. Osudná chyba. Neposlušný oštiepok mi odskočí priamo do tváre. 

„Au, sakra!" zvolám a chytím sa za poranené oko. 

Draco: Hned jsem u ňej, stačí pár kroků. „Jsi v pořádku?" zeptám se s obavou v hlase a jdu si 

prohlédnout jeho oteklé zranění. 

Charlie: Uškrniem sa. „Vyzerá to tak?" opýtam sa pobavene a syknem, keď sa jeho štíhle prsty dotknú 

poraneného obočia i oka. Sakramentsky to bolí, ale na rozdiel od popálením dračím ohňom sa toto 

vydržať rozhodne dá. 

Draco: „Nehýbej se, ošetřím ti to." 

Natáhnu se pro hůlku, zamumlám formulku na zacelení ranky a oko mu znova pečlivě prohlédnu. 

„Vypadá, že je pořádku, ale měl by jsi pro jistotu diojít na ošetřovnu, poněvač já ovládám jen základy 

léčitelství." 

Charlie: Pokrútim odmietavo hlavou. „Nie, to bude dobré. Ďakujem ti." 

Hypnotizovaný jeho blízkosťou a teplom sálajúcim z jeho tela mám chuť siahnuť po ňom a... 

Nespravím to. To, čo nás momentálne spája je krehučké na to, aby som to vystavil riziku a zničil to 

ešte v zárodku. 

Odvrátil sa a ja sa chopím sekery i nového polena. „Vaši vedia, že si gay?" zmením tému. I toto ma 

zaujíma. Musím sa uistiť. Fakt, že sa v stajni tomu bozku nebránil nesvedčil o ničom. 

Draco: „Ne, nevědí. Očekávají, že si najdu ženu a budu s ní mít dítě, jenomže..." uvažuju jestli jít s 

barvou ven. Ale proč ne? Možná mně trocha úpřimnosti nezabije. „Líbí se mi muži." 

Charlie: „Chápem. Rod treba zachovať," snažím sa, aby to nevyznelo posmešne ani trpko. „Budem 

hádať - už pre teba nejakú nevestu vyhliadli, čo?" 

Sakra, prečo to znie tak trpko? 

Draco: „Ne. Teda měli, ale já jsem s jich výběrem nesouhlasil. Řekl jsem, že si ji nevezmu. Hodně jsem 

se s otcem pohádal, ale... už nechci být jen jeho loutka. Toho manipulování stačilo." 

Charlie: Prestal som káľať drevo a otočil sa k nemu. Premeral som si ho skúmavým pohľadom a 

odhadoval, koľko z toho je pravdy na tom, čo mi povedal. Ak som to mohol laicky posúdiť, tváril sa 

úprimne, ale jeden nikdy nevie. Je to predsa Malfoy, na to nesmiem zabúdať. 

Draco: „Nedívej se na mě takhle," zamračím se a bojovně vystrčím bradu. „Já nedokážu matce říct, že 

se ode mě nedočká vnoučete. Tolik se na něj těší," povzdechnu si. „Víš, ono nechodí v kouzelnickém 

světě moc gayů co se jim poštěstí mít dítě a adopce nepřichádzí v úvahu." 

Charlie: Ďalší dôvod, prečo sa od neho držať ďalej, pripomeniem si v duchu. On sa proste svojich 

povinností voči rodine nezbaví. Ja to mám ľahšie. Mám ešte troch bratov, ktorí iste radi zabezpečia 

pokračovanie rodu, ale on je jedináčik. A okrem toho, že je pre mňa nedostupný, kde beriem, že by 

mal o mňa záujem? Som naivný blázon! 



Draco: „Co tvoje rodina? Těm je asi jedno, že se ti libí muži, ne?" snažím se, aby to neznělo moc 

závistivě nebo neuctivě. 

Charlie: „Ani nie. Keď si spomeniem ako mama šalela, ešte teraz mi behá mráz po chrbte." 

Opomeniem fakt, že ma istý čas nútila ísť sa z toho liečiť, lebo podľa nej ide iba o nejaký nechutný 

vírus, ktorý mi zatemnil úsudok, city i myseľ. 

Jedna hádka na túto tému nestačila. Stále mi zháňa nejaké odborné príručky a vhodné kandidátky na 

post snúbenice, ktorá by ma tej kliatby zbavila. 

Draco: „Kdybych měl sourozence, nebál bych se to našim říct. Možná by taky stačilo mít po boku 

někoho, kdo by mě podržel a dodal by mi odvahu." 

Charlie: Odfrknem si. Mne nepomohli ani bratia, ktorí stáli pri mne. Rozoženiem sa a zatnem sekeru 

do hrubého pňa, na ktorom som štiepal drevo. Skloním sa po čutoru s vodou a odzátkujem ju. Pijem 

hlbokými dúškami a predsa z neho nespúšťam pohľad. 

Naivný, príde mi na myseľ, keď ho tak sledujem. Naivný a neskutočne krásny. Zazátkujem fľašu a 

pozriem naňho. „Musím ísť skontrolovať krmelce pre hipogrify. Pridáš sa?" 

Draco: „Jak bych to řekl," zdráham se, „moje první a taky poslední setkání s hypogryfem nedopadlo 

moc dobře." Nerad to připouštím, ale jako dítě jsem byl hrozný fracek. A pořád jsem z toho nevyrostl. 

Charlie: Nakloním sa k nemu a šepnem: „Neboj sa, ja ťa ochránim." 

Draco: „Slibuješ?" zeptám se a podívám se mu do očí, ktoré tak krásně jiskří. Jakoby skrytou touhou. 

Charlie: Usmejem sa a vyhlásim: „Na svoju česť!" 

6. kapitola 

Draco: „Tak, můžeme vyrazit za hypogryfy." Těším se na ně a rozhodně k nim budu mít větší respekt, 

než poprvé. 

Charlie: Uškrniem sa. A vzápätí mi stiahne žalúdok pri predstave, že by sa mu skutočne čosi prihodilo. 

No zároveň sa mi rozprúdi v tele krv nad všetkými tými vábivými fantáziami o ponúkaných 

možnostiach starostlivosti o to príťažlivé telo. 

Zarazím sa prv, ako sa mi tok krvi stočí nežiadaným južným smerom a pripomeniem si, čo som si 

sľúbil. Držať odstup. Napokon mu len kývnem a hlesnem: „Ráčte za mnou, kolega." 

Draco: Vydám se za ním a několikrát málem zakopnu. Jenže sledovat jeho postavu je mnohem lepší, 

než sledovat kořeny stromů. Kdyby to nebyl Weasley, tak bych možná i uvažoval, že ho pozvu na 

schůzku, ale mezi našimi rodinami je až moc nepřátelství. Navíc, je tu i ta věc s dědicem. 

Nemůžu nechat zaniknout jméno Malfoy. 

Charlie: Ježia sa mi vlasy na temene a vzrušenie sa žiaľ nevytratilo, ako som si túžobne prial. Nevadí. 

Chce to len pevnú vôľu. 



Okrem toho, zrejme by ma preklial, keby som ho skúsil oprieť o najbližší strom a... 

Nie. Radšej na to nemyslieť. Napravím si tašku, ktorá mi skĺzne z pleca a zastanem. 

„Tam, pozri," šepnem a počkám, kým sa nepriblíži. „Vidíš? Jednorožec." 

Draco: „Kde?" zeptám se tiše a pak když jednorožce uvidím, jsem okouzlený. Jednorožci jsou jedny z 

nejkrásnější kouzelných zvířat. Sněhově bílá srst, světle stříbrná hříva, ocas a perleťový roh. Chtěl 

bych se jednorožce dotknou, ale jsou velmi plaší, jejich obezřetnost je jedinou obranou, kterou mají 

před predátory. 

Charlie: Jeho dych ma pošteklí na šiji a ja nemôžem premôcť chvenie, ktoré sa ma zmocní. Stačilo by 

ozaj málinko, aby som prekročil pomyselnú hranicu svojho sebaovládania a... 

Cúvnem. Snažím sa dýchať a necivieť naňho. 

„Poďme," vyruším ho a vediem ho smrekovým lesom hlbšie. „O chvíľu sme na mieste." 

Draco: Neochotně odtrhnu pohled od krásnych zvířat a vydám se za ním. Tahle výprava mi trochu 

připomíná můj trest s Potterem před lety. Taky jsme byly v Zakázaném lese a tehdy mě nebylo 

všechno jedno. I teď se trochu bojím. Kdyby se mnou nebyl Charlie, nikdy bych sám nešel tak 

hluboko. A nevím, jestli pak bych do Zakázaného lesa vůbec vkročil. 

Charlie: Sme na mieste. Pár samičiek sa voľne prechádza pomedzi mladé borovice s mláďatami, pár 

ich krúži vo vzduchu nad nami. Jeden zo samcov sa priblíži, ale nie na dosah. Nasáva vzduch, snaží sa 

rozpoznať naše pachy. 

Draco ostáva za ohradou. Tú prekračujem iba ja. Mierim priamo k drevenému krmelcu a nádrži na 

vodu. Naposledy pretekala. Kontrolujem ju a spokojne zisťujem, či kúzlom opravená prasklina drží. 

Som spokojný. Z batoha vytiahnem pár mŕtvych fretiek a ponúknem ich mláďaťu, ktoré sa ku mne 

odváži. 

Ukláňam sa i pred ním. Jeho rodič ma sleduje pozorným okom a uchmatne si jednu z mŕtvych fretiek. 

Draco: Sleduju jak sebejistě se mezi nimi Charlie pohybuje. Je vidět, že svou práci zvládá dobře. 

Pořádně si to tu prohlédnu, ale stejně mají nejvíc mojí pozornosti mláďata. Vypadají jako roztomilejší 

a neohrabanější verze svých rodičů. Musí to být skvělý zážitek proletět se na hipogryfovy a jen tak 

někomu se to nepoštěstí. 

Charlie: Do chrbta sa mi nečakane oprie zobák jedného z nich a v ušiach zaznie Dracov varovný 

výkrik. 

Otočím sa, ukloním a Hrdozobec skloní hlavu. Podíde bližšie a dovolí mi pohladkať ho. Kývnem na 

Draca, ale zdráha sa. 

„Len poď. Sľúbil som predsa, že ťa ochránim, nie? Stačí, ak sa pred ním ukloníš. Nezabudni sa mu 

pritom celý čas dívať priamo do očí." 

Draco: Je to zvláštní pocit strachu a zvědavosti. Dojdu opatrně až k Charliemu a hypogrifovi. Ukloním 

se a přitom se zvířeti pořád dívám do očí. Jsem nervózní, nerad bych, aby na mě zaútočil jako 



naposled. Navíc v každém hypogrifovy vidím toho, co mi zlomil v třetím ročníku ruku, i když jsem si za 

to mohl sám. 

Charlie: Obídem hipogrifa a keď pokľakne, vysadnem naňho. Obrátim sa k Dracovi a natiahnem k 

nemu ruku. „Ideš?" 

Draco: „To myslíš vážně?" zeptám se šokovaně, ale byl bych blázen, kdybych odmítl a tak si nechám 

pomoct nahoru k Charliemu. 

Charlie: Vysadne za mňa a Hrdozobec vyrazí. Vznesieme sa k oblohe a mňa objímu jeho paže. 

„Mimochodom," hlesnem, „nezlomil ti práve tento hipogrif ruku?" 

„Čo myslíš tým, práve tento?" ozve sa vyjavene, ale to sa mi už Dracovo telo tisne na chrbát a v 

ušiach mi znie jeho výkrik. Zviera ma tak silno, až mám pocit, že som sa ocitol vo zveráku. 

Nabrali sme výšku a hipogrif sa otočil k jazeru. Obzriem sa ponad plece a usmejem. „Už môžeš otvoriť 

oči!" zavolám naňho a dovolím vetru, aby mi v poryvoch čechral vlasy. 

Draco: Když mi Charlie oznámil, že tohle má být hypogryf, kterého jsem poznal ve třetím ročníku, už 

bylo pozdě prchnout. A potom jsme se vznesly k obloze a byl to skvělý pocit. Ale raději jsem se 

Charlieho držel jak nejvíc jsem umněl. No jo, prostě nestojím o to, být na placku. 

Jenže jakmile jsem otevřel oči a uviděl Bradavické pozemky v hloubce pod náma, oněměl jsem. Bylo 

to úžasné! 

Slunce se pomalu blížilo k obrozu a celé nebe mělo červánkovou barvu. Bylo mi docela líto, když jsme 

se vracile ke zbytku stáda a let skončil. 

Charlie: Zoskočil som prvý a pomohol mu zosadnúť. Zaprel sa mi rukami o plecia a pristál mi priamo 

na hrudi. Teplo sálajúce z jeho tela som cítil napriek vrstvám látok, ktoré sme mali oblečené. 

Hrdozobec sa so zafŕkaním vzdialil, ale ja som Draca neprestal zvierať a dívať sa mu do očí. Jeho vlasy 

ožiarilo zapadajúce slnko svojimi lúčmi, čo spôsobilo, že mi pripadal príliš neodolateľne. 

Sklonil som hlavu a priložil pery na jeho ústa. Dosadli na milimeter presne. Bolo to také ľahké spraviť, 

také vábivé a - áno - mal som neodbytný pocit, že i neskonale správne, že som nemohol inak. 

Všetko to sebaovládanie sa niekam vytratilo a ja som nevnímal nič, iba Draca. Jeho vôňu, búšenie 

srdca, horúčosť pokožky a pevnosť tela, ktoré sa ku mne tislo. Možno keby sa ma bol pokúsil zastavil, 

možno by som sa spamätal, ale takto? 

Bol som absolútne ohromený pôžitkom. Jeho pery, ktoré možno mali chutiť inak - veď to boli pery 

slizolinského princa - chutili dokonale. Boli sladké a šťavnaté ako najsladší plod najvácnejšieho 

ovocného stromu v sade bohov, aký som len okúsil. Cítil som, ako sa v mojom náručí zachvel a ja som 

nemohol inak, iba zvýšiť intenzitu bozku, tlak jazyka, ktorý  sa práve prebíjal pomedzi tie perlovo biele 

zuby a rovnako som nedokázal zabrániť hlbokému hrdelnému stonu, ktorý sa mi vydral z úst. 

Bozkával som ho nenásytne a lačne a prial som si, aby táto chvíľa neskončila. Nikdy. 

Draco: V první chvíli jsem scepeněl a chtěl ho odstrčit, ale pak jsem se poddal. Na odpor už jsem 

nemyslel. Jediné, po čem jsem toužil byl Charlie a jeho rty, poněvač tohle byl nejlepší polibek v mém 

životě! 



Tisknul jsem se k jeho tělu, ruce jsem mu omotal kolem krku ve snaze být mu co nejblíž. 

Charlie: Kdesi vo mne kričal ten odporný hlások, ktorý musel mať vždy a vo všetkom pravdu - Skonči 

to! Len ti ublíži a ty sa znova popáliš a bude to horšie ako s Tristanom! 

A ja som ten hlas odrazu poslúchol. Hoci som sa len veľmi neochotne vzdával tých nádherných a 

plných pier. Cúvol som a odvrátil pohľad, keď sa na mňa zmätene zadíval. 

„Ja... myslím, že by sme mali ísť. Stmieva sa." Idiot, nadával som si. Také chabé výhovorky by ti 

neuveril ani ten Červoplaz. 

Draco: Šokovaně se na něj dívám. To je všechno? Políbí mě a pak dělá jakoby nic?! 

„To myslíš vážně?" zeptám se a divám se na něj s očekáváním odpovědi. Tohle už je podruhé co mě 

políbil. Si snad ďelá legraci, ne? 

Charlie: „Sľúbil som, že ti dám pokoj, takže... Áno. Asi áno," zakoktám. 

Uvedomujem si, že to neznie presvedčivo. Je mi to fuk. Keby nahliadol do môjho vnútra, zbadal by 

pôsobivý prírodný úkaz. Hotový uragán zmiešaných pocitov, nad ktorými prevláda bolesť z 

predchádzajúcej skúsenosti a zmätok. Nechcel som tým však ospravedlniť svoje skratové konanie. 

Späť sme sa vracali mlčky. Ani jeden z nás nemal najmenšiu chuť prehovoriť. Vedel som, že zúri a 

nedokázal som s tým spraviť celkom nič, pretože... 

Jednoducho som nemohol. 

Draco: Zuřím jako trol! Mám chuť vykřičet se na něj. Proč si sakra se mnou takhle hraje? Copak jsem 

jenom hloupá loutka bez citů, jenom proto, že jsem zasranej Malfoy?! 

Nejhorší ale je, že jsem zmatený a totálně rozhozený. Navíc se nevyznám ve svých pocitech. Jako 

bych uvnitř vybuchl a nedokázal se za těch pár vteřin spravit. 

Když se on pak vydá k sobě do hájenky, ani se nerozloučíme. Štve mě to, ale... Kašlu na něj! 

Zlobím se i na sebe, protože sám vím, že bych si to klidně zopakoval a celkom rád. Líbat se s ním 

bylo... vážne krásné. Ale na druhé straně, bojím se zklamání. Kdybych s nějakým mužem chtěl mít 

vztah, musel bych mu věřit a to se zatím nestalo. 

Nestojím o někoho, kdo si se mnou nejdříve užije a pak mě opustí. Nebo se nechá sprostě podlatit 

mými rodiči, protože oni jsou vážne schopní všeho. Myslím, že to se přesně stalo i s Theem Nottem, 

ačkoliv sme náš vztah tajili jak jen to šlo. Vždycky jsem mněl dojem, že o něm otec ví... 

Skloním hlavu a povzdechnu si. U těch nechci vidět, jak budou reagovat na moji orientaci, až to 

jednou praskne. Je vysilující jím každou návštěvu lhát. 

Charlie: Bol som rád, že nadišiel víkend, ktorý som mal stráviť v Brlohu. Hoci matkine - Charlie, 

poznáš Beth Portierovú? - alebo - Pýtala sa na teba Emelina Robsonová, už tretí raz. Sľúbila som jej, 

že si spolu určite vyrazíte. Mal by si sa jej ozvať! - bolo vysilujúce. 



Keby to aspoň nevyťahovala počas obedu. Ginny ma len sústrastne chytila za ruku, Ron sedel na 

svojom mieste červenajúc sa ako paprika a ticho prežúval naschvál priveľké sústa, aby nemusel nič 

povedať. A George sa iba pobavene smial a trúsil tie svoje vtipné poznámky. 

Otcove - Molly, pre všetky gumené kačičky na svete ťa prosím, daj mu konečne pokoj! Vtedy sa mama 

zaťala, konečne zmĺkla, len aby mohla odísť od stola a prepuknúť v kuchyni do plaču. Pritom si 

dookola šomrala popod nos - Kde sme spravili chybu? Najprv Harry, potom môj syn? Prečo akurát môj 

syn?! 

Odsunul som od seba tanier s nedojedeným obedom a ďakoval nebu, že je nedeľa a čas vrátiť ťa. Hoci 

čeliť svojej malfoyovskej nemesis nebol práve to, čo by som rád. 

Otec sa zavrel v pracovni. Skôr, než zmizol za dverami natretými divnou zelenou farbou, iba na mňa 

smutne pozrel a pokrčil ramenami. Viem, že jeho moja sexuálna orientácia tiež nepotešila, ale na 

rozdiel od matky sa s tým rozhodol zmieriť a prijať ma takého, aký som. 

Vyšiel som na vzduch, aby som si prečistil hlavu. V záhrade práve zápasil jeden trpaslík s nepoddajnou 

mrkvou, ktorú nie a nie vytiahnuť. Keď ma zbadal, červený v bucľatej tvári piskľavo zaklial a bežal sa 

schovať. 

„Charlie?" ozvalo sa mi za chrbtom a na plece mi dopadla sestrina drobná ruka. 

„Áno?" opýtal som sa, ale neotočil. 

„Si v poriadku?" 

Mykol som plecami a zaškľabil sa. „Čo vieš o Malfoyovi?" 

Zahľadela sa na mňa skúmavým pohľadom, ale nie takým röntgenovým, aký mala naša mama. 

Napokon sa pousmiala. 

„Myslíš okrem toho, že je neuvertieľne sexy?" 

Rozosmiala ma, ale nebol to veselý smiech. Zbystrila pozornosť a chytila ma za ruku. „Poď sa prejsť." 

Výzva, ktorej sa nedalo namietnuť. Kráčali sme bok po boku, ona hovorila a ja som počúval. 

„Počula som, že to nemal ľahké, ale za to si vlastne ich rodina mohla sama, že? Od Azkabanu ich 

udržalo jedine to, že jeho matka zachránila Harrymu život." 

Prikývol som. „Nič nové." 

„Tak, čo máš presne na mysli?" vhodila do pléna novú otázku a potom jej to odrazu došlo. Nemusel 

som hovoriť nič. „Ach tak," zamrmlala veľavravne a chvíľu vedľa mňa kráčala celkom mlčky, kým 

znova prehovorila. 

„Počula som, že sa stýka s Greengrassovou, ale možno si to tá koza iba vymyslela. Je strašne 

domýšľavá a vôbec. Neviem ju vystáť! Jedno šťastie, že robí v inom oddelení, inak som už dávno 

celkom sivá!" posťažovala sa trpiteľsky. „Ale tiež som počula, že mal nejaké plety s Theodorom 

Nottom. Avšak, sú to len plety, takže neviem, kde je pravda." 



To mi bolo jedno. Čo bolo, bolo. Ak vôbec niečo bolo. 

„Charlie? Sľúbiš mi niečo?" opýtala sa a ja som na ňu ostržito pozrel. „Nech už... máš v úmysle 

čokoľvek, sľúb mi, že ťa to nezloží tak ako... s ním." 

Naschvál nevyslovila Tristanovo meno a ja som jej bol za to vďačný. Brala na mňa ohľad. Avšak toto 

jediné som jej sľúbiť nemohol, už len preto, že som sám netušil, aké sú moje úmysly. Miesto slov som 

ju teda bratsky objal. 

Keď sme sa vrátili späť, rozlúčil som sa s našimi. Mama ma nabalila jedlom tak, akoby na Rokforte 

vôbec nevarili a dala mi opraté a vyžehlené veci. Poďakoval som a nedal sa znova vytočiť narážkou na 

ďalšiu z jej zoznamu kandidátok vhodných na post mojej priateľky. 

Keď som sa ocitol pred bránou Rokfortu, takmer som ju od radosti vybozkával. 

Draco: V pátek mi došla pozvánka k rodičům, takže víkend mám strávit ve Francii. Nechce se mi tam, 

ale už dlouho jsem se návštěvě vyhýbal. Z pádných důvodů. Znovu budu muset předstírat a hrát 

divadýlko. Jo, jasně, že do té role patří i to, že se mi líbí dívky. 

V sobotu ráno se přemístím před pozemky sídla rodičů v Bretónii. Tohle panství nebylo tak velké a 

honosné jako Malfoy Manor, ale pořád je podle mě až zbytečně velké a okázalé. Přesto má svůj 

půvab. 

Hned jak jsem vstoupil do salónu, oběvila se skřítka Twixi a postarala se o můj plášť. V zápětí mě už 

vedla za rodiči. Udivilo mě, že nejde do malého salónku, kde rodiče obvykle trávili chvíle po výdatném 

oběde, ale vedla mě do zimní zahrady, kterou se moje drahá matka ráda pyšila. 

Když vejdu dovnitř, hned vím, proč mě pozvali. 

U kulatého stolu sedí s rodiči ještě jeden manželský pár, nejspíš s jejich dcerou. Nedám na sobě nic 

znát, ale v duchu si povzdechnu. Už je to tu zase, další adeptka na příští pani Malfoyovou. 

„Matko, otče, neřekli jste mi, že budete mít hosty," pravím s mrazivou zdvořilostí. 

„Drahoušku, tohle jsou pan a pani Masenovi a jejich krásná dcera, Ariel," představí mi neznámé 

matka. Jejich jméno mi nic neříká. 

„Těší mě," řeknu, i když to tak ve skutečnosti nemyslím. Je mi jasné, z jakého důvodu tady jsou a 

vůbec se mi to nezamlouvá. 

Otec se zvedne a s taktní omluvou si mě odvede stranou. „Rodiče slečny Masenové by byly rádi," 

šeptá důrazne, „kdyby jsi projevil zájem o jejich dceru, Draco. Jsou to velmi významní a hlavně 

majetní obchodníci odtud, z Francie." 

Takže nejenom dcera, ale i snahy o vylepšení postavení v jediném víkendovém balíku. Bravó, otče, 

tleskám mu v duchu. Kéž by mě raději pohltila zěme. 

„Otče," špitnu konsternovaně, hlas podbarvený hněvem, „řekl jsem ti, že pokud se jednou ožením, 

vyberu si nevěstu sám." 

Copak je to pro ně tak těžké pochopit? Ovšem to, co mi otec řekne, mě šokuje. 



„Není čas na žerty, Draco. Ariel si vezmeš. Už jsme se s jejími rodiči dohodly na termínu zásnub." 

Zalapám po dechu a něco se ve mě vzbouří. 

Po zbytek oběda jsem zticha. Konverzuju jen ze zdvořilosti, ale pořád to ve mě vře. 

Hned jak hosté odejdou, strhne se ostrá hádka, ktoré se nedalo zabránit. 

„To nemyslíte vážně!" zajíknu se a vykulím oči. „Jsem plnoletý! Nemůžete rozhodovat o mém životě. 

Krom toho, myslím, že na toto téma jsme se už bavily. Proč vás vždycky zajímají jenom peníze a 

prestiž?! To, co chci já, je vám fuk?" 

Matka si vymění pohled s otcem a začne: „Jisteže ne, drahoušku, ale pochop, to je..." 

„Kašlu na to! Vůbec mě neznáte! Jinak by ste už dávno postřehli, že se mi ženy nelíbí!" 

Teprve až když to vyslovím, si uvědomím, co jsem udělal. Takhle jsem jim to rozhodně říct nechtěl, 

ale je pozdě vzít to zpět. 

Matka pobledne a odvráti zrak, otec jenom zarytě mlčí a pak řekne: „A co tak obětovat se pro vyšší 

dobro?" Jeho hlas zní ledově. 

To už se probere i matka. „Cože, Draco, to... to nemyslíš vážně, že ne?" zeptá se šokovaně. 

Otec se tváří neutrálně než nakonec promluví a já pochopím, že víc než mě, má rád svoje jméno. 

Zbytek víkendu byl hrozný. Rodičům jsem se snažil vyhýbat a setkávali jsme se jen u jídla, které 

proběhlo mlčky. Byl jsem rád, když jsem se s nimi v něděli odpoledne loučil a přemístil se k 

bradacikým pozemkům. Témněř jsem odpadl tou nepopsatelnou úlevou. 

7. kapitola 

Charlie: Posledný upršaný septembrový pondelok! Povzdychol som si a posadil sa na schody pred 

domom. O chrbát sa mi obtrel psov chvost, keď vyliezol z domu v mojich pätách a pridal sa ku mne, 

aby mi robil spoločnosť, hoci mi vlastne iba ležal pri nohách. 

Popíjal som kávu a rukou ho neprítomne škrabkal po brade. Oči upreté do sivo-šedej diaľky 

oceľového neba a myšlienky upnuté znova... k nemu. 

Nikdy som nebol masochistom, ale v poslednom čase som si tak pripadal. Týral som sám seba a trápil 

sa niečím, čo v reálnom živote nemalo žiadnu existenciu. 

Štvalo ma, že ma celý deň ignoroval. Dobre, pohádali sme sa a fajn, bol som na vine, lebo to bolo 

kvôli bozku, ktorého som bol iniciátor, ale... 

Sakra! Prečo sa ja musím stále zamilovať práve do tých najnevhodnejších mužov? Vari ma sprostá 

karma má pod drobnohľadom? Vracia mi niečo, čím som sa previnil v niektorom z minulých životov? 

Vstal som, odložil prázdny hrnček od kávy a vydal sa k hradu. Zmrákalo sa. Nemal som v pláne ísť na 

večeru. Skôr by som vybuchol ako ostal kľudne sedieť s pocitom, že som preňho menej ako šváb. 



Takže som iba v jemnom mrholení obišiel školu a zastal pod jeho oknami, v ktorých sa svietilo. Oprel 

som sa o smrek a schovaný medzi jeho hustými vetvami som tam zotrval hodnú chvíľu hútajúc, čo asi 

robí. 

Ísť za ním? Nie, to by bola blbosť. Keby som sa ocitol pred jeho dverami, ja... netuším, čo by som 

urobil. Možno by som ho miesto ďalšieho laxného ospravedlnenia opäť pobozkal a to by bolo... 

neodpustiteľné. 

A tak som tam len stál, díval sa a premýšľal, či mi nepreskočilo! Napokon som sa obrátil na päte a 

zaliezol do chalupy s pochmúrnym výrazom v tvári a absolútne bez nálady. 

Draco: Z víkendu jsem se vrátil se špatnou náladou. Nejdřív jsem se pohádal s Charliem, který mě líbá 

a pak se mi omlouvá, jako by to bylo nic. K tomu všemu pak rodiče a Ariel jako zlatý hřeb víkendu. 

Od té doby se Charliemu vyhýbám. Hlavně kvůli sobě. Než se mu postavím, potřebuju si všechno v 

hlavě urovnat. Jedinou společnost mi dělá veverka Malá a kmotr s manželem. Ještě teď mám v hlavě 

náš poslední rozhovor. 

„Draco, zdá se mi, že nějak dobře vycházíš s Weasleyem," a prohlédl si mě tím jeho zkoumavým 

pohledem. 

„Vycházíme spolu. Nevidím důvod, proč by ne. Na rozdíl od jeho mladšího bratra se zdá normální," 

odpověděl jsem mu klidně. Nečekal jsem, že mi bude chtít dát svou porci kázaní navrch ještě i on. 

„Pomyslel jsi, co by tomu řekli rodiče? Jsem si jist, že se jim to nebude líbit." 

„Je mi absolutně jedno, co na to rodiče! Jsem sakra dospělý, nepotřebuju, aby mi říkali, s kým se 

mám bavit. Stačí, že mi proti mé vůli neustále dohazují vhodné adeptky na lady Malfoyovou!" 

nevydržel jsem v klidu. 

Nečekal jsem na jeho odpověď a odešel jsem k sobě. Bylo mi fuk, že mně propaluje nesouhlasným 

pohledem. 

Charlie: On sa mi skutočne vyhýba! Uvedomím si nasledujúce ráno, keď som opäť podrobený tej 

totálnej ignorácii. Žerie ma to. Neskutočne. Nečakal som, že... Potlačím povzdych a nepriateľsky sa 

zamračím na pohár jahodového džemu, ktorý ostal stáť predo mnou na stole. Dojem a odchádzam z 

Veľkej siene. Bez slova. 

Do riti, už aj Neville si ma premeriava začudovaným pohľadom. Asi nebolo práve pohodové 

odpovedať mu na otázky - Mhm, a Nie, lebo pretože... Moja slovná zásoba sa scvrkla do veľkosti 

burského oriešku. 

Draco: Jakékoliv pokusy o komunikaci z Charlieho strany ingnoruju, poněvač se s ním nechci znovu 

pohádat. Plně se věnuji učení studentům a veverce. Ta se stala mojí věrnou společnicí. Dokonce, i 

když jsem ji venku vypustil, se ke mně vrátila potom, co se proběhla. 

S rodiči jsem si vyměnil pár zdvořilostních dopisů, ale pořád jsem na ně naštvaný. A to se asi dlouho 

nezmění. 

Charlie: Ani ďalší deň sa medzi mnou a Dracom nič nezmenilo, no na hodinách bolo celkom fajn. 



Draca som stretol cestou do Veľkej siene. „Prečo sa so mnou nebavíš?" opýtal som sa zamračene, keď 

som ho nasilu a zjavne i proti jeho vôli odtiahol bokom od hlavného vchodu. 

Draco: „To ti může být ukradené, ne? Stejně, jako mně je zrovna u prdele důvod, proč mě líbáš a pak 

děláš, jako by to byl jenom omyl, co se neměl stát!" odpovím a vzdorovitě se mu dívám do očí. 

Charlie: Ach, tak preto, pomyslím si. „Čo tam po nejakom dôvode!" vyšteknem a pustím ho. Prstami 

si prečešem vlasy a skloním hlavu. 

„Prepáč, nemyslel som... Alebo možno..." zahryznem si do jazyka skôr ako dopoviem. Chuť na večeru 

ma prešla. "Asi je to ozaj fuk," odpoviem zastretým hlasom, otočím sa na päte a vybehnem von z 

hradu. 

Draco: Chvíli stojím na místě, než se vydám do Velké síně a celou večeři jsem duchem mimo. Už zase 

se choval divně. Navíc vypadal, jako by chtěl něco říct, ale v poslední chvíli si to rozmyslel a rozhodl se 

utéct. Ovšem, před problémy se věčně utíkat nedá. Někdo by mu to měl konečně říct. 

Charlie: Čert mi bol dlžen túto pochôdzku! A do frasa aj s vlastnými citmi! Je to až k smiechu, že si s 

nimi neviem rady. Som prosto žalostný prípad. Akoby to nestačilo, ešte i matka ustavične dobiedza. 

To vrešťadlo mi fakt padlo vhod! A to mi len láskavo pripomenula, že som sa stále neozval tej... 

Merlin, ako sa len volala tá posledná? Holly? Alebo Trudy? Čert ber všetky ženy! 

Pôda pod mojimi nohami je mokrá a nasiaknutá dažďovou vodou. Listy sa lesknú v poslednom svetle 

dňa, ktorý sa chýli ku koncu. Pošmyknem sa, ale na poslednú chvíľu udržím balanc. Kráčam hlbšie do 

lesa a snažím sa našľapovať opatrne. 

Toto je územie kentaurov. Viem, aký majú názor na narúšanie súkromia, ale je to skratka, cez ktorú sa 

dostanem skôr k páru Zlatokožcov, ktorých sa sem nejakým zázrakom podarilo dopraviť ešte 

Hagridovi pred dvoma rokmi. Sú to mimoriadne vzácne zvieratá. 

Zriedkavé obrovské byvoly so zlatou kožou, ktoré väčšinou obývajú len divočiny Severnej Ameriky a 

Ďalekého východu. No a vraví sa, že ten, kto sa napije ich krvi, nadobudne obrovskú silu. Inak, je 

veľmi ťažké ju získať a jej zásoby sú zanedbateľné. Len veľmi zriedka sa vyskytuje vo voľnom predaji. 

Raz do mesiaca ich zájdem skontrolovať. Samica bola samodruhá a ja veľmi dúfam, že mláďa príde na 

svet v poriadku. 

V ceste mám horský potok rozdeľujúci jednotlivé územia svojou kľukatou mokrou cestičkou. Stačí 

preskočiť z kameňa na kameň, aby som sa dostal na druhú stranu a... 

Syknem. Telom mi prejde ostrá bolesť a ja padám. 

Draco: Po večeři se vydám k sobě do pokoje, otevřu okno a čekám na Malou, než se vrátí. Pozoruju 

zapadající slunce a oblohu hrající celou paletou barev, od červené, přes zlatou a zbytky modré, která 

se postupně vytrácí. 

Jen co se má veverka vrátí, vydám se osprchovat. I když dávám přednost dlouhé koupeli, dnes na ni 

nemám náladu. Chci co nejdřív do postele, nechat si zdát sen, ve kterém jsem volný a nesvazuje mě 

odpovědnost k rodu. Poslední myšlenka před usnutím patří Charliemu. 



Charlie: Cítim ako mi horský potok zmáčal odev. Skúšam si aspoň sadnúť, ale sily ma rýchlo opúšťajú. 

Zakľajem, keď uzriem dôvod môjho problému a uvedomím si, že som v poriadnej kaši. Horšie je už 

len to, že sa mi nenávratne zatvárajú oči a pohlcuje ma čierňava. Mal by som vyčarovať patronusa a... 

Tie hlasy ku mne doliehajú akoby z nekonečnej diaľky. Kvapku znepokojené, trochu ustarostené... A 

bolesť je stále všadeprítomná. Mokré šaty sa mi nepríjemne lepia na telo, ale na druhej strane je to 

vlastne fajn, lebo ma chladia a ja mám dojem, že horím... 

Draco: Ráno jsem si přivstal, abych se Charliemu vyhnul, ale nepovedlo se. Když jsem procházel 

chodbou viděl jsem, jak ho vedou celého zmáčeného na ošetřovnu. Vyděsilo mě to, protože na 

obličeji neměl ten svůj všudypřítomný usměv a krom toho byl bledý jako stěna. 

Hned jsem se přidal k malému průvodu co byl s ním. Vlastně se za ním hnali jen kmotr, ředitelka a 

madam Pomfreyová. Snažil jsem se být nenápadný, ale nepovedlo se. Kmotr si mě chvíli měřil 

pohledem a bylo vidět, že mu není dvakrát po chuti moje starost o učitele Péče o kouzelné tvory. 

Charlie: Nesúvislé mumlanie nepominulo. Ale aspoň zo mňa strhli to premočené šatstvo. Ten šíp, 

ktorý mi trčal z pleca mi do tela vysielal lúče pálčivej bolesti. Myslím, že to bol Snape, ktorý mi vylial 

do hrdla elixír proti bolesti a zahundral niečo v zmysle: „Musíme vám ten šíp vytiahnuť z tela. Už by to 

nemalo bolieť." 

Kecy! pomyslel som si a v duchu som o chvíľu neskôr zahrešil, keď som sa prepadol do sladkého 

bezvedomia s hrdelným výkrikom. 

Draco: Témněř jsem tam omdlel. Ustál jsem to ani sám nevím jak. 

„Tak děkuju, já se stavím, až bude při vědomí," řeknu tiše a u dveří minu Pottera, který se na mě 

povzbudivě podívá. „Neboj, Draco, on se dostal už z horších šlamastik," usměje se a já mu 

automaticky úsměv oplácím. 

Charlie: Preberiem sa na to, ako si nado mnou madam Pomfreyová mrmle diagnostické kúzla. Keď 

skloní prútik, venuje mi spokojný úsmev. 

„Budete v poriadku, Charlie. Rana sa hojí a Životabudič vám zrazil horúčku. Myslím, že slepačí vývar 

vám dodá stratené sily." 

Draco: Po obědě se vydám na ošetřovnu a naskytne se mi zajímavý pohled. Charlie v nemocničním 

pyžamu svádí boj se lžičkou a z mého pohledu to vypadá, že lžička má hodně navrch. Potichu dojdu k 

němu a pak se zeptám: „Nepotřebuješ nakrmit? Nevypadá to, že by s tebou lžíce chtěla 

spolupracovat," pousměju se. 

Charlie: V duchu si vydýchnem, lebo naozaj prišiel ako na zavolanie. Ale ten pocit, že pri ňom 

vyzerám ako nemehlo sa mi rozhodne nepáči. Najradšej by som odmietol, ale mám iba dve možnosti. 

Dovoliť mu to, alebo zavolať nazad madam Pomfreyovú, ktorú som razantne odmietol. A tak ho 

sledujem ako si opatrne prisadne a ja poslušne otvorím ústa, keď sa k nim dvihne lyžica plná voňavej 

polievky. 

Draco: Nikdy jsem nikoho nekrmil, ale myslím, že mi to šlo dobře. Polévku jsem nerozlil a pokaždé 

jsem se trefil. Když všechno snědl, odložil jsem misku na noční stolek. 



„Co jsi vyváděl, že jsi byl zasažený tím šípem? Myslel jsem, že máš dost rozumu na to, abys 

nevstupoval na území kentaurů." 

Charlie: Otriem si ústa obrúskom a opatrne sa opriem o vankúš. „Neviem, čo sa stalo. Ten šíp priletel 

akoby odnikiaľ." 

Na malý moment zavriem oči a skúsim nahmatať jeho ruku, ktorú cítim položenú vedľa svojho ľavého 

stehna. Zovriem ju v dlani. Je jemná a teplá. Nevšímam si, ako sa mu zadrhol dych a na zápästí zrýchlil 

tep. 

„Ďakujem," hlesnem a keď otvorím oči, vidím tie jeho rozšírené úžasom. Do bledých líc zároveň 

kradmo stúpa rozkošný rumenec. Pusím ho prv, ako ho stihnem vyľakať ešte viac. 

Draco: „Nemáš zač. Ty bys mi taky pomohl, ne?" řeknu a snažím se zaplašit pocity, které ve mně 

vyvolal ten okamžik. Zachvěju se. „Vypadal jsi jako mrtvola, Charlie. Hrozně bledý a pak... ten šíp... 

Nevěděl jsem, jak moc je to zlé, protože jsem stál raději dál, abych nepřekážel. Nevím proč, ale i 

Potter se mě snažil uklidnit tím, že už jsi se dostal z horších stavů. A já... víš, nechtěl jsem vyzvídat a... 

Pro Mordreda," povzdechnu si a cítim se... trapně, jak tady blbě tlachám. 

Charlie: Odvrátim tvár. No hej, dostal, pomyslím si, ale nemám chuť to rozoberať. Určite nie teraz. 

„To je na dlhšie a ja... som uvanený. Prepáč," hlesnem a dúfam, že to pochopí. Prv ako sa zdvihne, 

zadržím ho. „Je to... medzi nami... ok?" 

Draco: „Jo. Jenom mě už takhle neděs," pousměju se. „Málem bych zapomněl. Tohle jsem ti donesl, 

aby sis osladil život. Jen to schovej před Pomfreykou," a podám mu belgickou čokoládu. 

Charlie: Vezmem si ju a naše prsty sa znova na okamih dotknú. Draco odíde a ja otvorím tú sladkú 

lahôdku. Kúštik si odlomím a vložím do úst. Usmejem sa a pokrútim hlavou. 

Merlin, som v tom až po uši, uvedomím si. 

Moje neskoršie prebudenie nebolo vôbec také príjemné, pretože som nad sebou našiel stáť 

mračiaceho sa profesora Snapa. 

„Ako vidím, ani šíp vás nezdolá, pán Weasley," prenesie tým svojím nezameniteľným hlasom, a z 

každého slova pritom odkvapkáva ten jeho príslovečný sarkazmus. Uškrniem sa. „Teší ma, že ste si 

všimol." 

„Nebuďte drzý. Ako zástupca som povinný zistiť, čo sa stalo," upozorní ma ako jedenásťročného 

školáka. 

„Chápem, ale veľa vám toho nepoviem, pane. Šiel som skontrolovať Zlatokožce, a keď som 

prekračoval potok, zasiahol ma šíp. Nevidel som toho, kto strieľal a dokonca netuším ani to, ako som 

sa dostal do hradu." 

Snape si ma premeral pohľadom, ktorý pripomínal muklovský detektor lži, čo mi naposledy spomínal 

Harry, ale už nie som malý, aby to na mňa nejako pôsobilo. Potom prehovoril tým svojím ako žiletrka 

ostrým hlasom a predsa zároveň jemným ako zamat. 



Ako to robil? Dofrasa, už chápem Harryho. Ak bol dôvod, pre ktorý si Snapa vzal - okrem toho 

pôsobivého zadku - určite to bol ten hlas. 

„Stále sa nevie, čí šíp vás zasiahol, ale priniesol vás Firenze. Nepovedal viac ako to, že sa domnieva, že 

to bol nejaký z divých kentaurov, ktorý sa od stáda odlúčili pred pár rokmi, keď tu bola riaditeľkou 

madam Umbridgeová. Požiadal ma, aby som vám odkázal, že sa máte ich územiu vyhýbať. Avšak, hoci 

ste nepochybne Weasley, nemyslím si, že by ste bol až taký obmedzenec, aby ste jeho žiadosť 

ignoroval. Ale... možno sa mýlim, však? Gény sa zaprieť nedajú." 

Jasná narážka na mojich bratov. Iba som si odfrkol a uškrnul sa. Na toto nebudem reagovať. Mal som 

dojem, že ma chce zámerne vyprovokovať. Keďže som mlčal, iba sa krivo pousmial a odplachtil preč. 

Draco: Odpoledne jsem se za Charliem nedostal. Musel jsem opravovat písemky a taky se řešilo, kdo 

Charlieho zastoupí, než se uzdraví. 

Na ošetřovnu jsem se vydal až po večeři, jenže to už Charlie spal. Využil jsem toho a postěžoval jsem 

si na to, co mě tak dlouho trápí. 

„Charlie," šeptal jsem, „kdybys jen věděl, jaký mám v sobě zmatek! Nejen díky tvým polibkům, ale i 

kvůli rodičům. Znovu mi představili mou novou budoucí manželku. Je to k vzteku! Nechápou mě!" 

povzdechnu si. „Doufám, že se brzy uzdravíš. McGonagallová rozhodla, že se budeme střídat na tvých 

hodinách a tomu bych se opravdu rád vyhnul," pousměju se. 

Potom se rozhlédnu, jestli není nikdo nablízku a Charlieho krátce políbím. „Zítra zase přijdu," 

rozloučím se a než definitivně odejdu, ještě mu upravím deku. 

Charlie: Dotyk tak sladkých pier a predsa mám pocit, akoby ma zakaždým zasiahol elektrický šok. 

Srdce sa mi rozbúši ako o závod a krv zovrie dravou túžbou. Merlin, dobre, že odišiel. Ako dlho 

vydržím odolávať jemu i vlastným pocitom? 

O chvíľu neskôr ma Poppy zobudí a znova mi skontroluje ranu. Natrie mi ju hojivou masťou a zasa 

previaže čistým obväzom. 

Noc je nepokojná a zdá sa mi dlhšia ako zvyčajne. A Draco Malfoy mi akosi neschádza z mysle. 

Len aby som sa neprebudil s poriadnou erekciou. Uff, to by bola ale hanba! pomyslím si. 

8. kapitola 

Charlie: Môj život nikdy nebol jednoduchý, ale nesťažoval som sa. Bral som ho ako prišiel. No teraz... 

som nevedel, čo so sebou. Takto som sa necítil ani vtedy, keď som sa zbláznil do Tristana. 

Celý čas som naňho musel myslieť a stále som neprišiel na dôvod, čím ma dokázal tak zaujať. Dobre, 

Draco sa nedal považovať za tuctového muža. Pochádzal z rodiny, ktorej rodokmeň bol aspoň taký 

starý ako náš, avšak oveľa vznešenejší. Nepochyboval som, že doma majú nejakú trinástu komnatu s 

jeho vyumelkovaným stvárnením, niečo podobného štýlu ako poriadne košatý rodokmeň, ktorý sa 

nachádzal v jednom salóne u Siriusa Blacka. 



A bolo tu pár vecí, ktoré ma doslova zarážali. Nikdy sa mi nejako extra plavovlasí muži nepáčili a už 

vôbec nie také povýšenecké typy, ku ktorým nepochybne patril aj on. 

Tristan, ten bol na rozdiel od Draca z celkom iného cesta. Tmavovlasý, opálený talian, skrz-naskrz 

nainfikovaný vášňou, smiechom a... sexepílom. 

Trpko som si povzdychol. Bol som rád, že mu viac nemusím čeliť, ale boli momenty, kedy mi práca v 

rezervácii jednoducho občas chýbala. 

Avšak, tá túžba, ktorú vo mne vyvolal mladý Malfoy, tá dokázala zaplašiť všetku tú clivotu do 

nenávratna behom krátkej chvíľky. 

Draco: Sedím na prapetu a zamýšlím se nad Charliem. Je o tolik jiný, než lidé, se kterými se od 

malička stýkám. Imponuje mi, že se nebojí říct, co si myslí. U něj v rodině se určitě nemusí dodržovat 

perfektně etiketa. To bych si neuměl ani představit. Navíc pochybuji, že rodiče mu linkovali 

budoucnost tak, jako to odkajživa dělali ti mí. Ale přesto máme něco společného. 

Usměju se při vzpomínce, jak jsem ho krmil i na to, jak zoufale vypadal tehdy, když bojoval se lžící. A 

potom, když spal, byl na něj uchvacujíci pohled a já od něj sotva odlepil oči. Zdálo se, že jej netrápí 

noční můry tak jako mně, a to jsem mu trochu záviděl. 

Pravda, poslední dobou se mi místo ošklivých vzpomínek, promítaných s pečlivou precizností, zdá spíš 

o něm. Ale snít a vědět, že sen, co se mi zdá, nikdy nebude skutečností je... poněkud stejné trápení. 

Charlie: Plece, do ktorého som to schytal sa vyliečilo raz dva. Ako som už vravel, nebola to najhoršia 

rana môjho života. Toto bolo len malé škrabnutie. Hoci ma to zložilo celkom pekne, takže bod pre 

neznámeho. 

Našťastie, bol som mimo iba dva dni. Hor sa do učenia! 

Prvá hodina bola takmer idylka. Prváci sú vďační poslucháči. Stačí im ukázať niečo, čo zaujme ich 

pozornosť a zobú vám z ruky ako poslušné kurence. Druháci, tí boli náročnejší. Preberal som si nimi 

Svetlonosov a jedného som im aj doniesol ukázať. Vždy je lepšie mať živú ukážku ako iba pohyblivý 

obrázok. 

Štvrtákov som zobral von. Aspoň s nimi som mohol využiť to relatívne pekné počasie. Konečne 

nepršalo a ja som sa chcel pochváliť novými prírastkami u Testralov. Samozrejme, nie každý ich 

mohol vidieť. Ale i to som vyriešil. Vlastnil som špeciálne očarované okuliare, ktoré vynašiel sotva 

pred rokom Waytt Damaron a dal si ich patentovať. Na trh prišli len nedávno a boli nekresťansky 

drahé, takže škola si mohla dovoliť zakúpiť len pár týchto vecičiek. Ale boli vážne neoceniteľné. 

„Za domácu úlohu napíšete dva stopy dlhú esej o Retrocantusovi. Výskyt, zvláštnosti, čím sa živý a za 

všetko, čo si o ňom zistíte navyše budú plusové body. Na dnes je to všetko," ukončil som hodinu a 

odprevadil ich z okraja Zakázaného lesa na bezpečné pozemky školy. 

Draco: U oběda jsem se, žel, s Charliem minul, ale ulevilo se mi, že je v pořádku a může zase učit. 

Jinak bych dnes měl jeho hodiny po obědě já. V duchu jsem se z té představy otřásl a promnul si kdysi 

dávno zasažené předloktí na hipogryfem zlomené ruce. I beztak mi totiž bohatě stačily vlastní 



povinnosti. A studenti byli... poněkud náročá smečka, připomínající občas spíš bandu dravých a 

krvelačných Šavlozubců. 

Včera jsem udělil svůj první trest jednomu studentovi sedmého ročníku, neboť po dobrém to už 

jednoznačně nešlo. Měli by konečně pochopit, že nikomu z nich nikdy nedovolím urážet moji rodinu 

ani sebe. Když to bude vyžadovat použití metod mého kmotra, tak ať. Budu na ně tvrdý a přísný, jak 

svým chováním zaslouží. 

Naštěstí alespoň nižší ročníky si mě oblíbili natolik, abych mohl zůstat na hodinách prostě... sám 

sebou. 

Dnes jsme přeměňovali papouška na cínovou konvičku. Moc se jim to nedařilo a většina konviček 

skončila mírně opeřená, nebo se zobákem, jedna dokonce skřehotala. Ale napoprvé to bylo fajn. 

Charlie: Počas večere som nezáväzne konverzoval s Nevillom. Alebo som sa tak aspoň určite snažil 

tváriť. 

Tmavovlasý urastený herbológ ma oblažoval poznatkami o nejakom zvláštnom kvete, o ktorom som 

ešte nepočul. Dokonca som si nebol schopný zapamätal ani jeho názov. Bodaj by aj, keď som bol 

duchom neprítomný. Očami som stále zabiehal k miestu, kde sedel Draco. 

Prebral som sa z bdelého snenia, až v momente, keď ma Neville chytil za ruku, aby upútal moju 

pozornosť. 

„Prepáč mi, Nev, trochu som sa..." nedokončil som. 

Usmial sa. Tak akosi na porazenie vševedúco. „Viem. Len si daj bacha na Snapa, pretože si trochu... 

akoby som to," zamyslel sa a potom dodal, „priehľadný." 

Zhrozil som sa. „Priehľadný?" zopakoval som neveriaco a vrhol krátky pohľad na druhú stranu 

profesorského stola. Draco sa mračil, jeho pohľad stočený na naše ruky. 

„Ups, pardón," zaskučal Neville ospravedlňujúco a stiahol tú svoju pod stôl. 

A vtedy som si niečo uvedomil. Možno nemusí byť všetko stratené. Ani pre jedného z nás. Nevraví sa 

predsa, že kolesom osudu si krútiš sám a sám si zodpovedný za svoje vlastné šťastie? 

Draco: Večeře probíhala jako obyčejně, jenže pak jsem si všiml, jak Neville chytil Charlieho za ruku a 

něco mu šeptem říkal. Jenže, proč to udělal? Měl jsem chuť seřvat ho. Charlie se mu měl vysmeknou, 

ne? A ne s ním, k sakru, klidně mluvit dál! Netuším, kde se to ve mně bere, ale mám chuť jít za nimi 

a... já nevím, možná prostě jen říct, že na Charlieho můžu sahat jen já! 

Povzdechnu si a stočím od nich pohled pryč. Merline, já vážne šílím! A šílím akorát z něj! 

Charlie: Stačilo jediné. Počkať si naňho, kým sa dostane z Veľkej siene. Schovával som sa v tieni 

chodby, nepovšimnutý ani rokfortskými duchmi, ani študentmi rojacimi sa halou sem a tam. 

Narýchlo načarbaný a očarovaný lístok v podobe vratkej lastovičky ho trafil do líca prv, než stihol 

položiť nohu na schody vedúce na poschodie. Prečítal si môj odkaz a obrátil sa. Stačilo málo, aby 

zachytil letmý pohyb mojej ruky. Síce sa mračil, aby vydal sa za mnou. A to bolo dobré znamenie. 



Draco: Vydal jsem se za Charliem. Netušil jsem, co se bude dít, ale doufal jsem, že se dozvím... no, 

možná něco a konečně se zbavím toho zmatku uvnitř sebe. Přál jsem si mít v citech jasno, protože 

teď tam místo předešlé vyprahlé pustatiny vládla pořádna bouře. Jak prosté. Jak nečekané. A to 

stačilo jen přijít sem a spatřit ho. Poznat ho a... zatoužit po něm. 

Charlie: Horel som. Nielen nervozitou, ale i očakávaním. Bol to krok do prázdna. Hot alebo trop. 

Všetko som vsadil na jednu kartu. 

Moje ruky sa k nemu samé natiahli a uchopili predok jeho drahého habitu. Vykoľajený výraz v jeho 

búrkových očiach som nevnímal. Pritiahol som si ho bližšie k sebe a urobil jediné, čo ma napadlo. 

Pobozkal som ho. 

Naše pery sa stretli. Cítil som jeho prekvapenie, ktoré sa vkradlo do bozku, a môj vlastný úžas, že ma 

od seba neodsotil ako som čakal. Nie. Miesto toho mi zastonal do úst a pritisol sa bližšie. Mal som 

dojem, že chce čosi zamrmlať, ale ja som mu to nedovolil. Vsunul som mu jazyk do úst skôr, než to 

stihol. A aj preto, aby som si ho vychutnal tak, ako som o tom sníval a možno ho tým bozkom i 

presvedčil. Takto som to cítil. A viem, že to bolo... krásne a správne. S ním. 

Draco: V první chvíli jsem byl v šoku a na jazyku jsem měl milion otázek, ale na všechny jsem 

zapomněl a spolkl je. Místo toho jsem se přidal k polibku. Možná toho v budoucnu budu litovat, ale 

teď mi to je jedno. Vypadá to, že ani já mu nejsem lhostejný a to se mi líbí. Teď je důležité jen to, co 

se děje tady a v téhle chvíli. 

Charlie: Upokojilo ma, keď mi prstami prešiel po lícach v jemnom pohladení. Akoby ani on nemohol 

uveriť tomu, že sa to deje. A potom ma objal okolo krku a prstami vošiel do vlasov na temene hlavy. 

Usmial som sa. Musel to cítiť, pretože sa odo mňa prekvapene poodtiahol a zadíval sa mi do očí. 

„Stále nie som na hranie," povedal omámeným hlasom a ja som prikývol. 

„To ani ja," odvetil som a oprel som sa čelom o to jeho. 

Draco: Přitisknul jsem se k němu a nechal jsem se vtáhnou do té hřejivé náruče. 

„Jak to bude dál?" podívám se na něj s obavou. Vůbec jsem nechtěl myslet na to, co by o tom soudily 

naše rodiny. Na to bude dost času i později. 

Charlie: Díval som sa do očí a odrazu som mal pocit, že presne viem, čo sa mu preháňa hlavou. 

Hánkami prstov som ho pohladil po jemne zrumenenom líci a zašepkal som: „Ak ti to bude 

vyhovovať, môžeme to zatiaľ držať v tajnosti. A potom... sa jednoducho uvidí. Hm?" 

Draco: Přikývnu a pousměju se. „Bude to naše malé tajemství," řeknu klidně a jsem šťastný, protože o 

mne vážne stojí. A já mám konečně někoho, kdo mě má rád proto, že jsem Draco. Nechce mě dostat 

jen kvůli tomu starobylému jménu nebo pořádné kupce peněz. 

Charlie: Znova ho pobozkám. Odvážnejšie a nespútanejšie ako predtým. A on mi bozk opláca rovnako 

intenzívne. Neviem, do kedy by sme tam boli ostali schovaní ako dáky študenti, ktorými mávajú 

hormóny, keby nás nevyrušila Filchova mačka. Tá chlpatá potvora na nás upozornila svojim hlasným 

miaukaním. 



Najradšej by som tej starej prachovke zakrútil krkom, ale tentoraz jej to veľkodušne prepáčim. „Dnes 

síce nemôžem kvôli povinnostiam, ale zajtra by som ťa rád pozval k Rosmerte, ak nič nenamietaš." 

Draco: „Budu se těšit," usměju se. Cítím se jako zamilovaný školák a navíc, bude to naše první rande. 

Merline, jak dlouho jsem neměl rande? Rok, či víc? Ani nevím! 

„Budu už muset jít. Slíbil jsem kmotrovi, že se u něj a Pottera zastavím." 

Ačkoliv bych byl raději s ním, než s nimi. Ale slib je slib. Navíc, kmotr mi řekl, že se mi pokusí pomoct s 

rodiči. Je fajn, že aspoň s ním si můžu popovídat na tohle poněkud pikantní téma homosexuality. 

Otec by to nerozdýchal a s máti by to také zjevně seklo. 

Charlie: Najradšej by som ho nikam nepustil, ale šťastie netreba pokúšať. Asi by nebolo múdre 

odtiahnuť si ho do postele hneď. Nebudem naňho tlačiť. Dám mu čas. Napokon, i ja si ho zaslúžim. 

Bude to iné, ako to bolo s Tristanom, sľúbim si v duchu. Nakloním sa k nemu, obtriem sa nosom o ten 

jeho a ukradnem si posledný bozk. 

„Tak bež. Uvidíme sa zajtra." Len čo však spraví sotva dva kroky, schmatnem ho za ruku a zastavím 

ho. „Draco? Sladké sny..." 

Draco: „Tobě taky," usměju se na něj a vydám se do sklepení. 

Dá mi hodně práce přestat se usmívat, jinak by hned poznali, že se něco děje. Než zaklepu na dveře 

komnat svého kmotra, zhluboka se nadechnu a vydechnu. Až pak vstoupím dovnitř. 

„Zdravím," řeknu na uvítanou a jdu se posadit na své obyklé místo. 

Ze začátku je konverzace mírně řečeno nezávazná, a možná i nudná. Bavíme se jen o škole a 

nadcházejícim volném víkendu. Pak se přesuneme k vážnějším tématům, a to mojí rodině. 

„Děkuju za pomoc," pípnu rozpačitě. „Pomalu se totiž bojím otvírat dopisy od rodičů, protože 

pokaždé čekám, že mi napíšou o další adeptce, nebo budou trvat na té poslední," postěžuju si a 

Potter se zašklebí. „Nešleb se tu jako pako, Pottere, nebo ti to už zůstane," řeknu a napiju se kávy. 

Severus nad tím jenom protočí panenky. „Draco, pokusím se s tvými rodiči promluvit, ale mají svou 

hlavu, to víš sám nejlépe. Navíc chtějí znovu získat společenskou úroveň, jakou měli kdysi, a to se jim 

zjevně nepovede, pokud se vhodně neoženíš." 

Zčervenám vzteky a vlastní umanutostí. „Jenže já nechci nějakou hloupou husičku, co se umí jen 

usmívat! Takovou, kterou zajímá jediné, a sice, nové módní doplňky, trendy v oblékaní a podobné 

pitominy!" 

Potter se najednou zatváři tak nějak účastně a lítostivě. „Tak to máš sakra blbý. Já mám svého 

Severuse a jsem dokonale spokojený," řekne a zamilovaně se na něj podívá. 

„To ano, u něj takové ty dívčí záliby nehrozí," přikývnu nakvašeně. 

Na moment se zamyslím. Pokud se přiznám a řeknu jim, že jsem gay, co se stane? 

Jsou stejní. Nebudou mě odsuzovat vzhledem k tomu, že oni mají stejnou orientaci, ne? O Charliem 

jim zatím nic neřeknu. Taky nač, když to celé ještě ani není jisté. 



Odkašlu si a zaskřehotám téměř šelestivě a neslyšně. „Víte, já nechci ženu i z dalšího důvodu," pípnu 

a mrsknu po nich krátkým pohledem, než dodám, „přitahují mě totiž... muži." 

Polknu. V krku mám najednou rozsáhlou poušť. 

Tak, je to venku. Severus se tváří celkem normálně, jako by nějaké podobné vyhlášení čekal, zato 

Potter se zdá být překvapený až moc. 

„Řekl jsi to rodičům, Draco? Zjevně ne, neboť jsem si jistý, že potom by ti mohli dát pokoj," vypraví ze 

sebe kmotr vážným hlasem. Ale vidím jeho váhání. Kdo jiný by mohl vědět, co všechno je v sázce u 

rodiny, jako je ta naše? 

Jen si povzdechnu a potřesu hlavou. 

„Zkusil jsem to. Jednou. Přiznal jsem jim to, ale otec to vůbec nebral na vědomí a matka... byla v 

šoku." 

„Kdyby sis našel přítele, nedali by ti rodiče pokoj?" zeptá se po chvíli Potter. 

„Kéž by," špitnu. „Přijde mi, že otci by to bylo jedno, jen pokud by to byl někdo na úrovni. Ale k mé 

smůle je pro něj dědic přednější než štěstí vlastního syna." 

Nakonec jsem se s nimi rozloučil. Sice se mi snažili pomoci, ale v konečném důsledku se s tím budu 

muset poprat sám. A jediný světlý bod v tomhle mém tažení proti vlastním rodičů? 

Mám teď Charlieho, naštěstí. 

9. kapitola 

Charlie: Prial som si, aby ten deň zbehol ako voda, ale akoby naschvál sa vliekol slimačím tempom. 

Piatok. Konečne. 

Pred nami bol víkend plný nedozerných možností. 

Draco: Konečně páteční vyučování za mnou a čekalo mě jen rande s Charliem. Nemohl jsem se 

rozhodnout, co si vezmu na sebe, a už hodinu se hrabu ve skříni. Nechce to nic výstředního, ale zase 

nechci nic usedlého nebo vypadat jako snob. 

Charlie: Jediné, s čím som nerátal, bol Harry. Vošiel do mojej chatrče bez klopania, ako vždy a len tak-

tak, že ma nepristihol s holým zadkom. Vyvalil oči. 

„Chystáš sa niekam?" 

Obozretne som prikývol. Harry nebol práve ten typ, ktorý by dokázal uchovať tajomstvo, už len preto, 

že sa oženil s mužom, ktorý bol chodiacim detektorom lži. 

„Hej, idem von. Prečo?" opýtal som sa. 

„Myslel som, že by si sa mohol pridať k nám. Idem so Severusom k Rosmerte a..." 



Zarazil som sa a v duchu zaklial. Tak a plán je v háji. 

Otočil som sa k nemu, zapínajúc si košeľu, ale nie až ku krku. Natiahol som na seba hnedú koženú 

vestu a vlhké vlasy si vysušil rýchlym kúzlom. 

„Nie, vďaka. Nebudem vám robiť predsa chrena." 

Harry nad tým iba mávol rukou. „Ide aj Neville a zopár ďalších." 

„Nie, ale vďaka. Fakt. Mám... niečo iné." 

Hodil po mne ten svoj domýšľavý široký úsmev a hlesol: „Chápem. Rande?" 

Neopovážil som sa na to prikývnuť. 

Tľapol ma po pleci a usmial sa. „Takže si odpísal tej pyrani, ktorú ti dohodila mama?" 

Iba som si čosi nezrozumiteľne zahundral popod nos a stoicky prijal ďalšie potľapkanie po pleci. 

„Uži si," povedal, vyškierajúc sa od ucha k uchu, kým sa pobral preč. 

Draco: Konečně jsem vybral něco na sebe, co vypadalo k světu. Doufám, že se budu Charliemu líbit. 

Sice mudly moc nemusím, ale jejich oblečení je pohodlnější, než to, kterým mě zásobuje má 

všestraně nadaná matka. 

Nějak nedokáže pochopit, že jsem dávno plnoletý a dokážu se o sebe postarat sám. 

Vzal jsem si tmavé džíny, hedvábnou sytě modrou košili a něco, čemu mudlové říkají sportovní sako. 

Při pohledu do zrcadla jsem byl nucen uznat, že v tomhle bych mohl jít. Ještě jsem se postaral o 

veverku a vyrazil za Charliem. 

Charlie: Pevne som dúfal, že tentoraz klope Draco. Otvoril som a hoci moja nálada po Harryho 

návšteve klesla na bod mrazu, musel som vykúzliť úsmev, pretože vyzeral... božsky. 

„Ahoj," šepol som očarený jeho zjavom a vtiahol som ho dnu prv, než som si ho v súkromí svojej 

chatrče pritiahol do náručia a pobozkal. 

Draco: Spokojeně mu oplatím polibek. 

„Nemohl jsem se dočkat, až budeme spolu," usměju se, když polibek ukončí. 

Charlie: „Priznávam, že to sme dvaja, ale musíme plány zmeniť." 

Draco: „Proč?" zeptám se posmutněle. Sice jsem souhlasil s tím, že to budeme tajit, ale tomuhle 

nerozumím. 

Charlie: „Do Rokvillu by som dnes nechodil. Zdá sa, že polovica profesorského zboru mala rovnaký 

nápad a išli si vyhodiť z kopýtka. Mimochodom, Severus tam bude tiež," pozrel som naňho 

veľavravne. 

Draco: „Ach, tak to jo. Ale... máš jiný nápad?" zeptám se zvědavě. „Mohli bychom se přenést i jinam, 

než do Rokvillu, ne?" navrhnu. 



Charlie: „V Blacktowne je jeden celkom príjemný podnik. Volá sa Trafená hus," chytím sa toho, i keď 

viem, ako ten názov asi znie. 

Draco: Nedůvěřivě se na něj podívám, ale nakonec přikývnu. Věřím, že by mě nevzal do nějaké 

smradlavé putyky. I když, s ním bych byl ochotný jít i tam. 

Charlie: Čakal som oveľa väčšie protesty, ale on bol ticho. 

„Tak dobre. Môžeme vyraziť." 

Z chalupy sme sa vykradli za šera a ja som sa celý čas premáhal, len aby som ho nechytil za ruku. 

Premiestnili sme sa však asistovane, keď som mu položil ruku na plece a povedal, nech sa pripraví. 

Bolo to rýchle. Objavili sme sa v tmavej uličke pred malou krčmičkou. 

Draco: „Není to nějak malé?" zeptám se nedůvěřivě a prohlířím si hospůdku z venku. 

Charlie: „Zdanie občas klame," odpoviem a viem presne, na čo narážam. „Tak poď." 

Draco: Přikývnu a společně se vydáme blíž. Trochu sice váhám, ale nakonec vejdeme dovnitř. 

Charlie: „Už som tu zopár raz bol," poviem, keď si všimnem jeho nedôverčivý výraz. Mám dojem, že 

sa tu nič nezmenilo. Malé, okrúhle drevené stoly a stoličky. Za pultom príjemná obsluha a... 

„Charlie! Tak dlho sme sa nevideli!" 

Na malý moment celkom zdreveniem. 

„Magnus? Čo tu robíš?" Tak toho by som tu rozhodne nečakal. 

Podíde bližšie a celkom bezprostredne ma zovrie v náručí, hoci len na krátko. Odtiahnem sa a vidím, 

že si môjho spoločníka stihol všimnúť. 

„Magnus, toto je Draco. Draco, Magnus." 

Len si kývnu na pozdrav. Je mi jasné, že Magnus vie, s kým som tu. Odvediem Draca k stolu a dúfam, 

že nevyrobí žiadnu scénu. 

Draco: Vůbec se mi nelíbí, jak se má ten Magnus k Charliemu, ale nehodlám  dělat scény. Přece 

nejsem nějaká žárlivá hysterka, ale i tak doufám, že mě dnes večer nečeká žádné další podobné 

překvapení. To bych asi neunesl. 

Ale i tak se nemohu nezeptat. „Kdo to byl?" 

Charlie: „Jeden... starý známy. Nikto dôležitý, ver mi. Objednám si?" navrhnem a dúfam, že k stolu 

nepríde Magnus, ale tá mladá čašníčka. Radšej ona, hoci vidím, ako jej robí problémy spustiť z Draca 

oči. 

Moje nádeje zhoreli ani nie o minútu na popol. Dostavil sa totiž Magnus. 

Draco: Sleduju, jak se k nám přibližuje znovu ten Magorus nebo jak se vlastně jmenuje. Už od 

pohledu mi není sympatický. Ano, možná by se někomu mohl líbit. Má svaly, i když ne takové jako 



Charlie, a je o něco vyšší než já. Má tmavě hnědé oči i vlasy, jenže se mi na něm pořád něco nezdá. 

Nemůžu však přijít na to, co to je. 

Charlie: Portské! Excelentné. Od Malfoya by som jednoducho nečakal, že si objedná ďatelinové pivo. 

Ale je fakt, že ma Magnus štve. Robí to naschvál? 

Pri Merlinovej brade, veď sme spolu takmer nič nemali. Pár bozkov a trochu obchytkávania v uličke za 

krčmou sa nedá nazvať vzťahom. Radšej sa sústredím na Draca. 

„Ako ide vyučovanie? Zvládaš to?" 

Draco: „Udělil jsem svůj první trest, ale jinak to je v pořádku. Studenti už asi pochopili, že si nemůžou 

všechno dovolit. Jen prváci ze Zmijozelu si stěžovali, že Severus obarvil jejich veverku ze vzteku na 

černo." 

Charlie: Rozosmejem sa. „To sa naňho tak podobá. I keby som si tipol skôr zelenú." 

Draco: „No, to nevím, ale prý nechtěl, aby Zmijozelská veverka vypadala jako Nebelvír," pousměju se. 

Charlie: Večer prebiehal celkom pokojne. Až do chvíle, kedy sa nášmu obsluhúcemu čašníkovi 

nepodarilo oliať Draca vínom. Ale už o niečo skôr som postrehol, že sa necíti dobre. 

„Čo sa deje?"opýtam sa s obavou, keď ho sledujem, ako si odstraňuje škvrnu zo saka jednoduchým 

kúzlom. 

Draco: „Asi jsem snědl něco špatného, bolí mě břicho," řeknu a cítím, jak se mi kroutí střeva. 

Charlie: Zamračím sa a pohľad upriem na Magnusa. Iba sa opovržlivo uškrnie. 

No, super! pomyslím si. 

Mal som vedieť, že dnešný večer dopadne na figu už vo chvíli, keď sa na prahu dverí chatrče ukázal 

Harry. 

Natiahnem ruku ponad stôl a zovriem jeho ruku vo svojej dlani. 

„Pôjdeme?" opýtam sa a on prikývne. 

Nepáči sa mi to. Je príliš bledý. Zaplatím a skôr ako odídeme, ponúknem toho bastarda cukríkom, 

ktorý som mal schovaný vo vrecku vesty - merlin vie ako dlho. Vracačka. So zadosťučinením sa dívam, 

ako si ju strká do úst a posiela mi vzdušný bozk. 

Zaprial som mu dobrú noc. 

Draco: Bolest břicha se trochu zhorší a tak rád opustím tohle místo. Když míjíme toho Magoruse, tak 

ho vraždím pohledem. Navíc mě naštve, když mu Charlie nabídne bonbon, jako by se nic nestalo! 

Vůbec by si ho neměl všímat. 

Charlie: Vonku sa už Draco krčí a zviera si brucho. 

„Dofrasa!" zahreším a bez rečí ho vezmem do náručia. Chce sa vzoprieť, ale nepustím ho. „Len 

pokojne. Premiestnim nás." 



Draco: Přestanu se bránit a víc se k němu přitisknu. Nechápu, co se to děje a proč zrovna na naší 

první schůzce. 

Charlie: Beriem ho okamžite za Poppy. Nevšímam si jej začudovaný výraz. Zložím ho na posteľ a 

nechám ju pracovať. Stačí, že jej striehnem za chrbtom. 

Draco: Bolí to, ale snažím se být statečný. Jenže takhle zle mi nebylo ani nepamatuju. „Au, to bolí," 

zanaříkám, když mi ošetřovatelka prohmatá břicho. 

Charlie: Čudujem sa, že ju neposlal do čerta. Mohla by byť trochu jemnejšia. 

„Zjedol alebo vypil si niečo, čo malo divnú chuť?" počujem, ako ho spovedá. 

Draco: „Měl jsem to, co všichni, ale to víno... bylo trochu trpčí." 

Charlie: Vtedy mi svitne. Musí to byť tým vínom! Dokým sa ho nenapil, bol v poriadku. 

„Určite to bude tým vínom," pritakám a uvažujem, ako nás neprezradiť. „Nám ostatným od večere 

nič nie je, takže..." 

Draco: Ošetřovatelka přikývne a odejde, asi pro nějaký lektvar. Já se zatím snažím stočit tak, aby to 

co nejmíň bolelo. 

„Ale kdo mi to víno otrávil? Žeby to byl ten Magorus?" zaskuhrám a syknu: „Jo, určitě to byl on." 

Charlie: Poppy sa vracia s nejakou fľaštičkou v ruke. 

„Čo je to?" opýtam sa a ona si ma premeria strohým pohľadom. „Odvar na bruchabôľ," odpovie a 

priloží flaštičku Dracovi k ústam. 

Draco: Vypiju obsah lahvičky a zkřivým odporem tvář. Měl bych kmotra poprosit, aby vymyslel, jak 

udělat lektvary poživatelnějšími. 

„Můžu jít k sobě do pokoje?" zeptám se nadějně. 

Charlie: „To ani náhodou!" odsekne mu nemocničná sestra. „Ostanete tu, kým si nebudem istá, že 

ste v poriadku, pán Malfoy." 

„Môžem tu chvíľu ostať," navrhnem, „robiť mu spoločnosť." 

Poppy iba mykne plecom. Počkám, kým odíde a len čo zmizne za dverami, podídem bližšie a sadnem 

si opatrne na kraj postele. 

„Mrzí ma to," ospravedlňujem sa. 

Draco: „Ty za to nemůžeš. Neměl jsem pít tolik toho vína, když se mi nezdála jeho chuť," povzdechnu 

si. „Takhle jsem si naše rande nepředstavoval." 

Charlie: Prstom mu odhrniem vlasy z čela. 

„To veru ani ja. Môžem?" opýtam sa a keď nadvihne spýtavo obočie, vtisnem mu na pery krátky bozk, 

než sa znova odtiahnem skôr, akoby nás niekto mohol pristihnúť. 



Draco: „Příště vyberu já, kam půjdeme," řeknu, a už i vím, kam ho vezmu. Pousměju se. Věřím, že se 

mu tam bude líbit. 

Charlie: „Fajn. Nemám námietky," prikývnem. „Je ti už lepšie?" starám sa. 

Draco: „Ano, už je to lepší, ale... věděl bych o něčem, co by mi prospělo." 

Charlie: „To som zvedavý, čo?" spytujem sa a šípim nejakú lotrovinu. 

Draco: „Ještě jeden polibek. Jsem si jist, že pak to bude mnohem lep..." 

Charlie: Zvyšok slova som mu vzal z úst. Bozk som máličko prehĺbil prv ako som sa odtiahol. Predsa 

len, tu sme na očiach. „Tak?" opýtam sa s úsmevom na perách. 

Draco: Usměju se. „Jo, mnohem lepší." 

Do místnosti znovu vpluje madam Pomfreyová, aby mne zkontrolovala. 

„Ještě, že je zítra sobota. Nezameškám žádnou hodinu," uleví se mi. Ale opravdu bych raději spal u 

sebe, a ne tady. 

Charlie: Rozlúčime sa a ja odchádzam so zlým svedomím. Nechal som ho síce v rukách najlepšej 

liečiteľky, ale samého ako prst. Na duši ma hreje iba myšlienka, že Magnus si o tomto čase zrejme 

vypľúva vnútornosti. 

Usmejem sa a v duchu vyšlem ďakovnú myšlienku svojim mladším bratom. 

10. kapitola 

Charlie: Novembrové dažde vedeli byť poriadne studené a sychravé počasie na dobrej nálade 

nepridávalo rozhodne nikomu. Asi tak, ako i posledný odkaz od mojej matky. Alebo skôr uvrešťaná 

správa? 

Merlin, keby sa tak na vrešťadlá dalo vôbec zvyknúť... 

Odpísal som jej, aby som strategicky predišiel ďalšej podobnej skaze v najbližšej budúcnosti. Stretol 

som sa s tým dievčaťom. Ale to „rande" netrvalo ani päť minút. Prosto som na ňu vybalil, ako sa veci 

majú. 

Bola sklamaná, ale nie tak, ako tá pred ňou, ktorá mi vynadala do sprostých buzerantov. 

Dúfal som, že ak matke napíšem, že stretnutie prebehlo relatívne dobre, upokojím ju aspoň na čas. 

Draco: V krbu končí další dopis od rodičů. Od té doby, co jsem se jim přiznal, že jsem gay, se mi snaží 

najít nevěstu tím usilovněji. V každém dopise je fotka slečny Ariel i s pozváním na čaj. Víc než o mě jí 

musí jít o naše peníze. Co jiného taky? Jiný důvod její vytrvalosti i přeš můj nezájem být nemůže. 

Kdyby tak věděli, že už nejsem sám... 

S úsměvem si vzpomenu na Charlieho. Naše rande sice skončilo katastrofálně, ale věřím, že další už 

bude lepší. 



Charlie: Na chodbe cestou z učebne si ma odchytí Harry. Uškrnie sa na mňa takým spôsobom, akoby 

mi dovidel až na dno žalúdka. Vari to pochytil od Snapa? 

„Ako dopadol ten piatkový večer?" opýta sa priamo a ja sa zamračím. 

„Dosť... dobre," odpoviem vyhýbavo a odkašlem si. V duchu sa prekľajem za to, že mi líca pokryje 

zradný rumenec. 

„Oou, čo sa stalo?" vyhŕkne zvedavo, ale ja len pokrútim hlavou. 

„Prepáč, ale..." 

„Takže ti nedala, čo?" vybafne a ja pretočím oči. 

„Pre merlina, Harry! Presťaň byť vulgárny!" 

„Kto že ti čo dal?" opýta sa odrazu pekelne známy hlas, keď sa k nám z vedľajšej chodby pripojí 

plavovlasý profesor. Očerveniem ešte viac. Ozaj to neznášam. Keby som mal aspoň o niečo tmavšie 

vlasy! Takto vyzerám ako prerastená rajčina! A ešte i grilovaná! 

„Nikto mi nič nedal, ale hádam aj na to časom príde," odpoviem pekne zostra a s pobavením sa 

dívam, ako Malfoy zareaguje. 

Draco: Už chvíli poslouchám hovor mezi Potterem a Charliem a musím říct, že se bavím. Nakonec se 

rozhodnu zasáhnout, než se Charlie nechtěně podřekne, navíc s ním chci mluvit sám. 

Mám co dělat, abych nezrudnul stejně jako on, ale mírnému červenání nezabráním. 

Charlie: Nepáči sa mi, ako Harryho pohľad preskakuje z Draca na mňa a hľadá nejaké skryté stopy, 

ktoré by si mohol spojiť. Preto sa snažím chytro odviesť jeho pozornosť. 

„Aký si mal deň?" 

Mykne plecami a usmeje sa. „Ak si odmyslím fakt, že zo šiat Rosany Folknerovej ostalo po Quincyho 

zásahu len plátené sito, tak deň bol celkom fajn." 

Rozosmejeme sa, ale ja sa stále nemôžem zbaviť toho napätia. 

Draco: Zacukají mi koutky. Quincy je expert i v přeměňování. Ne každému se povede to, co jemu. Buď 

se nesnaží, nebo se snaží až moc. 

Charlie: Harry sa s nami rozlúči v momente, keď zbadá v hale svojho manžela. Stále to nemôžem 

spracovať. Ten úsmev, ktorým ho obdaril je... no bizarný! A Snape? Kútiky jeho úst sa sotva zodvihnú 

v náznaku úsmevu. Harry asi vidí viac, lepšie a možno iba v ňom vidí to, čo my ostatní nie. Podstatné 

je, že sa vzdialil. 

„Chcem ťa vidieť. Môžeš dnes večer?" opýtam sa takmer šeptom svojej plavovlasej nemesis. 

Draco: „Můžu, budu se těšit," pousměju se. Jako kdyby mi četl myšlenky, protože jsem se chtěl zeptat 

na to samé. 



Charlie: Najradšej by som ho zatiahol niekam do tmavého kúta a pobozkal ho tak, ako som o tom celý 

deň márne sníval. V momente, keď sa na nás zastavil Snapov pohľad, tá chuť ma razom prešla. 

Draco: „Mohl bys vzít za mě zítra odpoledne trest s Masonem? Rodiče se rozhodli dojet mě navštívit 

a já musím zpátky na Manor," povzdechnu si. Vím, je to má vina. Neměl jsem odkládat další 

návšetěvu ve Francii. 

Charlie: Zamračím sa, ale bez slova prikývnem. Tá návšteva... nepáči sa mi to. Ak mu budú znova 

podstrkovať nejakú ženskú... Merlin, už len z tej predstavy mi je nevoľno. A ešte k tomu fakt, že by sa 

jej vôbec dotkol, alebo... 

„Ako dlho tam budeš?" 

Draco: „Pokusím se to odbýt co nejrychleji, ale jestli s nimi přijede i ta dívka, tak odejdu hned. Vůbec 

se mi nelíbí. To i tá nána Pansy se mi jako žena líbila víc. Teda, pokud by se mi líbily ženy jako takové." 

Charlie: To, čo povedal u mňa vyvolalo husiu kožu. Takže ak by mohol, volil by radšej Pansy ako 

mňa...? 

Skamenel som a iba som stroho kývol. „Prepáč, ja... na niečo som zabudol. Musím sa vrátiť." Myslel 

som iba na to, že by bral radšej jednu z nich ako mňa... bral by jednu z nich! Dočerta! 

Draco: „Počkej, ta schůzka večer platí?" 

Myslím, že jsem něco řekl špatně, ale chtěl jsem mu tím jen naznačit, že ta Ariel se mi nelíbí, nic víc. 

Že u mě nemá žádnou šanci. Můžu jen doufat, že jsem tím neskazil to, co mezi námi je. Salazare, já 

jsem takový pitomec! 

Charlie: Môžem ho len tak odbiť? Na dnes večer som sa tešil celý deň a... 

„Isteže. O ôsmej u mňa?" opýtam sa v momente, keď túžba zvíťazí nad zraneným egom. 

Draco: „Budu tam," pousměju se a když se ujistím, že v okolí nikdo není, dám mu rychlou, malou 

pusu, než odejdu. 

Charlie: Naberám do náruče pár kusov naštiepaného dreva, aby som si pritopil a vojdem dnu. Psa 

nechám tentoraz von. Aspoň na tú chvíľu, kým tu bude Draco. Nechcem, aby sa nám plietol pod 

nohy. 

Len čo priložím trochu suchých polien na pohasínajúci oheň, obzriem sa, či je všetko v poriadku. Je to 

síce obyčajná chatrč, ale na poriadok si potrpím. Mamkina výchova. 

Ale aj tak mám obavy, či nebude krčiť tým svojím rozkošným nosíkom nad sparťanským vybavením 

tohto obydlia. 

Draco: Před osmou se vydám k Charlieho chatrči. Na první pohled žádný luxus, ale vypadá líp než ta, 

ve které bydlel Hagrid. Jsem docela zvědavý, jak vypadá uvnitř. Z venku se zdá být obyčejná a trochu 

omšelá, ale naučil jsem se nedat na první dojem. Jo, u mě je to fakt vzácnost. 

Z komína stoupá proužek kouře. Není se čemu divit, večer už je znát, že se pomalu blíží zima. Když 

přijdu blíž a prohlédnu si chatrč lépe, vypadá spíš jako menší domek, než bohem zapomenutá chajda 



někde v tundře. Kolem po zdech se pne břečtan tak, že nejde rozeznat původní barvu domu, i když 

bych řekl, že byla nejspíš světle šedá. 

Charlie: Zaklopanie na dvere a moje dva kroky, aby som mu otvoril. Nestihol ani pozdraviť, keď som 

ho vtiahol dnu a zovrel ho v náručí. Bozk na uvítanie možno nečakal, alebo aspoň nie taký... 

Draco: Jsem trochu zaskočený, ale rychle se vzpamatuju a polibek mu začnu oplácet. Takové uvítání si 

nechám líbit. 

Charlie: Odtiahnem sa a trochu rozpačito odstúpim. „Tak, vitaj u mňa. Ako... ako sa ti tu páči?" 

Draco: Rozhlédnu se kolem sebe. 

„Máš to tu pěkné. Sice skromější než moje pokoje, ale líbí se mi tu," pousměju se. 

Celý dům tvoří jedna velká místnost. Kuchyň s malým jídelním koutem přechází plynule do obýváku, 

na jehož konci je paravan. Docela by mě zajímalo, co je za ním. 

Charlie: Nemôžem tomu uveriť, že je tu, že neohŕňa nad tým skromným zariadením nosom a vôbec... 

„Dáš si niečo?" opýtam sa ho ako správny hostiteľ skôr, než by som sa naňho znova bezhlavo vrhol. 

Musím sa predsa vedieť ovládať, no nie? 

Draco: „Donesl jsem víno," řeknu a podám mu láhev mého oblíbeného. Divím se, že mi nevypadla z 

ruky, když mě tak vroucně vítal. 

Charlie: Usmejem sa. 

„Merlot mám rád," zamrmlem, keď si beriem fľašu a hľadám vhodné poháre. Napokon vytiahnem 

dva, ktoré sa dajú použiť a premením hrubý porcelán s vtipnými nápismi (Je OK byť gay, dary od 

bratov Freda a Goergea) na dve sklenené s vyššou stopkou a rozhodne bez nápisov. 

Kým nám nalejem, ponúknem ho, aby si sadol. Vrhne na mňa spýtavý pohľad a opýta sa: „Kam?" 

Obzriem sa okolo a zamračím sa. Občas sa mi táto búdka zdá svojou veľkosťou ako vtáčia. Ukážem na 

paravan a uškrniem sa. „Pokojne i tam." 

Dívam sa za ním, keď sa vydá smerom k prútenej zábrane a odhrnie ho. S úžasom ostane civieť na 

širokú posteľ. Skôr ako sa vystraší ešte viac, rýchlo ju zmením na pohovku. 

Draco: V první chvíli mě postel za paravanem překvapí, přece jen, neznáme se tak dlouho na to, 

abychom skončili v posteli, ale když přemění postel na pohodlnou pohovku, uklidní mě to a bez 

zábran se posadím. 

Charlie: Stále sa naňho dívam ako na zjavenie. On a tu u mňa. Neskutočné. Sadne si a pozrie na mňa. 

V tej istej chvíli sa rozkošne začervená. Napadne ma, či  stále myslí na tú posteľ, ktorá bola pôvodným 

kusom nábytku, na ktorom teraz sedí. 

Prisadnem si. Dosť blízko na to, aby som cítil jeho jemnú vôňu a teplo sálajúce z jeho tela. Merlin, i 

tak mám pocit, že sám horím. 



„Na čo si pripijeme? Na naše tajné stretnutia?" opýtam sa. 

Draco: „Souhlasím. Na naše tajné schůzky." 

Na to, aby o nás věděli, se zatím necítím, i když vím, že Charlie by mě nezradil. Zaženu poslední 

myšlenku a soustředím se na Charlieho. „Zařizoval jsi si to tu sám?" 

Charlie: Prikývnem a uškrniem sa. „Veď to tu aj tak vyzerá, nie? Asi nejaký pozostatok zvyku z 

rezervácie. Tam sme to mali ešte skromnejšie." 

Prikývne a strieborné oči sa mu zalesknú. 

„Ocenil by si trochu pomoci?" opýta sa a ja zneistiem. 

„V akom zmysle?" 

Mávne rukou okolo. „Sľubujem, že to tu nedoriadim a budem sa krotiť." 

„Tak dobre," vyzvem ho s úsmevom a uchlipnem si z vína. „Ukáž, čo máš v úmysle." 

Draco: „Nic velkého, vážně. Jen pár věcí, aby to tu vypadalo domáčtěji. Možná bych trochu upravil 

kuchyňský kout a jídelnu, a tady bych dal takový ten pult, u kterého se sedí na barových židlích. Měl 

bys pak víc místa v obýváku," zamyslím se a dodám, „a možná taky jinou barvu pohovky," říkám mu, 

co bych změnil, pokud by mi to dovolil. Je sice hezké jíst u stolu, ale zdá se mi, že ten kus nábytku 

zabírá až moc místa. 

Charlie: Celkom sa mi tá načrtnutá vízia páči. A ešte viac samotná úprava. 

Nie je to nejaká extra zmena, ale vyzerá to tu nejako príjemnejšie. Avšak, očami zavadím o jediný kus 

nábytku, ktorý ma zaujme naozaj. Masívnu posteľ stojacu za novo vyčarovanou zástenou. Pozriem 

naňho spýtavým pohľadom. Uhne očami a v prstoch krúti svojím prútikom. 

„Lepšie?" opýta sa. 

Prikývnem. „Určite. A krajšie. A možno aj pohodlnejšie. Je dosť veľká pre dvoch," poznamenám akoby 

nič. 

Začervená sa, ale ani sa nepohne. Podám mu pohár vína a kývnem naňho. „Poď ku mne." 

Prisadne si a aj on si odpije. Vnímam ako sa mu chvejú ruky. Ako sa chveje celý. Za toto vážne môže 

práve moja prítomnosť? Čím som si to vyslúžil? Nemôžem sa neusmievať. Roztápam sa pri ňom. 

Draco: Vnímám jeho blízkost a snažím se vzchopit. Není to moje první rande v životě, ale s ním je vše 

jiné. Napiju se trochu vína, abych si dodal odvahu, trochu víc se k němu přisunu a podívám se na něj. 

Mám rád jeho úsměv a ještě víc to, že se usmívají i jeho oči. Hřeje mě, že za to můžu já. 

Charlie: Nemôžem ho nepobozkať, nemôžem sa ho nedotknúť. Nemôžem po tom netúžiť! Je to 

silnejšie ako ja. Proti tej mocnej túžbe sa cítim bezbranný. Dotknem sa jeho ruky. Ukazovákom 

skúmam štruktúru a hebkosť jeho dlane. Napokon do nej vtisnem bozk. Ďalší na zápästie. Pod perami 

cítim, ako mu zrýchľuje pulz. Mohol by súťažiť s tým mojim. 



Preskúmam prst po prste, oblížem ukazovák a on prerývane nasaje vzduch. Cmúľam ho a potom 

pustím z úst. Viem, že je vzrušený aspoň tak ako ja. Ale nechcem, aby sa dnes stalo niečo, čo sám 

nebude chcieť. O posteľ pre istotu nezavadím ani myšlienkou, nie to pohľadom. 

Draco: Vnímám, jak se mi zrychluje pulz a narůstá touha po něm. Neovládnu se a přitáhnu si jeho rty 

k jemnému polibku. Nic víc nechci, jen být s ním a užívat si tento okamžik. Dnes se nemůže nic 

pokazit, jsme tu jen my dva. Jeho rty chutnají po víně nepopsatelně krásné. 

Charlie: Drvím ho v objatí a jazykom skúmam vlhkú horúčosť jeho úst. Páči sa mi to. Nikdy nič sa mi 

tak nepáčilo ako toto. Bozkávať ho. Môj mozog sa taví bunku po bunke a ja strácam vlastnú vôľu. 

Pritiahnem si ho bližšie s hrdelným zastonaním, ktoré napovedá, že som s tým, čo robíme nad mieru 

spokojný. 

V krbe zahučí oheň, ale ja si ho nevšímam. Vychutnávam si jeho bozky, šepkám jeho meno a on sa mi 

chveje v náručí. Čo môžem chcieť viac? 

Krb sa ozve hlasnejšie, ale mne je to ukradnuté. 

Draco: Jediné, co vnímám je Charlie. Venku by se klidně mohly zřítit Bradavice a já bych si to nevšiml. 

Každičká moje část je soustředěna na Charlieho doteky, polibky a vychutnává si jeho blízkost. 

Charlie: Krb znova zahučí a ozve sa z neho známy hlas. Ten, ktorý som túžil počuť najmenej zo 

všetkých. Ten, na ktorý som sa snažil zabudnúť. 

„Charlie, si doma?" 

Zmätene sa od seba odtrhneme. Obaja lapáme po dychu a naše oči sa stočia ku krbu. 

„Tristan?!" syknem a nemôžem uveriť tej jeho drzosti. 

Draco sa odsunie a ja ticho zakľajem. Pozriem naňho a naliehavo šepnem: „Toto vybavím rýchlo." 

Prikývne, ale i tak mám dojem, že by najradšej vzal nohy na plecia. 

Aspoňže ten votrelec nič nevidel. I keď... pri pohľade na nás by mu to mohlo ľahko dôjsť. 

Draco: Tomu se říká rychlé probuzení do reality. V duchu zuřím. To nemůžeme mít jednu schůzku jen 

pro sebe? První rušil ten Magorus a teď nějaký Tristan! Jedna moje část hrozně žárlí a nejraději by 

vykřičela do celého světa, že Charlie je jen můj a nikdo mi ho nemůže brát, ale ta druhá doufá, že 

Tristan nic neviděl. 

Sedím na svém místě a snažím se poslouchat, co si ti dva říkají. 

Charlie: Zúrim. A bodaj by aj nie. Najprv ma okašle a teraz sa príde hrať na urazeného? To snáď nie je 

možné! 

„Strať sa mi z očí! My dvaja sme skončili!" syknem a konečne ho zruším. Zablokujem krb proti 

ďalšiemu neželanému vyrušeniu a povzdychnem si. 

Až potom sa obrátim a pozriem naňho. „Mrzí ma to," zamrmlem ospravedlňujúco. Predchádzajúce 

vzrušenie je preč a ja nemám ani pomyslenie na nejaké to maznanie. 



„Chceš o tom hovoriť?" opýta sa po chvíli, očividne nesvoj. 

Pokrútim hlavou a pery mi skrivý smutný úsmev. „Možno inokedy, dobre?" 

Prikývne. 

Draco: „Už půjdu," řeknu a pomalu k němu dojdu. „Až na to vyrušení to byl moc hezký večer," 

pousměju se a dám mu polibek na rozloučenou. 

Nechám se doprovodit ke dveřím a s přáním sladkých snů se vydám na cestu do hradu. 

Charlie: Vyjdem von a sadnem si na schody. Pes sa mi okamžite stočí okolo nôh a položí si hlavu na 

moje stehno. Zamyslene sa dívam za Dracom a škrabkám psa za ušami. 

Dobre, ani dnešný večer nám nevyšiel. Vari sa proti nám spriahlo samo nebo? Dočerta rohatého aj s 

osudom! 

A v duchu sa zaprisahám, že nabudúce, nabudúce to určite vyjde! 

11. kapitola 

Draco: Znovu jedu na návštěvu k rodičům. Nechce se mi tam. Raději bych byl s Charliem, ale matka je 

neodbytná a slibuje mi překvapení. 

Nijak zvlášť mne to neteší, spíš se děsím, co to bude. U ní si nemohu být ničím jistý a navíc už delší 

dobu mi neposílala žádné životopisy dívek, které jsou podle ní vhodné, aby se stali mojí manželkou. 

A taky mě štve, že jsem poslední dobou neměl šanci potkat se s Charliem o samotě. 

Charlie: Odišiel. Mám z toho všetkého poriadne zmiešané pocity, neprestávam však dúfať, hoci sám 

poriadne neviem v čo. Dlhé hodiny si krátim prácou, len aby som naňho nemyslel, pretože nemyslieť 

je niekedy fajn. Aspoň neuvažujem nad tým, s kým je a čo asi tak v tejto chvíli robí. 

Draco: Přenesu se před dům rodičů, jenže místo domácího skřítka mi otevře zrovna Ariel. 

„Dobrý den. Co vy tady?" zeptám se rozmrzele a snažím se nedat na sobě nějak více znát nechuť z 

toho, že tu sůvu zase vidím. Tuším, že to ona má být tím příjemným překvapením.  

Její slova mou domněnku jen potvrdí. „Přijela jsem na návštěvu," řekne a snaží se vypadat nevinně. 

Bez dalších řečí mne odvede do zimní zahrady za rodiči. 

„Matko, otče, rád vás vidím," pozdravím je a přeju si, abych to alespoň jednou mohl myslet vážně 

upřímně. 

Nejradši bych se rovnou zeptal, proč pozvali i tu dívku. Na poslední návštěvě jsem jim řekl o své 

orientaci, ale je zjevné, že to bylo úplně zbytečné. Navíc, Ariel na mě pořád dělá oči. Běhá mi z toho 

mráz po zádech. 



Charlie: Na druhý deň ráno som dostal vrešťadlo. Mama. Kto iný. Ona a jej ľúbezný hlas, z ktorého mi 

ešte nasledujúcich desať minút hučalo v hlave. No hej a to všetko len preto, lebo som si zablokoval 

krb a nenapravil to. 

Draco: Víkend byl jak vystřižený z hororu. Ariel mě pronásledovala na každém kroku i když jsem se jí 

snažil naznačit, že o ni nemám zájem. Je neodbytná a já si začínam myslet, že víc než o mě jí jde 

patrně o majetek naší rodiny a spoločenské postavení. 

„Ariel," pronesu neklidně, „říkám to naposled. Nemám o tebe zájem, protože se mi líbí muži." 

Copak má mozek tlustočerva, že to nedokáže pochopit? zlobím se. 

Jenom se zasměje. „Draco, drahoušku, ale to přece nevadí. Vůbec mi nebude překážet, jestli si 

později najdeš milence. Nebudu tě držet zkrátka, to se neboj. Pokud se s ním, pravda, nebudeš 

veřejně ukazovat. Navíc, taky patrně toužíš dát otci dědice, ne? A já ti s tím mohu pomoct." 

Zuřím, ale navenek to nedávám znát. Jen moje výchova a sebeovládání mi zabrání ji proklít na místě, i 

když by si to za ty kecy zasloužila. 

Mrcha, nic jiného. Chladná a vypočítavá, pomyslím si a odejdu si zabalit. Nechci tu být ani o minutu 

déle. 

Charlie: Tristan. Už trikrát sa ma snažil kontaktovať. Ignoroval som ho a radšej sa vybral pracovať von. 

Nech už lialo ako z krhly alebo nie, všetko bude lepšie, ako byť tam vnútri a hádať sa s ním. 

Draco: Stojím před bradavickými pozemky a třesu se zimou. U rodičů svítilo slunce, kdežto tady lije 

jako z konve. 

Jako první se vydám za Charliem. Tolik mi chyběl. A navíc, potřebuju ho urychleně obejmout a vědět, 

že je mezi námi vše v pořádku. 

Charlie: Zaklopanie na dvere ma vyruší z tupého zízania do krbu. Znova zablokovaného. Len čo 

otvorím dvere, vpadne mi do náručia. Usmejem sa, uvoľním napäté telo a objímem ho. 

„Ahoj," šepnem predtým ako ho pobozkám, vtiahnem dnu a zavriem za ním dvere. Spokojne zavrní a 

primkne sa ku mne. 

Áno, konečne pekná vec za posledné tri dni. 

Draco: „Tolik jsi mi chyběl," řeknu a tisknu se k němu co nejvíc jen můžu. S ním nemyslím na žádné 

starosti z posledních dní. Nakonec ho pustím a podívám se mu do očí. 

„Byl to vážně úděs a zvažuju, že tam víc nepojedu," řeknu tiše. 

Charlie: Viem, možno to myslel vážne, ale nemyslím si, že robí múdro. 

„O tom sa pozhovárame neskôr. Poď ďalej, dáš si čaj alebo niečo iné?" opýtam sa, pomáham mu 

zobliekať drahý cestovný plášť. 

Usmeje sa. „Čaj a..." 



„A?" ozvem sa. 

„Teba...," odpovie hanblivo. 

„Som za," odvetím a znova ho zovriem v náručí, uvažujúc v duchu nad tým, čo sa asi stalo a kde 

nabral odvahu. 

Draco: Když jsem s ním, cítím, že všechno bude dobré. Trochu si stoupnu na špičky a políbím ho. 

Lačně, majetnicky. 

Charlie: Usmial som sa. Čo iné by som si prial počuť? Chce si dať mňa? Vážne mňa? 

Tak dobre, som ten posledný človek na zemi, ktorý by mal nejaké námietky! Vtiahol som si ho do 

náručia a prehĺbil som bozk. 

Draco: S chutí jsem mu ty vroucí polibky oplácel a v duši se mi tetelil prazvláštní pocit, který se 

objevuje jenom tehdy, když je nablízku můj snědý krotitel. 

Vím, že se mi líbí a já si ho vážím, dokonce bych řekl, že jej mám rád, ale... pořád se mi to zdá málo a 

nedostatečné popsání toho... co cítím ve skutečnosti. 

Charlie je... můj první a já potichu zvažuju. Mohla by to být... láska? Protože pokud ano, tak je to to 

nejkrásnější a nejsilnější, co jsem kdy k jinému člověku cítil.  

Charlie: Stiahol som mu z pliec habit a rozopol sako. Drahé, z jemného materiálu, ušité na mieru. Nič 

druhotriedne ako môj odev. 

Moje ruky horúčkovito pracovali, túžili po dotyku s jeho pokožkou. Bude taká jemná ako toto šatstvo, 

ktorého som ho zbavoval, alebo bude ešte jemnejšia? 

Draco: Zčervenám po konečky vlasů. Tuším, co se bude dít, a vážně to chci. Jedna moje část se těší, 

protože se posuneme dál a náš vztah bude... naplněný, ale další část mého já má strach z 

neznámého. 

Nic jiného kromě milování se ženou zatím neznám. Mé zkušenosti ohledně mužů jsou hanebně 

pramalé. Vím, že si za to můžu sám. Obchytkávání s Blaisem na záchodcích a trocha těch polibků není 

nic moc. Na víc vážně nedošlo. 

Ale teď jsem jenom rád, protože to smím prožít právě s Charliem. Všechno to krásné a neznámé... 

Charlie: Vyslobodím mu ruky z rukávov a košeľa padá na zem k našim nohám. Pohladím šiju a 

neprestávam ho bozkávať. Lačne a nenásytne, presne tak, ako sa ho dotýkam. Všade, roztvorenými 

dlaňami, aby som obsiahol čo najviac a čo najrýchlejšie. Aby som si čo najskôr zapamätal dokonalú 

štruktúru jeho štíhleho tela. 

Zastonal mi priamo do úst a zaprel sa o mňa. Cítil som jeho vzrušenie, ktoré sa tak dôverne tislo k 

tomu môjmu. Cúval som dozadu a ťahal ho so sebou k posteli. 

Konečne nebude prázdna. Konečne v nej nebudem ležať sám, pretože táto noc... bude len naša. 



Draco: Malinko se zamračím. „Charlie, nemáš toho na sobě nějak moc?" zeptám se, a jako on pomohl 

mně, i já mu pomůžu zbavit se zbytku oblečení. Celé moje tělo se chvěje touhou a očekáváním. 

Charlie: Z hrdla sa mi vyderie pobavý smiech. Tón hlasu je hlbší, zastretý vzrušením a nekonečnou 

túžbou po mužovi, ktorý sa váľa v mojich perinách a vyzerá neskutočne neodolateľne. 

Nedočkavo ma zbaví vesty a pretiahne mi košeľu cez hlavu. Rozopnem si nohavice a nechám ich 

skĺznuť na zem. Vidím ako sa na mňa díva veľkými sivými očami a zbadám i to, že sa mu zastavil dych, 

keď zistil, že som bol bez spodkov. 

Znova sa usmejem a celkom nahý sa vrátim k nemu. Pohladím jeho zapýrenú tvár a pošepnem: „Ešte 

stále to chceš?" 

Radšej nech ma zastaví hneď ako neskôr, lebo potom sa už zrejme neovládnem. 

Draco: Přikývnu. „Nic jiného si nepřeju," řeknu a na důkaz svých slov ho dráždivě políbím. 

Charlie: „Hmm, tak to sme dvaja," zamumlem s nosom zaboreným v ohybe jeho krku. 

Pobozkám ho na kľúčnu kosť a moje ústa putujú nižšie. Je krásny a dokonalý. Bledá pokožka priam 

vábi k nežnosti, láka k bozkom a ja ju ochutnávam a neviem sa ho nabažiť. 

Stoná a hryzie si pery s prstami vpletenými do mojich vlasov, kým ja sa nad ním zbožne skláňam a 

dopriavam si sladkosť toho nádherne poddajného tela. 

Rukami zašmátram po zapínaní jeho nohavíc a ešte raz skontrolujem pohľadom jemne zrumenenú 

tvár. Pousmeje sa a takmer nepatrne prikývne. Stiahnem ich z neho, posievajúc mu ploché brucho 

bozkami. Moje ústa klesajú nižšie a ja sa celý chvejem neskrotnou túžbou. 

V kozube ticho praská ohník, lenže ja nepočujem nič, iba jeho hrdelné vzdychy. Och a vzlyky. Prosí a 

zadúša sa želaním, aby som prestal, že už nevládze a nemôže to zniesť, že ma potrebuje a chce ma 

cítiť. 

Znova a znova si priťahuje moje ústa k svojim perám, len aby sa z nich mohol napiť. Bozkáva dravo a 

nenásytne, kým ja sa nad ním skláňam a dráždim ho všetkými možnými spôsobmi. Prajem si z celého 

srdca, aby sa mu to páčilo. Na mne nezáleží. Nech má z toho pôžitok hlavne on. 

„Draco," zastonám rovno do jeho úst, keď sa naše telá vlhké od potu konečne spoja. Jeho nechty sa 

mi na malý moment zaryjú do opálenej pokožky chrbta a on stuhne. Skloním sa k nemu a posievam 

mu tvár bozkami, kým sa znova nevyhladí a kým sa opäť neuvoľní. Až potom sa v ňom rozhýbem a on 

sa poddáva. 

Objíma ma, akoby ma už nikdy v živote nechcel pustiť. Akoby sa bál, že sa táto chvíľa skončí a ja sa 

rozplyniem... Áno, kdesi v kútiku duše mi hlodá podobný strach, ale myslieť na to teraz? 

Nie. 

Zahľadím sa do Dracovej tváre. Krásnej, zrumenenej, plnej celej palety pocitov, ktorých som v ňom 

dokázal vyvolať akurát ja. Na ústa vlhké od slín, šepkajúce dookola moje meno. Kto pozná niečo 

dokonalejšie? 



Vyvrcholil a ja som ho nasledoval. S radosťou a čírou eufóriou. 

Neodišiel. 

Ostal spať v mojej posteli, po mojom boku. Jeho hlava opretá o moje plece, noha vklinená medzi 

mojimi stehnami. Objímal ma a ja som strážil jeho spánok. 

Naklonil som sa a pobozkal ho na líce. 

„Milujem ťa, Draco Malfoy," zašepkám a prajem si, aby táto noc trvala večne. 

12. kapitola 

Charlie: Vonku pršalo. Vnímal som ten zvuk iba veľmi nejasne a vzdialene, usmievajúc sa v spánku 

ako blázon. 

Vonku síce lialo ako z krhly, ale v mojej izbe svietilo slnko. Ja som svietil. Šťastím. 

A svietili i jeho vlasy, krásne plavé, štekliace ma na pleci. A kým ja som ho ticho obdivoval, Draco si 

zatiaľ spokojne odfukoval zo sna. 

Vdychoval som plnými dúškami jeho vôňu a nevedel som sa jej nabažiť. Jeho pokožka bola zamatovo 

jemná takmer všade a na niektorých miestach, o ktorých som vedel iba ja, bola ešte jemnejšia. 

Usmieval som sa od ucha k uchu a díval sa naňho ako na zázrak. Stále som len ťažko dokázal uveriť 

tomu, že tá noc sa skutočne odohrala, a že sme sa naozaj milovali. 

Sklonil som sa k tej rozkošnej tvári a vtisol mu ľahučký bozk na čelo. Ďalší na nos a napokon na viečka, 

prebúdzajúc ho do nového dňa. Tie viečka sa zachveli a mihalnice zatrepotali ako krehučké motýlie 

krídla. Spomedzi tých rozkošne zmyselných pier sa vydral povzdych, ktorý som si s potešením ukradol 

a vláčnym bozkom ho poľahky premenil na ston. 

„Dobré ráno," zašepkal som nežne a roztúžene zároveň, a moja ruka šikovne zablúdila pod perinu, 

aby sa pomaznala so štíhlym telom, ktoré sa ku mne tak dôverne vinulo. 

Draco: „Dobré," řekl jsem s úsměvem. Díky Charliemu jsem zažil to nejkrásnější probuzení, jaké jsem 

si jen mohl přát. Víc jsem se k němu přitisknul a nechal jsem ho, aby mě hladil. 

Kdybych mohl, předl bych spokojeně jako kocour. „Je hezké probouzet se vedle tebe. To si musím 

zapamatovat," promluvím líně. 

Charlie: Spokojne sa zazubím a znova si ukradnem nie práve cudný bozk. 

„Ani mne iné práve po rozume nechodí." 

Uvažujem, či si ešte nespríjemniť ráno malou rýchlovkou s týmto nádherným zjavením, ale napokon 

to zavrhnem. Viem, že by sme napokon meškali a to nemôžem dopustiť. Keď odtiahnem ruku, iba sa 

na mňa zamračí a chmatne po nej, aby ju vrátil presne na to miesto, kde vyvádzala doteraz. 



„Nemôžeme," šepnem ľútostivo, zbierajúc v sebe všetko odhodlanie sveta. „Prídeme neskoro a ako 

to potom vysvetlíme?" 

Mám chuť povedať - tak fajn, veď na niečo prídeme - ale nemôžem. 

Keď sa vzápätí na dvere ozve hlasné zaklopanie, Draco sa vydesí a bleskovo sa posadí, celkom 

prebratý. 

„Kto to do čerta otravuje?!" zašomrem si namrzene popod nos, keď sa hrabem z postele a medzi 

rozhádzanými vecami si hľadám vlastné nohavice, do ktorých sa bleskovo nasúkam. 

Draco: Snažil jsem se někam schovat, kdyby tady nebyl k sakru jen jeden vchod, bylo by lehčí zmizet, 

ale pak jsem to zavrhl. Nebudu odtud utíkat jako nějaký zloděj! Raději jsem se natáhnl pro nejbližší 

věc pohozenou na zemi, což byla zrovna Charlieho košile a běžel jsem se schovat. 

Pohledem jsem zavadil o paravan, tak jsem si stoupl za něj. Zůstal jsem tam a zvědavě čekal na to, až 

se Charlie zbaví nezvaného návštěvníka. 

Nikdo normální nechodí na návštěvu takhle brzy! rozčiloval jsem se v duchu. 

Charlie: Obzrel som sa po ňom cez plece. Vrčal, nadával a ponáhľal sa niekam schovať. Vyzrel som cez 

okno, ale nikoho som nevidel. Mohol som iba dúfať, že to nebude Snape alebo Harry. To by bolo po 

našom tajomstve a zrejme i po mne. Snape by ma s najväčšou pravdepodobnosťou zahlušil. 

„Môžeš... a sakra!" zavrčal, keď sa potkol. Ale potom sa upokojil a ja som skrývajúc svoj úškrn 

odomkol. 

A takmer ma trafil šľak! Beriem späť, pomyslel som si, to už by aj Snape bol stokrát lepší ako toto! 

„Tristan?!" vyštekol som neveriaco a preklal neželaného hosťa pohľadom. 

Draco: Tristan? Ten Tristan, který nám už jednou zkazil rande? 

Zvědavost byla silnější než strach z toho, že by se mohl někdo dozvědět o mě a Charliem, a tak jsem 

trochu nakoukl přes paravan. Vůbec se mi nelíbil, ačkoliv v žádném případe nebyl ošklivý. 

Polekal jsem se. Ozvala se ve mně snad žárlivost? 

Charlie: „To sa mi snáď len sníva!" vybafol som šokovane a vošiel si prstami do vlasov. „Čo tu do 

trolieho lajna rob..." 

Skôr ako som stihol dokončiť, bez varovania ma stiahol k sebe a pobozkal ma. Jazyk mi drzo vtlačil 

medzi pery a mňa to na moment celkom ochromilo. Dokonca aj rozum mi zastal, pretože som vôbec 

nijako nereagoval, iba ho nechal, aby ma pobozkal. 

Neviem ako dlho trvala tá chvíľa, keď moje zatemnenie mozgu pominulo a ja som ho odsotil. 

Usmieval sa, hoci to vyzeralo viac ako len trochu neisto a potom prehodil tým svojím hodvábnym 

hlasom. „Chýbal som ti, mi corazón?" (srdce moje) 



Draco: To se mi snad zdá! Jak si dovoluje líbat mého Charlieho?! Už jsem je chtěl od sebe jít 

odtrhnout, ale zrovna v tu chvíli ho Charlie odstrčil. Netrpělivě jsem čekal na vetřelcovu odpověď. V 

ruce jsem už držel hůlku a byl připravený ji použít, kdyby se znovu pokusil ho políbit. 

Charlie: „Estas loco?" (šibe ti?) vybafnem na toho trúfalca. „Ako si môžeš myslieť... ako si vôbec 

dovoľuješ ukázať sa tu po tom všetkom a po takom... čase!" 

„Sólo la paz, el amor," (len pokoj, láska) zašepká a znova prekoná tých pár schodíkov, aby sa mohol 

priblížiť. 

„Neupokojím sa! A vôbec, nie som tu sám, takže..." ani neviem, prečo som to povedal. Tristanova 

opovážlivosť však nemala hraníc. Nakukol mi ponad plece dovnútra a jeho azúrový pohľad sa stretol s 

Dracovým. 

Našťastie, Draco bol už kompletne oblečený, iba tam postával, ruky spustené pozdĺž tela, v jednej 

zvieral prútik. 

„Mne neprekáža," usmial sa Tristan. „Rád sa s ním o teba podelím, ak..." 

„Žiadne ak!" zaškrípal som podráždene zubami a zabuchol som mu dvere priamo pred nosom. 

Oprel som sa o ne zvnútra chrbtom a pozrel na Draca, ktorý sa tváril veľmi... nevyspytateľne. 

„Draco... ja..." zmĺkol som a napäto čakal na jeho reakciu. 

Draco: Vřelo to ve mně. Měl sem chuť proměnit Tristana v tlustočerva a dát ho kmotrovi jako přísadu 

do lektvarů. Tohle už bylo podruhé, co nám zkazil krásný okamžik. Vypadalo to, jako by se celý svět 

proti nám spiknul. 

Musel jsem se několikrát zhluboka nadechnout, abych se aspoň trochu uklidnil. 

„Bude lepší, když odejdu a ty si to s ním vyříkáš," řekl jsem, jak nejklidněji jsem dokázal, a vydal jsem 

se na cestu k hradu. Bylo mi úplně ukradené, že déšť pořád ješťě nepřestal. 

Před Charlieho domkem jsem se minul s tím idiotem, který měl tolik drzosti, že se ještě spokojeně 

usmál.  Už mi všichni ti Charlieho bývalý lezou pěkně na nervy! Sakra! Jak by se mu asi líbilo, kdybych 

mu sám předváděl celou plejádu svejch holek?! 

Charlie: Mal som pocit, akoby som dostal päsťou do žalúdka. Nepripravený na úder a zaskočený jeho 

silou. Dracova tvár bola ako vytesaná z mramoru, chladná a bez pocitov. Takmer rovnako bezvýrazná 

ako tvár profesora Snapa. Najhoršie na tom bolo, že som mal dojem, akoby som ho sklamal. 

Celé vnútro sa mi nepríjemne skrútilo a oťaželo, ako keby ho privalila celá hora kameňov. Iba som 

prikývol. Čo iné som mohol urobiť. Ustúpil som od dverí a on bez slova vyšiel von. Na Tristana, ktorý 

ho veselo pozdravil ani nepozrel a mieril späť k hradu. 

Akoby to nestačilo, od lesa sa k hradu blížila tmavá postava. Videl som, ako Snape s košíkom v rukách 

nadvihol obočie a preskočil pohľadom zo svojho krstného syna priamo na mňa a na Tristana. Draco 

ho iba čímsi odbil a pratal sa z jeho dosahu. Snape mi venoval ešte jeden podozrievavý pohľad, kým 

sa i on pobral svojou cestou. 



„Do šľaka šľakového!" zahrmel som v duchu. „To je ale vydarené ráno!" 

A všetko išlo sprvu tak krásne... 

Tristan si z môjho očividne zlého rozpoloženia nerobil ťažkú hlavu. Vkĺzol dovnútra a zaplesol za 

sebou dvere. 

Vyučovanie prebiehalo relatívne dobre. Na raňajky som sa pochopiteľne nedostavil a na obed som do 

seba ledva čosi dostal. Ale nebol som vo Veľkej sieni. Išiel som si vypýtať niečo pod zub priamo do 

kuchyne. I pre svoju nečakanú návštevu. 

Najedli sme sa spolu. Mlčky. Pochopil, že prestrelil a už sa nesnažil tváriť, akoby sa nič nestalo a svet 

je preňho gombička. 

„Kde budeš spať?" opýtal som sa dúfajúc, že na mňa nevrhne psí pohľad a neukáže na moju posteľ. 

Alebo na gauč, či na čokoľvek, kde by mohol hlavu zložiť. Nech si ju zloží, kde len chce, len nech to 

nebude pod mojou strechou. Toto by som si u Draca nevyžehlil a vysvetľovať mu, že som s ním nič 

nemal, keby tu ostal na noc... Uff, to som si netúžil ani len predstaviť. 

„En el pueblo, v dedine," odvetil a zadíval sa na mňa tým svojím priezračným pohľadom. Uhol som 

očami. Ale i tak som si nemohol nevšimnúť, aký smutný je ten pohľad. „Prídeš za mnou?" opýtal sa. 

Mlčal som. Iba som tam sedel s rukami položenými na stole a díval sa do poloprázdneho taniera 

neprítomným pohľadom. 

Chytil ma za ruku. „Musíme sa pozhovárať." 

Vytrhol som si ju a vstal od stola. Odložil som tanier do drezu a ledva prikývol. „Tak dobre." 

„Vienes? Cuándo?" (Prídeš? Kedy?) 

„O ôsmej?" 

„Budem ťa čakať." 

Neobzrel som sa, keď za ním buchli dvere, ale nesmierne mi odľahlo. Síce tá desivá ťažoba nepoľavila, 

ale aspoň ma negniavil ten zvieravý pocit. Umyl som riad a myslel pri tom na Draca. Večer sa s ním 

nebudem môcť stretnúť. A potom ma napadlo, či by o to vôbec stál. 

Napokon som si vzal veci a zamieril do lesa skontrolovať krmelce pre hipogrify a napájadlá pre malé 

stádo grarohov. Potreboval som si prečistiť hlavu a na iný, lepší spôsob som neprišiel. 

Draco: Snídaně jsem se ani nedotknul. Vypil jsem jen hrnek kávy, ale moje nálada byla pořád na bodě 

mrazu. Nebo spíš o několik pater pod ním. 

Dokonce i ti studenti, kteří většinou vyrušovali, byli dnes ticho, ale i přesto jsem strhnul několik bodů. 

U oběda se Charlie neobjevil a celé odpoledne jsem o něm vůbec neslyšel. Do toho mě kmotr pořád 

sledoval, jako by se snažil přijít na důvod mého rozpoložení. 

Měl jsem chuť jít za Charliem, ale na druhou stranu jsem se bál toho, co bych se mohl dozvědět. 



Na večeři se mi vůbec nechtělo jít, ale přinutil jsem se. Jenže ani na tu můj zrzek nedorazil. A to jsem 

doufal, že mi všechno vysvětlí. 

Celý den jsme se míjeli a on mi dokonce neposlal ani kratinký vzkaz po sově. Nevěděl jsem jak to 

mám chápat. Znamenalo to snad, že už o mě nestojí ? Vrátil se snad k tomu... Tristanovi? 

Takové myšlenky mi vůbec neprospívaly. Požíraly mě jedna po druhé zevnitř jako červ prolezlý 

jabkem. 

Charlie: Postával som pred Kančou hlavou. Nerozhodne a priznávam, že so zajačími úmyslami. Avšak, 

tým by sa nič nevyriešilo, keby som zdupkal. A ja som chcel mať raz a navždy pokoj a jasno vo 

všetkom, čo sa týkalo Tristana. A tak som vošiel dnu. 

Nerátal som s tým, že keď zaklopem na dvere a on ma vyzve, aby som vstúpil, nájdem ho sedieť v 

staromódnej drevenej kadi a on sa bude kúpať. 

Zaklial som, na čo pootvoril viečka a zadíval sa na mňa. „Asi sa ku mne nepridáš, čo?" prehodil 

spýtavo. 

„To určite nie!" vyštekol som, besniac od hnevu. 

„Tak mi daj päť minút," požiadal a ja som ochotne vyšiel znova za dvere. 

Tristan bol stále pokušením, už i pre oko. Plavá hlava a opálené, dokonale stavané telo. Bol o hlavu 

vyšší, dokonca širší v ramenách a s tetovaním draka, ktoré sa rozťahovalo po celom jeho širokom 

chrbte. Bol pôsobivý z každej stránky a bolo vážne ľahké sa doňho zamilovať, no o to horšie som 

znášal, keď mi ublížil a ešte sa ani len nesnažil tváriť kajúcne. Problém bol v tom, že on vyznával čosi 

iné ako ja. 

Nestál som o promiskuitnosť. Nechcel som za každú cenu každého chlapa, ktorý by stál za hriech. 

Mne stačil on... 

Kedysi, pomyslel som si. Tie časy sú dávno preč a mňa nikto nepresvedčí, že sa ten chlap zmenil. 

Okrem toho... bol tu Draco. 

Dvere za mojím chrbtom sa otvorili. Tristan mi kývol hlavou a ja som vošiel dnu. Ruky vo vreckách 

nohavíc, očami som nervózne tikal po jednoducho zariadenej miestnosti. 

„Prečo si prišiel?" opýtal som sa priamo a čakal na jeho odpoveď. 

„Te extraňe," odvetil mäkko. (Chýbal si mi) 

„Hovor po anglicky!" zahriakol som ho a on si povzdychol. 

„Takže sa ešte hneváš?" 

„Nie! Len som... zmätený!" priznal som. „Čo ešte chceš, Tristan? Myslel som si, že som ti dal dosť 

jasne najavo, že medzi nami je koniec." 

Mlčal. 



„Kedysi si mi vravieval, že som tvoj osud, Charlie," zamrmlal napokon. „Soy tu destino?" zopakoval 

vetu v svojom rodnom jazyku. 

Kedysi ma po španielsky šepkané slová prenesené tým hrdelným hlasom v príhodných chvíľach 

vzrušovali. Dnes... ma skôr iritovali. 

„Mýlil som sa. Mýliť sa je ľudské," odvetil som a videl, aké mali tie slová naňho ľadový účinok. 

„Neviem, v čo si dúfal, ale dúfal si márne," pokračoval som. „Ja som za vodou. Obrátil som list v 

momente, keď som ťa našiel v našej posteli s Dietrichom, Pierom a Ernestom." 

Neuvedomil som si, že ešte i teraz, keď som to konečne bol schopný vysloviť sa trasiem od hnevu, 

hnusu a sklamania. Bolesť sa mi odrazila v očiach, ktoré sa leskli potláčanými slzami pri pripomienke 

tej osudnej noci. 

Tristan sklonil hlavu. „Perdóname, Charlie, perdoname," šepkal dookola. 

Nezapôsobilo to na mňa. Nijako. Teraz už nie. 

Otriasol mnou moment, až keď dvihol hlavu a so slzami v očiach zamrmlal: „Yo muriente, Charlie." 

Od úžasu som vyvalil oči. „Pro-prosím?" 

„Počul si dobre. Zomieram." 

A ja... ostal som pri ňom celú noc. 

oooOOOoooOOOooo 

A/N: Španielčina je čisto amatérska - výpomoc kamoša Translata :) 

oooOOOoooOOOooo 

13. kapitola 

Draco: Snažil jsem se s Charliem setkat, ale nedařilo se mi to. Každý den byla tím pádem moje nálada 

horší a horší. Šel jsem dokonce párkrát i k němu do domku, ale nikde nebyl k nalezení. A navíc, i když 

jsem měl volno mezi hodinami, ani tehdy jsem ho nespatřtil. Bylo to k vzteku. 

I dnes mi po poslední hodině Péče zmizel jak pára nad kotlíkem. Vrcholem těch pěti dnů byl dopis od 

rodičů. Mám je prý bezodkladně přijet navštívit. Tímto byly všechny moje plány na víkend v prdeli. Jo 

a prý se mé námitky předem neberou v úvahu. 

 Sbalil jsem si to nejnutnější, a tak mi to zabralo jenom chviličku. Dokonce jsem se rozhodl, že si s 

sebou vezmu i veverku. Jako talisman. Možná mi k něčemu bude. Přece jen, je to teď jediná bytůstka, 

kterou bych u našich na panství snesl. 

Byl jsem neklidný a poměrně roztěkaný. Každého, kdo na mě cestou k bráně promluvil, jsem měl chuť 

proklít, a ten, se kterým jsem chtěl mluvit, se zjevně propadl pod černou zem. 

Hned, jak jsem se dostal za bradavickou bárnu, přemístil jsem se k rodičům. 



Na to, abych Charliemu alespoň napsal vzkaz jsem úplně zapomněl, ale i tak by ho asi nečetl, stejně 

jako ty ostatní, co jsem mu celý týden marně posílal. 

„Matko, otče," pozdravil jsem zdvořile, a až potom jsem si všiml jí. Ariel. 

To si snad dělají legraci! zaskřípal jsem zuby. To jsem mohl tušit. Naposled jsem jim přece jasně řekl, 

že s ní nechci nic mít, ale jako bych házel hrách o stěnu. 

„Ariel," pozdravím chladně a víc si jí nevšímám. Požádám skřítka, aby mi odnesl zavazadlo do 

komnaty. 

Už abych byl pryč. 

Charlie: Pršalo. Zasa. 

So zdvihnutým golierom a bundou pritiahnutou tesne okolo krku som vbehol do svojho domca. Pes 

ma privítal nadšeným štekotom a nedal pokoj, kým som mu nenaplnil jeho misku žrádlom. 

Zapálil som oheň v krbe a ohrial si skrehnuté ruky. Až potom som zo seba zhodil bundu a nadával si 

do blbcov, že som tak hlúpo opomenul použiť kúzlo, aby som nezmokol ako také kura. 

Aspoň som si vysušil vlasy a rýchlo si dal hriať vodu do drevenej kade, aby som sa okúpal. Za oknom 

sa šerilo. Vyzliekal som sa a čakal, kým sa nad ohňom v kozube ohreje voda. A pohľad mi padol na 

stôl a znôšku listov. 

„Draco," usmial som sa, keď som spoznal jeho úhľadný rukopis. Trochu v obave, trochu v nádeji som 

otváral jeden list za druhým a čím ďalej, tým viac som sa mračil. 

„Kde si? Vyhýbaš sa mi zámerne, alebo mi týmto dávaš najavo, že je medzi nami koniec?!" 

„Dofrasa, Weasley, nenávidím ťa a nenávidím i to otrasné čakanie! Myslel som, že sa ukážeš, že mi to 

vysvetlíš, ale zjavne v tebe nie je ani za mak slušnosti! Išlo ti zjavne len o to, pretiahnuť ma!" 

„Zabudni na to, už mi na tom nezáleží. Napokon, kto kedy tvrdil, že mi na tebe záležalo, však? Dúfam, 

že si si to ani nemyslel. Je mi jedno, s kým sa stýkaš a s kým tráviš svoj voľný čas. Nikdy sme si predsa 

nič nesľúbili." 

„Ak si s ním spal, prisahám, že ťa zabijem! Ale najprv ťa zaživa vykastrujem!" 

„Dočerta, čo je to s tebou?!" 

Listy zneli v nejakom takomto duchu. Od nahnevaného po rozladený, podráždený a urazený. A znova 

nahnevaný. 

Nezazlieval som mu to a najradšej by som si obúchal hlavu o stenu, že som si ich nevšimol skôr, ale 

bol som taký zabraný svojím bývalým priateľom, že mi na toho terajšieho neostával čas. 

Ale na dnešný večer som sa tešil. Konečne som voľný a pôjdem rovno za ním. Všetko mu vysvetlím a 

hádam to bude zase v poriadku. Ak ma teda bude ochotný vôbec vypočuť.   



Vrúcne som v to dúfal. A samozrejme, najprv sa primerane ustrojím. A to vyžaduje i kúpeľ a holenie. 

To v prvom rade. Smrdím ako starý graroh, ktorý sa predtým vyváľal v smradľavom blate. 

Draco: Pátečná noc byla děsná. Ariel se mi pokusila dostat do postele. Když jsem se vracel z koupelny, 

ležela v mé posteli a tvářila se jako Mata Hari. Pokusily se o mne mdloby, ale ustál jsem to a Ariel šla 

spát hodně zklamaná. 

Sobotné ráno nebylo o moc lepší. Sotva jsem se nasnídal. 

Po obědě jsem se s rodiči vydal do salónku a Ariel, ktorá sa tvářila jakoby nic, šla za námi jako ocásek. 

Házela po mojí veverce oči a tvářila se, jako by to byla nějaká ohavnost. 

Usadili jsme se a skřítek nás obsloužil jasmínovým čajem a skořicovými sušenkami. 

„Takže," začnu napjatě, „co bylo tak neodkladného, že to vyžadovalo mou přítomnost?" povím místo 

toho, abych řekl celkem nevhodně něco jako - myslel jsem, že jste pochopili moje rozhodnutí nevzít si 

slečnu Ariel za ženu. 

„Draco, jde o tvou budoucnost. Je to málo?" ujme se slova otec. 

„Ne," odpovím skrz zuby, moje čelist pevně sevřená. Jsem si jistý, že ji mají už dávno nalinkovanou. K 

sakru s tím vším! „Obávám se, že v tomto bodě se naše představy rozcházejí, nemyslíte?" zkusím to. 

Otec jen ohrne rty a zamračí se. Nakonec požáda Ariel, aby nás nechala na chvíli o samotě. Když se za 

ní zavřou dveře, upřene se na mně zadíva a zeptá se. „A jak jsi tu svoji budoucnost představuješ?" 

Oplácím mu pohled a doufám, že mně jím nehodlá snést ze světa. „Nechci se ženit," odpovím. „Když 

už budu muset podstopit svazek, tak bych rád, aby to nemuselo být z povinnosti, ale z lásky." 

„Taková pošetilost!" sykne otec a vstane. „A s kým bys asi tak do toho svazku chtěl vstoupit? Jen mi 

prosím neříkej, že jsi... že tě nějaký... Svatý Salazare, to by... to bych asi nepřežil." 

Matka zjevně pochopí, co tím otec myslí a zapojí se rovněž zděšená. „Draco, miláčku, byl... byl jsi s 

někým?" ptá se opatrně, oči se jí lesknou smutkem a možná i zklamáním. 

„Ne," odpovím tiše, ale mám dojem, že ačkoliv jí odlehlo, otec mou lež prohlédl. 

„Osobně si myslím," začne shovívavě, „že to, že se ti líbí muži, je jen mladická nerozvážnost. A dost 

možná, že jde jen o vzdor, ne?" 

„Ne," odpovím stručne a dodám: „To není jenom nerozvážnost. Je vážně tak těžké akceptovat, že se 

mi líbí muži? Proč si myslíte, že by se mou případnou svatbou s Ariel něco zmněnilo? To si vážne 

přejete, abych byl do smrti nešťastný?" zeptám se tiše, neveřícně. 

Otec mě propaluje pohledem. Cítim se jako by na mně zkoušel Oklumencii. Téměř slyším, co se mu 

honí hlavou. 

„Já toho Severuse zabiju! To snad není možné! Tak můj jediný synáček, dědic, na kterého spoléhám, s 

někým píchá přímo jemu pod nosem, a ke všemu s nějakým zpropadeným chlapem! Nemůžu tomu 

uvěřit! Severus by mi snad řekl, kdyby někoho měl, ne? Nebo..." 



Když otec promluvil hlasitě, přeběhl mi mráz po zádech. Jeho hlas to rozhodně evokoval. 

„S tím dotyčným se rozejdeš. Doufám, že jsi byl diskrétní a nechodil jsi s ním na veřejnost. 

Nezapomínej, že jsi Malfoy a něčím takovým bys naši rodinu jenom zostudil. Měj na paměti, že na 

prvním místě je vždycky blaho rodu. A až potom to, co chceš ty." 

„O blahu rodu mi tu nemluv," zlobím se. „To ty jsi ho pošpinil tím, že jsi se stal smrtijedem." 

Ještě ani nedomluvím a na tváři mi přistane facka od otce. 

„Co si to dovoluješ! Jsem tvůj otec a takové chování od tebe nesnesu!" řekne chladně. 

Matka mlčí, ale sleduje mě pohledem plným výčitek. 

„Říkám jen to, co je pravda," odpovím. Tvář mě štípe jako čert. Určitě mi tam zůstane otisk otcovy 

ruky. 

„Zítra si o tom všem promluvíme znovu. Zatím se pořádně zamysli nad tím, co je důležité," uzemní 

mě otec a spolu s matkou odejdou. 

Nálada se mi nezvedne, protože se vrátila Ariel. Přisedne si ke mně tak, abych měl dokonalý výhled 

do jejího výstřihu. Se mnou to ale nic neudělá. 

„Omluvte mě, slečno," omluvím se mrazivě a vydám se do zahrady. Vrátím se až těsně před večeří. 

Charlie: Klopem na dvere jeho komnát, ale nikto neotvára. Kde môže o tomto čase byť? 

„Tempus," zamumlem a znova skontrolujem presný čas. Pol jedenástej. Keď mi na plece dopadne 

čiasi ruka, strhnem sa. 

Otočím sa a môj zrak sa skríži s tmavým, prísnym pohľadom. „Profesor Snape?" hlesnem, z tváre sa 

mi stratí razom všetka farba. 

Kývne mi, aby som ho nasledoval. Mám inú možnosť? 

Chodby sú žalostne prázdne, takže žiadny svedkovia mojej náhodnej smrti. Možno nešťastného pádu 

zo schodov... Mal by som si nafackať už len za také myšlienky. 

„Draco je vo Francúzsku," povie po chvíli mlčania bez toho, aby mi venoval, čo i len krátky pohľad. 

„Aha," zamrmlem. „Tak ďakujem. Asi by som mal ísť..." 

„Nikam," povie prísne a prebodne ma svojím pohľadom. Zastane a ja zarovno s ním. „Weasley, 

nemyslite si, že som slepý alebo hlúpy. Viem, že sa medzi vami niečo deje už istý čas. Nezahrávajte sa 

so mnou." 

„Neviem, o čom to..." 

„Ale viete!" vyštekne podráždene. „Buďte rád, že tu stojím ja a nie Lucius!" 

Preglgnem a prižmúrim oči. „Mal by som sa obávať?" 



Drzosť a provokácia v mojom hlase mu neunikne. Iba si odfrkne. „Ak ste ľahkovážny, tak áno." 

Zvesím plecia a prečešem si vlasy prstami. „Čo vlastne chcete, profesor?" 

„Varovať vás, nie je to jasné?" opýta sa. „Keby ste nebol Harryho priateľ, bolo by mi to srdečne jedno, 

keby vás Lucius zaživa kastroval, ale takto... Nedávno som od neho dostal správu. Pýtal sa, či neviem, 

s kým sa stýka jeho syn." 

Prišlo mi nevoľno. „Takže...?" hlesol som takmer nečujne. 

Oplatil sa mi rovnakou mincou. „Takže?" a spýtavo nadvihol obočie. „Aké máte s Dracom úmysly?" 

Povzdychol som si. „Chceli sme to istý čas držať v tajnosti. Záleží mi na ňom. Veľmi," dodám rýchlo, 

keď vidím jeho nespokojnosť. 

Snape napokon zhovievavo prikývne a otočí sa na odchod. Toto ma fakt mätie. 

„Poviete mu to?" opýtam sa, mysliac na Luciusa Malfoya. 

„To záleží..." odvetí a ja si netrúfam ozvať sa - od čoho?! Radšej miznem, keď dodá, že Draco sa 

nevráti skôr ako v nedeľu večer. Moje nádeje, že to s ním urovnám sú v nedohľadne. 

Draco: Nedělný oběd probíhá v tichu. Jsem z toho nervózní. Dokonce i otec se chová, jako by se nic 

nestalo. Nakonec se po sladkém dezertu přesuneme do svátečního salónku. 

„Uvážil jsi vše, o čem jsme si včera povídali?" zeptá se otec rovnou. 

„Jo," odpovím a dodám, „nemusel jsem si nic rozmýšlet. Mám přítele a nehodlám se s ním rozejít." 

I když si jím momentálně nejsem moc jistý. 

„To bys měl," křikne. „Za týdem se budou konat tvé zásnuby s Ariel," promluví nekompromisně a já 

se málem udusím douškem bílého vína. 

„To snad nemyslíte vážně?!" zkusím naposled. 

„Jistěže myslíme! Oba dva! Tvá matka je téhož mínění." 

„Už jsme nechali udělat pozvánky na vaše zásnuby, které se budou konat samozřejmě tady, Draco," 

řekne matka tónem, jako by mluvila o počasí. 

A to jsem do poslední chvíle doufal alespoň v její podporu. Přál jsem si, aby alespoň ona byla na mé 

straně. 

Odložím pohár s nedopitým vínem a vstanu. Beze slova odejdu z místnosti. Tohle snad nemyslí vážně! 

 Ta husa Ariel se rozpláče a má matka ji začne utěšovat. Prý dostanu rozum. Vždycky udělám, co je 

správné. 

No jo, akorát uvažuju, že teď se na to vážně vykašlu. 



V noci jsem skoro vůbec nespal. Pronásledovaly mě noční můry. V první mi Charlie oznámil, že se s 

Tristanem budou brát a chce, abychom měli společně svatbu. Oni a já s Ariel najednou. 

A pak to bylo snad ještě horší, protože mi řekl, že si tu ježibabu bere on. 

Raději jsem po zbytek noci sledoval hvězdy. Ráno jsem byl podrážděný a nevyspalý, ale měl jsem 

radost, že budu moci konečně odjet.   

Před krbem mne zastihne otec. „Nezapomeň, Draco. Za týden máš zásnuby." 

Mlčím. Nemám se už ani chuť hádat. 

Před krbem zjistím, že tu nemám veverku, a tak si zavolám skřítka. Ten mi řekne, že je u Ariel. 

Jenom se na mě zaculí. 

„Vrať mi ji," požádám ji naštvaně. 

„Ne, miláčku. Dám ti ji až v den našich zásnub." 

Nevěřím svým uším. „Děláš si ze mně legraci?" zeptám se chladně a ona se jen hloupě zachichotá. 

„Ale to v žádném případě!" zvolá spokojeně. „Za týden ti ji vrátím. Na zásnubách." 

Povzdechnu si. S touhle bláznivou čarodějkou nic nenadělám. Mám týden na to, abych se nějakým 

zázrakem zachránil. Sebe i tu veverku. 

Přemístil jsem se do Bradavic a pomalu se loudal do pokojů. Tolik bych teď potřeboval Charlieho 

objetí, ale ten je Merlin ví kde. 

14. kapitola 

Charlie: V to pondelkové ráno som bol hore zavčasu. Nie, že by sa mi nechcelo čakať Draca už v 

nedeľu pri bráne, keď sa bude vracať, hoci aj do noci, ale prosto som... zaspal. Alebo skôr zadrichmal 

pri fľaši whisky. 

Tých posledných pár dní bolo predsa len trochu náročných. V duchu som to skúsil prirovnať ku 

kroteniu drakov, ale... toto bolo predsa len horšie. 

A tomu všetkému dal korunu Snape s tým svojím upozornením. Pravda, rozhodne by som to od neho 

nebol očakával. Varovanie prišlo vhod. I keď to začínalo vyzerať tak, že z toho tajného vzťahu nebude 

nič. 

Vystrčil som nos zo svojej chyže a zamračene sa zadíval na Zakázaný les. Od jazera sa sem tiahla hmla 

a obloha visela nízko nad zemou, akoby sa s ňou chystala spojiť v dlhých záclonách hustého dažďa. A 

ja som nepochyboval, že tak nastane každú chvíľu. 

Vykročil som k hradu a už po pár krokoch mi na líci pristála prvá dažďová kvapka. Rozpršalo sa, ale 

stihol som vojsť do haly relatívne suchý. Iba čo mi trocha zvlhli vlasy a jemne sa skučeravili. 



Bolo pred siedmou, takže túlať sa chodbami nebolo vidno ani nohu. Ak pravda nerátam rokfortských 

duchov. 

Zamieril som priamo na poschodie a vydal sa k Dracovej komnate. Ak si čím skôr nevyjasníme, čo sa 

stalo, nedostanem do seba ani poondiatu hrianku. To som vedel na sto percent. 

O malú chvíľu som už netrpezlivo klopal na jeho dvere. 

Draco: Z myšlenek mě vyrušilo klepání na dveře. Celou noc jsem nemohl pořádně spát, přemýšlel 

jsem, jak se vykroutit ze zásnub. Rychle jsem cestou ke dveřím zkontroloval jak vypadám a otevřel 

jsem je. Překvapeně jsem se podíval do tváře Charliemu, který vypadal jak hromádka neštěstí. 

„Pojď dál," řekl jsem a ustoupil ode dveří, aby mohl vejít. 

Charlie: Priznám sa, že mi nebolo všetko jedno. Žalúdok sa mi scvrkol na veľkosť vlašského orecha a 

srdce pumpovalo ako šialené. Prepadli ma výčitky, že som ho zanedbával a zároveň som mal 

neuveriteľnú chuť vtiahnuť si ho do objatia a nadýchať sa jeho vône. 

„Ahoj," hlesol som, „môžem? Máš čas, alebo...?" opýtal som sa, dávajúc mu šancu odmietnuť ma. Po 

tom, čo som mu neodpovedal ani na jednu zo správ na to mal právo. 

Draco: „Jen pojď dál. Dáš si čaj nebo kávu?" přece jen mě rodiče slušně vychovali, když už nic jiného. 

Jsem nervózní, nevím, jak se k němu mám chovat. 

Budeme dál pár, nebo to bude jako kdyby mezi námi nic nebylo? 

Charlie: Zvesím plecia, odmietnem jeho škrobenú ponuku a strčím si ruky do vreciek. Nepáči sa mi, že 

sa správa ostražito, ale chápem to. 

„Nič sa nestalo," poviem priamo a pozriem mu rovno do očí. Krásne šedých ako búrkové mraky tam 

vonku. 

Mlčí a to mlčanie ma zabíja. Napokon len pokrčí plecami a zamrmle: „No a?" 

„No a ja som sa rozhodol, že ti to vysvetlím, pretože to si minimálne zaslúžiš." 

Draco: „Tak vysvětluj, jsem zvědavý," řeknu a posadím se naproti němu. Sice mě potěšilo, že mezi 

nimi nic nebylo, ale i tak se muselo něco stát, když se mi neozýval. 

Charlie: Prečešem si prstami stále vlhké vlasy a vzápätí neprítomne zamrmlem sušiace kúzlo. Vidím, 

že sa zlostí a vôbec sa to nenamáha skryť. Mal by som byť rád, pretože to mi aspoň dáva istotu, že mu 

nie som ľahostajný. 

„Tristan... nebol môj prvý, ale myslel som si, že je prvý, ktorý to so mnou myslí vážne," začal som od 

samého začiatku, prechádzajúc sa hore-dolu po izbe. „Spočiatku to bolo fajn a on bol úžasný," 

Dracovo odfrknutie si nevšímam, „ale potom... jednoducho som sa v ňom zmýlil. Nestačil som mu. 

Kým mňa zamestnali draky a práca s nimi a samozrejme on, Tristan mal dosť energie na to, aby sa 

schádzal aj s inými. Netušil som to, až kým som ich jedného dňa nepristihol. Vtedy som sa s ním 

rozišiel a pracovná ponuka z Rokfortu mi prišla práve vhod. Zmenu som potreboval ako soľ." 



„Nevidel som ho dva roky. Neozval sa. Ja som za tým vzťahom urobil hrubú čiaru, ale... musím 

priznať, že som sa nesprával... ako svätec. Ale to ti asi došlo, keď sme na našom prvom stretnutí 

stretli Magnusa, však?" 

Draco: „Nějak mě to napadlo, neboť všude kam s tebou jdu je někdo, kdo zná tebe," povzdecchnu si. 

„Ale když jste se rozešli, co dělá tady?" 

Charlie: „Prišiel ma navštíviť, lebo si myslel, že by mohol napraviť, čo pokazil, ale... to je dávno za 

nami. Pochopil to. Navyše, oznámil mi, že zomiera." 

Draco: „Cože? Umírá? A nejde mu nějak pomoct?" zeptám se šokovaně, měl jsem chuť Tristana 

proklít, ale tohle nikomu nepřeju. 

Charlie: Pokrútil som hlavou. „Nie, to rozhodne nie. Vlastne si za to môže tak trochu sám. Žil veľmi 

neviazaným životom a teraz... na to doplatil. Pozri, je mi ho síce ľúto, ale... už mi na ňom nezáleží. 

Jediný, na kom mi záleží, si ty. Prosím, povedz, že sa nehneváš. Alebo sa hnevaj, vynadaj mi a ja 

vymyslím aspoň desať spôsobov, ako sa s tebou udobriť. Urob hocičo, len... mi uver, že pre mňa si 

podstatný iba ty, Draco. Som ochotný aj kľaknúť si na kolená, ak to bude potrebné." 

Draco: „Vážně jsi s ním nic neměl?" zeptám se a podívám se mu do očí. Jen zavrtí hlavou. To mi stačí, 

hned jsem u něj a nechám se obejmout. „Tolik jsem se bál, když ses mi neozval." 

Charlie: Podídem k nemu a vytiahnem ho z kresla na nohy. Konečne ho objímem a pobozkám. 

Poddáva sa a opláca mi jedno i druhé. 

„Pôjdeme na raňajky? Som hladný ako vlk," priznám sa, hoci by som vedel o inom chode, ktorý by 

som si dal ešte radšej. 

Draco: „Je tu ještě něco, co bys měl vědět," povzdechnu  si. Musím mu to říct, možná mi bude umět 

poradit. „Příští neděli mě rodiče chtějí zasnoubit s jednou čarodějkou." 

Charlie: Onemiem a vyvalím naňho oči. Je mi jedno, že pôsobím ako domáci škriatok. K celkovému 

dojmu chýba už len to, aby som si začal hlavou búchať do steny. A to som si myslel, že už bude aspoň 

na malú chvíľu všetko v poriadku. 

Privriem oči a povzdychnem si. V podstate vypustím paru prv, ako sa prinútim povedať nejakú 

hovadinu. 

Napokon prikývnem a pozriem naňho. „Po poriadku, dobre? Najprv raňajky, potom vyučko a 

stretneme sa poobede, aby sme to spolu prebrali, hej?" 

Súhlasí, hoci vidím tú jeho rozladenosť. Sám sa necítim ani za mak lepšie. 

Draco: Společně se vydáme do kuchyně, dokonce mi je jedno, jestli mě s ním někdo uvidí. 

Vyučování je snad delší než obvykle. Počítám minuty než bude oběd, a pak konečně budu zase s 

Charliem. 

Charlie: Sústredil som sa s nimi na teóriu. Vonku by sa aj tak veľmi nedalo existovať, hoci už pred 

obedom prestalo pršať, no zem bola vlhká a rozmočená. Piataci mi odovzdali eseje a tretiakom som 



dal písomku. Ostatné ročníky obišli celkom dobre, hoci som varoval druhákov i štvrtákov, že na 

budúce sú na rade oni a previerka vedomostí ich neminie. 

Draco: Celou dobu si nadávám, měl jsem se s ním domluvit, kde se potkáme. Oběd jsem do sebe 

skoro nedostal. 

Charlie: Na obed som nemal čas. Zastavil som sa v kuchyni a ponáhľal sa do Zakázaného lesa, pretože 

sa zranilo jedno mláďa hipogrifa. Musel som ho ošetriť a nemal som času nazvyš. Len čo som do seba 

vylial tanier polievky. Vedel som, že mi to nebude stačiť, ale nič iné mi neostávalo. Dúfal som, že si to 

vynahradím neskôr. 

Draco: Šel jsem k Charliemu domů. Kde jinde bych na něj měl čekat, než tam. Doufám, že se co 

nejdřív objeví. Možná kdybychom od začátku netajili náš vztah, nemuselo se nic z toho stát, 

povzdechnu si. Už je pozdě na to, přemýšlet nad tím, co by kdyby. 

Charlie: Z lesa som sa vrátil skôr, pretože to zranenie nebolo nič vážne. Chcelo to iba omyť, natrieť 

hojivou masťou a previazať. Keď som sa vrátil nazad, Draco na mňa už čakal. 

Zložil som si tašku i bundu a priložil do krbu prv, než som sa k nemu otočil. „Kávu alebo čaj?" opýtal 

som sa a dodal. „Ja si dám čaj. V lese som trochu premrzol." 

Draco: „Dám si taky," pousměju se a sednu si ke krbu. 

Charlie: Prikývnem a pustím sa do toho. Zalejem čaje a podám mu jeho šálku. „Tak hovor," vyzvem 

ho. „Čo to malo znamenať s tými zásnubami?" 

Draco: „Když jsem rodičům řekl o tom, že jsem gay tak mi našli ženu, které je jedno, jaký jsem. 

Dokonce mi řekli, že se s tebou mám rozejít a zajistit to, že se o nás nikdo nedoví, ale to já nechci. 

Ariel mi navíc unesla veverku, aby si zajistila, že v neděli se tam na zásnubách objevím. 

Charlie: Odpijem si z čaju a pomaly prikývnem. Nie, že chápem, ale že vnímam. Hm, začínam si 

myslieť, že je to horšie, ako som si vôbec predstavoval. 

„Pôjdeš tam?" zaujímam sa. 

Draco: „Nechci ji nechat veverku, určitě by jí ublížia. Ale pokud tam dorazím, znamená to, že vyhrají," 

povzdechnu si ztrápeně. 

Charlie: „O tom nepochybujem," odpoviem a mlčky hľadím niekam pred seba. V miestnosti cítiť 

hmatateľné napätie. Draco sa na mňa zmučene díva, akoby očakával, že urobím zázrak. 

Povzdychnem si a pozriem mu do očí. „A čo čakáš odo mňa?" Hlas mám zastretý a naplnený 

smútkom i kvapkou bezradnosti. 

Draco: „Radu. Nechci si ji vzít! Miluju tě a nikoho jiného nechci po svém boku, i když se to rodičům 

nelíbí." 

Charlie: „To je síce pekné, ale stavať sa proti vôli rodičov? Uvedomuješ si, čo to bude pre teba 

znamenať? Čo ak ťa vydedia alebo ešte horšie?" 



Draco: „Ty mě nechceš?" zeptám se smutně. Doufal jsem, že mě podrží a řekne, že i on chce být se 

mnou. 

Charlie: „O to predsa nejde," odvrknem. „Jasné, že ťa chcem! Ale... čo vaši? Riskoval by si, že ostaneš 

so mnou a stratíš rodinu? A možno ešte viac?" 

Draco: „Rodinu, které je jedno, že po boku té čarodějnice budu nešťastný?Rodinu, která mi nedovolí 

milovat toho, koho chci?" 

Charlie: Dopijem čaj a pozriem naňho. „Ostaneš na noc?" 

Draco: „Moc rád," řeknu a pokusím se usmát. 

Charlie: „Fajn," hlesnem a vrátim mu úsmev. „Tak sa pokúsme myslieť na niečo iné, dobre? Máme 

pred sebou ešte celý týždeň, aby sme na niečo prišli." 

Postavím sa, prinútim ho vstať a vtiahnem si ho do objatia. 

Draco: Chce se mi brečet, je toho na mě moc. Tisknu se k němu jak nejvíc můžu. 

Charlie: Spojím naše pery a zaháňam všetky tie starosti najlepšie ako môžem. Bozkami, hladkaním a 

takmer lenivými dotykmi. 

Snažím sa nemyslieť na nič. Iba naňho a na to, že noc je ešte mladá. 

15. kapitola 

Draco: Ráno se probudím v Charlieho náručí. Je to příjemný způsob probuzení. Měl bych už vstát a jít 

do hradu připravit se na vyučování, ale je mi s ním tak hezdky... 

Charlie se ve spánku zavrtí, přitáhne si mě k sobě a já nemám nic proti. Znovu si z něj udělám polštář 

a odpočívám. 

Charlie: Nemal som pokojnú noc. Mučili ma hrozné sny a ničivé predstavy o nevábnej budúcnosti, 

ktorá sa zakrádala okolo a škerila sa na nás svojím štrbavým, zlomyseľným úsmevom. Keď som 

pomaly precital, uvedomil som si ten pocit hrejivého tepla, ktorý ma obklopuje a pousmial som sa. 

„Dobré ráno," pozdravil som. 

Draco: „Dobré," pousměju se a své přání stvrdím polibkem. Dnešek začíná hezky, dokonce ani žádná 

návštěva neklepe na dveře. 

Charlie: Predĺžim bozk a pretočím sa s ním v posteli. Leží podo mnou a ja sa ho dotýkam, kam len 

dosiahnem. Rozpáliť ho je ozaj hračka. 

O malý moment mi vzdychá priamo do úst. Znovu sa pretočíme a on sa odtrhne od mojich pier. V 

sivých očiach mu hrajú nezbedné ohníčky. 

Chytí moje ruky a prišpendlí mi ich k matracu, držiac ma za zápästia. Mlčky ho fascinovane sledujem. 

Nakloní sa nad môj hrudník a vezme do úst moju bradavku. Tancuje po nej svojím jazykom a mňa to 



privádza do vytrženia. Jeho ústa sa presunú k druhej a mučí ma rovnako dokonalým spôsobom. 

Zastonám a zovriem ruky v päsť. 

Stále mi nedovolí pohnúť sa. 

Draco: Mazlím se s Charlieho tělem jak nejlépe umím, oplácím mu něžnosti, které mi dopřával 

včerejší noc. Jeho vzdechy mě ujišťují v tom, že se mi daří. 

Charlie: Ani toto milovanie nebolo o nič menej horšie. Bolo nádherné. Ľutoval som chvíľu, keď 

opúšťal moju posteľ potom, čo na nás oboch vrhol rýchle čistiace kúzlo. 

„Musíš?" pokúšam osud a on sa iba pobavene rozosmeje. 

„A ty vari nie?" odpovie mi. „Ty dnes neučíš?" 

Povzdychnem si a zvesím nohy z postele. „Jasné, že učím, ale... No nič. Tak dobre. Aj tak je čas ísť na 

raňajky." 

Draco: „Byl bych raději s tebou než učil, ale bylo by to podezřelé," povzdechnu si a naposledy ho před 

odchodem políbím. 

U snídaně se usmívám a co chvíli se nenápadně kouknu na Charlieho. I když možná to tak nenápadné 

není, neboť kmotr si mě cestou od snídaně podezřívavě prohlíží. Kdyby mi tak alespoň on mohl 

pomoci. Třeba kdyby se za mne u rodičů přimluvil, začali by moji orientaci respektovat - tak jako u 

něj. 

Charlie: Pred prvou hodinou si ma odchytí Harry, ktorý sa tvári rovnako nepreniknuteľne ako jeho 

manžel. Nepochybujem, že už všetko vie. Tí dvaja - ako mi je Merlin svedkom - zjavne naozaj nemajú 

medzi sebou žiadne tajnosti. 

„Chceš o tom hovoriť?" opýta sa ma s nadvihnutím obočím. Určite to odkukal od Snapa. 

Zamračím sa. „Prečo by som mal?" 

„Lebo... som tvoj priateľ a ty sa mi môžeš zveriť?" skúsil, ale vybadal, že nepochodí. 

„Harry, si môj priateľ, ale do tohto ťa vážne nič. Pamätáš sa, keď si sa začal so Snapom stýkať a bol si 

riadne nasrdený, lebo sme sa do toho všetci starali?" 

„To bolo iné!" vychrlí a ja si povzdychnem. 

„Ale nie. Nebolo. Nechaj to na mňa. Nie som malý chlapec, poradím si. A ani Draco ním nie je. Prajem 

ti pekný deň," zamrmlal a nechám ho tam stáť ako tvrdé Y. 

Draco: Dopoledne probíhá v klidu, studenti se chovají slušně a nedělají žádné problémy. Možná je to 

tím, že probírám se všemi to, co bude v testech v příští hodině. 

U oběda už se pokukováním po Charliem nijak netajím. Stejně to kmotr ví, a taky chci, aby Charlie 

věděl, že se za něj nestydím. 

A jestli se to dozvědí rodiče, možná jim pak dojde, že zásnuby s Ariel jsou nemožné. 



Charlie: Zo Zakázaného lesa som sa vrátil až podvečer. Po ľahkej večeri sme sa s Dracom pobrali do 

jeho komnát. Opravovali sme eseje, písomky a kradli si navzájom bozky. 

Potom som sa natiahol na rohož pred jeho krbom a on sa po chvíli ku mne pridal. Rozprávali sme sa o 

všetkom a o ničom. Hovoril mi príhody zo svojho detstva, ktoré boli pretkané prísnou aristokratickou 

výchovou a predurčením - byť niekým. 

„Ale ty niekým si," poviem, keď namietne, že rodičom sa nepozdáva jeho práca. 

Vlastne, jeho rodičom sa pozdáva máločo, ako ho tak počúvam. 

Draco: „Nikdy jsem nechtěl být jako otec. Přál jsem jsi být léčitelem, jenže jsem zjistil, že mi vadí 

pohled na krev. Pak mě napadlo učení, a díky tomu, že se za mě kmotr u ředitelky přimluvil, jsem tu. 

Ke štěstí mi stačíš jen ty a tahle práce. Nestojím o majetek své rodiny, pokud bych ho nesměl užívat 

spolu s tebou," řeknu klidně. 

Přemýšlel jsem o tom, a pokud být s ním znamená vzdát se majetku, udělám to. Sice to asi bude pro 

mě ze začátku těžké, ale kmotr se kvůli Harrymu taky změnil, i když by to nikdy nepřiznal. 

Charlie: Pohladkám ho po líci a vtisnem mu rozšafne bozk na špičku nosa. 

„Ty môj hrdina," pošepnem a podopriem si hlavu rukou. „Aj tak by som bol radšej, keby si sa ničoho 

vzdávať nemusel." 

Draco: Smutně se pousměju. „Kdyby mi rodiče řekli, že si mám vzít tebe, tak bych hned souhlasil, ale 

oni mi nutí nějakou čarodějku, co miluje jen peníze." 

Charlie: „Hm, zlatokopka. Tých je všade veľa. Ale neboj sa, sľúbim som, že na niečo prídeme. Ešte 

máme dosť času. Do soboty ostáva... necelých päť dní." 

Neznie to veľmi optimisticky a on to vie, ale i tak je to lepšie ako nič. 

Draco: „Možná by si s nimi mohl kmotr promluvit, u něj respektují, že si vzal Harryho." 

Charlie: „Nepotrebujem, aby mi niekto cudzí riešil problémy. Poradíme si. Alebo mi nedôveruješ?" 

opýtam sa trocha namrzene. Čo sa má do toho čo starať Snape?! 

Draco: „Důvěřuju ti, byl to jen nápad," řeknu dotčeně, nemůžu za to, že se chytám všeho, co mi zní 

aspoň trochu rozumně. 

Charlie: „Nehnevám sa, iba... bol by som radšej, keby sme sa nemuseli brodiť tými problémami. Ale 

to sa zjavne dalo očakávať." 

Zahryznem si do pery a chvíľu sa iba mlčky hrajem s prstami jeho ľavačky. 

„Draco?" opýtam sa odrazu, keď prsty skĺznu po jeho štíhlom prstenníku. Pozriem mu do očí, ale 

potom sa iba usmejem a pokrútim hlavou. Ten nápad prišiel náhle a možno nečakane, ale zatiaľ si ho 

nechám pre seba. 

„Kde vlastne žijú vaši? Spomínal si Francúzsko, že?" 



Draco: „Ano, ve Francii mají v Provence na Azurovém pobřeží letní sídlo. A i když je menší než Manor, 

tak luxusní je stejně, ne-li víc. Asi si rodiče myslí, že tak budou mít vyšší uroveň," povzdechnu si. 

Charlie: „Musí tam byť krásne," povzdychnem si, ale nijako nenaznačím pravý úmysel toho 

vypytovania. „Mal by som ísť. Je neskoro," zamumlem, ale netúžim sa vzdialiť. 

Na zajtrajšie dopoludnie mám však svoje plány a nebolo by najlepšie, keby sa to dozvedel. Nie, že by 

som to zasa chcel tajiť, ale bude lepšie, ak sa to dozvie až potom. Uvidíme, čo z toho vzíde. A ak nič 

dobré... vymyslím jednoducho nejaký plán B. 

Zdvihnem sa z rohožky a on ma sprevádza nesúhlasným pohľadom. 

Draco: „Pusu na dobrou noc nedostanu?" zeptám se a zvednu se taky. Sice bych byl raději, kdyby tu 

spal se mnou, ale uvidím ho u snídaně. 

Charlie: Usmejem sa a objímem ho. 

„Bez toho by som veru neodišiel, láska." 

Bozk, ktorý som mu dal, by rozpálil aj ľadovec. Len s vynaložením vôle ustúpim a zo stola si privolám 

svoje veci. S plnou náručou mi hádam nebude hroziť, aby som ho začal ohmatkávať a dostal sa s ním 

do postele prv, ako by to mohlo zmariť moje úmysly na zajtrajšie dopoludnie. 

„Tak zajtra," zvolám cez plece a dodám, „ale na raňajky ma nečakaj. Budem mať povinnosti. Uvidíme 

sa potom dobre?" 

Draco: „Tak dobře," povzdechnu si. Těšil jsem se, že ho hned ráno zase uvidím, ale možná musí do 

Zakázaného lesa - přece jen, je tu místo Hagrida. „Dávej na sebe pozor." 

Charlie: Prikývnem a stratím sa za dverami, ktoré sa za mnou zabuchnú. V hlave sa mi pritom spriada 

plán na zajtrajšie dopoludnie. 

Modlím sa, aby to vyšlo. 

Len čo vojdem do chalupy, odložím opravené práce a kopnem do seba štamperlík ostrej pálenky. 

Prečistí mi nielen útroby, ale rozoženie tie chmáry, ktoré sa mi zbiehajú nad hlavou. 

Merlin, daj, aby ma ten starý smrťožrút nezniesol zajtra zo sveta, pomyslím si a zaľahnem, nech som 

zajtra čulý ako rybička. 

16. kapitola 

Charlie: Vedel som, že niečo podniknúť musím. Náš vzťah bol síce niekde na začiatku, ale práve preto 

som musel konať. Chcel som mať možnosť spoznať ho viac a potom... 

Ja som sa skutočne zamiloval. Ak by sa ma niekto opýtal, pokojne by som mohol povedať, že si viem 

predstaviť život po Dracovom boku. Bolo to rýchle? Nečakané? Možno prehnané? No a? 



Povzdychol som si a vykukol von oknom. Bolo síce hmlisto, ale nepršalo. Vonku už dávno svitlo. 

Podišiel som ku skrini a vybral som si z nej svoj najlepší oblek, ktorý som si narýchlo objednal od 

madam Malkinovej. Tá žena má ozaj zlaté ručičky. 

Navliekol som sa do pre mňa nepohodlného kvádra a cez plecia som si prehodil plášť. O chvíľu neskôr 

som už mieril za Rokfortskú bránu a náhlil sa preč. 

Odmiestnil som sa do Francúzska. 

Vyšlo to napodiv bezchybne, keďže som tu ešte nikdy predtým nebol. Provence bol nádherný kraj a 

sídlo Luciusa Malfoya veľkolepé. I keď nie tak ako Manor v Anglicku. 

Vykročil som po úzkom chodníku a o chvíľu som už klopal na vchodové dvere. 

Otvoril mi domáci škriatok. „Dobrý deň," pozdravil som. „Som ohlásený, Charles Weasley," predniesol 

som obradne a škriatok prikývol. 

„Dobrý deň, pán Wealsey, vy byť očakávaný. Pán mať presnosť rád. Presnosť byť výsada kráľov, on 

vravieť," mrmlal si škriatok uznanlivo popod nos. 

Viedol ma chodbou, v ktorej sa odrážali moje kroky na dláždenej podlahe. Bol som nervózny a netušil 

som, čo môžem očakávať. Hlavne od neho. Tiež mi napadlo, že som možno mal Dracovi povedať, čo 

mám v pláne, ale... 

Škriatok zaklopal a šiel oznámiť pánovi môj príchod. O chvíľu neskôr sa predo mnou otvorili tie isté 

dvere druhýkrát a ja som vošiel dnu. Do hadieho hniezda. 

Lucius Malfoy sedel za stolom a len čo som vošiel, premeral si ma spýtavým i uznanlivým pohľadom. 

Podišiel som k jeho pracovnému stolu, len čo som pozdravil a on vstal, a podal mi ruku. 

„Prekvapivá návšteva," poznamenal neurčito a ponúkol mi kreslo pri malom konferenčnom stolíku v 

druhej časti miestnosti. „Priznám sa, som nesmierne zvedavý, pán... Weasley." 

Sadli sme si a on luskol prstami, aby si privolal škriatka. „Dáte si niečo?" 

Merlin vedel, že by som to niečo potreboval, hlavne na guráž, ale... dnes ma ešte čakalo vyučovanie. 

„Nie, nezdržím sa," odmietol som zdvorilo. Iba nonšalantne prikývol a objednal si kávu. 

O pár sekúnd ju mal pred sebou. 

„O čom teda chcete so mnou hovoriť? Zdalo sa mi to pomerne naliehavé," vyzvedal, kým upíjal zo 

svojej šálky. 

„Ak sa neurazíte, prejdem priamo k veci. Ide o vášho syna." 

Luciusovi sa v tej chvíli rozšírili oči a tvár sa vyjasnila pochopením. Odložil šálku na stôl a vystrel sa. 

Vyzeral skutočne hrozivo. Vedel som, že času mám veľmi málo. 

Z vnútorného vrecka saka som vytiahol starostlivo pripravené listiny a podal mu ich. „Prosím, pozrite 

si to." 



Čakal som, že papiere mi priamo zhoria v ruke pod jeho prísnym a tvrdým pohľadom, ale napokon 

jeho zvedavosť predsa len zvíťazila. Kým ich študoval, občas po mne blysol pohľadom. Keď skončil, 

podal mi papiere späť. 

„Musím uznať, že to na mňa urobilo patričný dojem, pán Weasley. Netušil som, že ste tak... dobre 

zaistený." 

„To nie je všetko. Nedávno som výhodne investoval a čosi mi to vynieslo." 

„Koľko?" 

„Desaťtisíc galeónov za minulý týždeň," priznal som bez váhania. 

„Pôsobivé," pousmial sa. „Chcel ste hovoriť o mojom synovi. Dajme tomu, že niečo tuším, ale som 

ochotný si vás vypočuť. Samozrejme, v prítomnosti svojej manželky. Ak nenamietate." 

„Pochopiteľne, som za." 

Keď som odtiaľ odchádzal s tou malou ryšavou potvorkou v náručí, bol som rád, že som prežil. 

Vlastne, nedopadlo to najhoršie. Získal som viac, ako len trochu času. 

Spokojne som sa usmial a premiestnil som sa späť na Rokfort. 

Draco: Od rána jsem byl nervózní. Možná to bylo i tím, že jsem se špatně vyspal. V snídani jsem se jen 

prplal a ačkoliv byl oběd ještě daleko, snědl jsem toho minimum. 

Charlie snídani vynechal, přesně jak mi o tom říkal, ale i tak jsem tajně doufal, že se tu objeví. Tajnosti 

vážně nesnáším! 

Na hodinách se studenti naštěstí chovali slušně a hodně jsme toho probrali, ale i tak jsem neustále 

myslel jen na něj. 

A čím víc se blížil oběd, tím jsem byl naštvanější. 

Kde je tak dlouho? Nestalo se mu něco? 

Charlie: Trochu ma škrie, že som sa s ním nemohol stretnúť pred vyučovaním, ale horelo mi za 

pätami. Kým som sa znova obliekol do zvyčajného pracovného oblečenia, bolo o tri minúty osem. 

Našťastie, na prvú hodinu som si predvídavo všetko pripravil už včera. 

S tretiakmi sme preberali Kentaury. Študenti boli vnímaví a nevyrušovali, čo mi riadne pomohlo. 

Okrem toho, dnes mi dobrú náladu nemohlo prekaziť azda nič. 

Tešil som sa na obed a na stretnutie s Dracom. Ostávalo mi len dúfať, že bude rovnako potešený a 

nebude mi vyčítať, že som jednal na vlastnú päsť. 

Draco: „Uvidíme se zítra a nezapoměňte na úkol," loučím se se studenty a vydám se na oběd. 

Všimnu si, že Charlie sedí u stolu. Mám obrovskou radost, že ho vidím. Jsem docela zvědavý, co dělal. 

Charlie: Draco si ku mne prisadne a ja ho netrpezlivo chytím pod stolom za ruku. Palcom mu 

pohladím chrbát ruky a sledujem, ako sa červená. 



„Musím s tebou súrne hovoriť. Ale najprv obed. Som hladný ako vlk." 

Draco prikývne a ja sa vrhnem na jedlo. 

Draco: „Já jsem snídani taky trošku odbyl," pousměju se a dám se do jídla. 

Charlie: Pomona, ktorá sedí hneď vedľa nesúhlasne tľoskne jazykom, keď mľasknem. 

Ospravedlňujúco sa uškrniem a snažím sa jesť ako civilizovaný človek.  

Draco ma po očku sleduje a sem tam sa letmo dotkne môjho stehna pod stolom. Nezabráni mu v tom 

ani prítomnosť krstného otca, ktorý nás istú chvíľu prepaľuje pohľadom a potom nás iba zhovievavo 

ignoruje. 

Len čo dojem, ospravedlní sa a ťahá ma preč od stola. 

Draco: „Kde jsi byl? Bál jsem se," řeknu, když jsme sami. 

Charlie: „Ak sa nemýlim, máš teraz voľnú hodinu, však?" opýtam sa miesto odpovede, kráčajúc 

chodbou a on prikývne. „Tak poď so mnou. To bude... na dlhšie." 

Odvediem si ho do domu a usadím za stôl. „Čaj?" opýtam sa, ale on pokrúti hlavou. 

„Radšej kávu," požiada a ja prikývnem. Mlčím dovtedy, kým si nesadnem oproti nemu za stôl. 

„Niečo som..." pomrvím sa, z obavy nad jeho reakciou. „Dnes ráno som bol vo Francúzsku." 

Draco: „Ve Francii? Proč?" zeptám se a začínám mít jisté tušení. Docela se bojím jeho odpovědi. 

Charlie: „Aby som nejako vyriešil našu situáciu," odpoviem. „Asi som ti o tom úmysle mal povedať, 

ale... nechcel som, aby si ma od toho odradil. Hneváš sa?" 

Draco: „To je slabé slovo! Co kdyby ti něco otec udělal?!" nakřičím na něj, ale pak se sklidním. „A jak 

jsi dopadl? Bylo to moc zlé? Nechci, aby nás rozdělili!" 

Charlie: Natiahnem ponad stôl ruku a zovriem tú jeho vo svojej dlani. „Vedel som, čo môžem 

očakávať. Poznám jeho minulosť i zášť k mojej rodine, ale chápem tvoje obavy, Draco. Nezľahčoval 

som ich, to vôbec. A ako som dopadol? Myslím, že celkom dobre," môj úsmev sa rozšíri. „A niečo ti 

musím ukázať." 

Postavím sa, prejdem za paraván a natiahnem ruku, na ktorú mi skočí veverička. Keď sa otočím, vidím 

jeho neveriaci pohľad. 

Draco: „Takže... je to doopravdy? Žádná pitomá Ariel?" zeptám se rozechvěle a vemu si veverku k 

sobě. Pohladím ji rezavý kožíšek a zvednu oči k Charliemu. „Tys to vážně dokázal!" zašeptám, hlas 

prosycení hrdostí. 

 Charlie: „A mám ešte čosi," hlesnem a ukážem mu papiere, ktoré som podstrčil hneď na úvod 

Luciusovi. Draco ich chvíľu skúmavo študuje a jeho obočie vyletí hore. 

„Netvrdil si, že nie si majetný?" opýta sa ma nechápavo a ja neurčito prikývnem. 



„Tvrdil. A moja rodina toho vážne v banke veľa nemá, ale... toto je môj osobný účet. Práca v 

rezervácii mi niečo vyniesla, ale ja som investoval. No a... darilo sa mi. Toto je vlastne výsledok." 

Draco: „Co na říkal otec? Souhlasí s našim vztahem? Řekni, že ano! Když jsi mu ukázal tohle, musel 

blahem dostat mrtvici." 

Charlie: Vstanem, obídem stôl a kľaknem si k nemu. 

„Dal nám čas. Ak sa ti budem dvoriť a ty budeš do konca roka súhlasiť, že sa zasnúbime, dáva nám 

voľnú ruku. Avšak, musel som mu sľúbiť, že sa zaňho môj otec prihovorí na ministerstve. To je to 

najmenej, čo môžem urobiť. Súhlasil som. A čo ty? Si za?" usmial som sa, dúfajúc v kladnú odpoveď. 

Draco: „Ano, ano!" řeknu nadšeně a málem mu skočím kolem krku radostí. „Vážně nemá žádné jiné 

podmínky?" zeptám se pro jistotu. Bojím se, že by tam mohl být nějaký háček. 

Charlie: „Nie. Vieš, asi by si sa to nemal dozvedieť odo mňa, ale... tvoja matka čaká ďalšie dieťa. 

Lucius mal preto výnimočne dobrú náladu. Žiadny háčik." 

Draco: „Další dítě? Budu mít sourozence?!" 

Jsem překvapený, Malfoyové většinou mají jen jedno dítě, aby zamezili sporům o dědictví, pro mě to 

je ale ta nejlepší zpráva. „To je myslím... báječná zpráva." 

Charlie: Prikývnem. „Asi pri nás stalo samo nebo," pošepnem a už sa nezdržím a konečne ho 

pobozkám. Na perách cítim jeho spokojný úsmev a rozplývam sa radosťou nad tým, s akou 

dychtivosťou mi opláca bozky. 

Nasilu sa po chvíli odtrhnem, celý zadýchaný a s červenými lícami. „Zadrž, láska, inak bude neskoro a 

zmeškáme hodinu. To by nám u riaditeľky neprešlo." 

Draco: „Víš co to znamená?" zeptám se, a on potřese hlavou. „Znamená to, že už se nemusíme 

skrývat. Můžeme být spolu jako obyčejný pár, Charlie." 

Charlie: „Hej. Presne. Ale..." pokrčím nosom. „Dnes ma čaká ešte jedna návšteva. Musím to oznámiť i 

našim. Už žiadne tajnosti." 

Draco: „Chceš, abych šel s tebou?" zeptám se nejistě. 

Charlie: „Bol by som rád. Možno sa v tvojej prítomnosti bude mamka krotiť. Pošlem jej správu a pred 

večerou môžeme vyraziť, hm?" 

Draco: „Jistě. Doufám, že nebude proti, když už svolili i mí rodiče." 

Charlie: „Uvidíme. A aj keby, nemôže zmeniť to, čo k tebe cítim. To nik nedokáže." 

Nakloním sa k nemu a nežne ho pobozkám na špičku nosa. „A teraz už poď, lebo čas beží." 

Draco: „V kolik se sejdeme?" zeptám se ještě. Musím se přece vhodně obléknout. 

Charlie: „O pol siedmej u mňa, dobre?" 



Draco: „Budu tam přesně," směju se a ještě jednou ho políbím, předtím než se rozejdeme. Beru si s 

sebou Malou. Její stromek byl tak dlouho prázdný. 

17. kapitola 

Draco: Obléknul jsem si hábit podobný tomu učitelskému, jen v modré barvě. Celou dobu jsem byl 

nervózní z toho, jak se bude Charlieho rodina chovat. Harry a Ron o mně celá léta nemluvili právě v 

nejlepším světle a já se jim ani nemůžu divit. Ale změnil jsem a koneckonců, už nejsem ten malý, 

paličatý a snobský klouček. 

Popadl jsem připravenou kytku a o čtvrt na sedm jsem se vydal za svým... přítelem, protože ano, to 

Charlie byl. Už jsem nepochyboval, že to spolu zvládneme. Když už můj otec souhlasil, tak snad 

Weasleyovi nebudou problémem. 

Charlie: Vybehol som na verandu, len čo som ho zbadal prichádzať od hradu. 

„Ahoj," pozdravil som ho a vtisol mu na pery krátky bozk. „Pripravený?" opýtal som sa a on sa zatváril 

veľmi neisto. Pokrčil ramenami a prikývol. 

„Tak pôjdeme. Mama má rada presnosť. Okrem toho, trochu sa to natiahne. Povieme im to pred 

večerou, alebo až po jedle?" 

Draco: „Raději až po jídle. Nač si kazit večeři, že?" řeknu nesměle. 

Charlie: Odmiestnim nás asistovane hneď za Rokfortskou bránou. S drobným úsmevom ho objímem a 

v zápätí sa ocitáme v zadnej časti našej záhrady, za živým plotom. Dosť vysokým na to, aby nás nik 

nevidel skôr, než vyjdeme s pravdou von. 

Rodičia o mojom hosťovi vedeli, ale len Ginny rýchlo došlo, k čomu sa schyľuje. Mal som šťastie, lebo 

dvojčatá neboli doma. Vlastne... okrem mojej sestry tu nebol zo súrodencov nik iný. Chvála merlinovi! 

Draco sa tváril pri pohľade na Brloh trochu skepticky, ale uistil som ho, že kým nepadol doteraz, dnes 

nás určite nepochová. 

Draco: „Tvoje matka asi nebude mít radost, že si místo nevěsty vedeš ženicha, co?" pokusím se 

zavtipkovat, ale moc se mi to nedaří. Můj žaludek má momentálně velikost vlašáku. 

Charlie: „To nech ťa netrápi," šepnem a naposledy mu povzbudivo zovriem ruku, než ho pustím. 

Rodičia Draca privítali vľúdne, rovnako ako i moja sestra, ktorá sa na mňa nezbedne uškŕňala a 

prebodávala ma pohľadom hovoriacim - Viem, čo máš za lubom, drahý braček. Zamračil som na ňu, 

ale ona sa iba rozosmiala. 

Draco ma prekvapil, keď venoval matke kyticu kvetov, navyše, jej obľúbených. Ružových tulipánov. 

Bol som milo prekvapený, lebo večera prebehla v pokojnom duchu. Hoci to nič nesvedčilo o tom, čo 

bude, alebo by mohlo nasledovať po našom spoločnom priznaní. 



Draco zdvorilo konverzoval nielen s mojím otcom, ale i s matkou. Celá len tak žiarila, keď jej pochválil 

kuchárske umenie. A on naozaj vyzeral, že sa nad tým jedlom priam rozplýva. Bol naňho ozaj zvláštny 

pohľad... Napĺňal ma spokojnosťou, láskou a nehou. 

„Musím s vami hovoriť, mama, otec," začal som, keď Ginny odpratala zo stola a strategicky sa 

odobrala do kuchyne. 

Presunuli sme sa do obývačky. Otec s mamou zaujali kreslá, Draco si sadol vedľa mňa a ja som mu 

položil ruku na stehno v upokojujúcom geste. Merlin vedel, že by som práve v tejto chvíli nejakým 

tým elixírom na skľudnenie nervov nepohrdol. 

Rodičia po nás blysli pohľadom, Draco sa nervózne ošil a zružoveli mu líca. Bol naňho nádherný 

pohľad. Ale... mali sme svoje poslanie. 

Keď som pozrel na mamu, všimol som si, že má líca červené ako ruža a oči sa jej lesknú zadržiavanými 

slzami. 

„Takže..." zahabkala, ale otec jej položil ruku na predlaktie, aby ju umlčal a dal mi slovo. 

„Počúvam, synak," vyzval ma. 

A tak som sa nadýchol a priznal sa im k svojim pravým citom i k úmyslom. Draco len ticho sedel vedľa 

mňa a najprv len počúval. 

Keď som dohovoril, matka ticho vzlykla. 

Draco: „Jestli se k tomu mohu vyjádřit, chci, aby ste věděli, že já Charlieho miluju. Je to úžasný člověk 

a za to vám chci také poděkovat." 

Charlie: Mama vzlykla o čosi hlasnejšie a priložila si vreckovku k ústam. Slzy jej teraz tiekli po bucľatej 

tvári, ale nepovedala ani slovo. Otec sa na moment zamračil, ale potom sa pousmial. 

„Myslím, že som to vždy tušil. Preto ma to tak neprekvapuje. Ja rozhodne nebudem namietať a 

sľubujem, že ani mama nebude do tvojho súkromia zasahovať." 

Venoval jej veľavravný pohľad, na čo mama zasa vzlykla a vyskočila z kresla, miznúc vo vedľajšej izbe. 

Otec sa iba pousmial a ospravedlňujúco mykol plecami. 

„Bude v poriadku, nebojte sa," povedal a ospravedlnil sa, aby sa pobral za ňou. 

Draco si vedľa mňa povzdychol. „Naozaj bude v poriadku?" 

Venoval som mu spokojný úškrn. „Tú len tak niečo nezdolá. To by si ju musel poznať. Len potrebuje... 

trochu času. Nič viac." 

„Pôjdeme, opýtam sa ho a on prikývne. A hoci to nedopadlo najhoršie, i tak som nesvoj z celej tej 

scény. To už Malfoyovci sa tvárili a správali lepšie. No čo, nemôžem mať až toľko šťastia, nie? Inak by 

som to asi neuniesol, pousmejem sa v duchu a vediem ho von, keď sa rozlúčime s Ginny. 

Bol som rád, keď som opustil Brloh, držiac Draca za ruku. Potiahol ma za ruku, ešte keď sme kráčali 

záhradným chodníkom. Zastavil som a otočil sa k nemu. 



Draco: „Vážne bude v pohode?" 

Charlie: Usmejem sa. „Určite. Draco," zašepkám a objímem ho, „netráp sa tým. O pár mesiacov ju 

budeš krotiť, aby prestala vymýšľať hlúposti, keď im oznámime zásnuby. Priprav sa na to, že sa bude 

do všetkého pliesť. Je to veľká organizátorka." 

Dracovo obočie vyletelo navrch hlavy, v tvári celkom zábavný výraz. „N-Naše zásnuby?" 

Usmejem sa. „No? A prečo nie? Celkom dobre si viem prestaviť život po tvojom boku." 

Rozosmial sa. „Hm, to ešte preberieme." 

Draco: „Vlastně teď, když už nám prakticky nic nestojí v cestě, mi to ani nepřijde tak nemožný," řeknu 

spokojeně a radostně se na něj zazubím. 

Charlie: Odmiestnili sme sa nazad na Rokfort. Draco sa chcel ísť prezliecť, ale s potešením som mu 

navrhol, že mu tie drahé háby osobne rád vyzlečiem. Nenamietal. Neostal však na noc. Nie prv, kým 

nespravíme posledný krok. 

Rovnako ako Severus s Harrym, tak aj my sme sa potrebovali dohodnúť s riaditeľkou. Nehodlali sme 

predsa budiť verejné pohoršenie, alebo porušiť nejaký prísny školský zákon a tých teda bolo vážne 

požehnane. 

Draco: Druhý den jsem se hned po snídani vydal s Charliem za McGonagallovou. Oba jsme měli první 

hodinu volnou a hlavně, chtěli jsme vyřešit to poslední, co stálo v cestě k tomu, abychom mohli být 

oficiálně spolu. 

Charlie: Minerva bola nanajvýš zhovievavá, i keď eticky a morálne prísna. Nečakal som, že by nám 

mohla zakázať vzájomné nočné návštevy. Ale stalo sa. Preto sme na ňu obaja chvíľu iba vyjavene 

zízali s vyvalenými očami. Harry ma mohol aspoň varovať! Sarka! 

„Ako to myslíte, žiadne ponocovanie?" vyhŕkol som, tváriac sa viac neurčito ako naštvane. Ešte vo 

mne bublala posledná kvapka nádeje, že som si jej slová mylne vyložil. 

Ani brvou nemihla, keď nám to vzápätí pekne polopate vysvetlila. Kým Draco ihneď očervenel od 

hanby, ja som pre zmenu zbledol ako stena. Nedokázal som si ani len predstaviť, že by sme nemohli 

byť spolu aj v noci. Desivá predstava. Zjavne na tom nebol inak. 

Kanceláriu sme opustili v tichosti, tváriac sa pomerne kyslo. 

Draco: „A to jsem věřil, že všechny překážky máme za sebou," povzdechnu si. Tohle jsem nečekal. 

Charlie: Nasledujúci mesiac bol najhorší v mojom živote. A ak som tak mohol súdiť, i v tom 

Dracovom. Stretávať sa na víkendy v Rokville nebolo boh vie čo. 

Keď som sa raz tak celkom vyčerpaný vracal zo Zakázaného lesa, kde som bol na tradičnú obhliadku, 

stretol som Harryho. Netrvalo mi dlho, než som sa mu zdôveril a on sa vzápätí rozosmial na plné 

hrdlo. Keď som sa nadurdil, objal ma okolo pliec a dobrácky sa uškrnul. 

„Počuj, my sme mali so Severusom svojho času ten istý problém. Ale pomohla mi istá vecička. Ak 

chceš, rád ti ju požičiam." 



A naklonil sa ku mne, aby mi pošepol, čo presne za vecičku má na mysli. 

„A nikto vám na to neprišiel? Ani..." a ukázal som prstom k veži, v ktorej mala tá straka svoju 

pracovňu." 

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Príď si poň večer. Budem ťa čakať." 

To už som sa usmieval širokým úsmevom. Harry zjavne ani netušil, ako mi odľahlo a... pevne som 

veril, že Draco na tom nebude inak. 

Po čase:  Koniec školského roka 

Charlie: Len čo z Rokfortu vytiahol päty posledný študent, zavrel som bránu a na priedomí chalupy sa 

rozhodol vyčkať na Draca, ktorý spolu s Harrym a Pomonou vyprevádzali študentov na letné 

prázdniny. 

Nemusel som čakať dlho. Môj plavovlasý anjel ku mne kráčal s veľavravným úsmevom na perách a 

bezprostredne sa mi hodil okolo krku. 

Bozk, ktorý mi vlepil na ústa ma celého rozochvel. 

Draco: „Konečně prázdniny! Dva měsíce jen pro nás dva," usměju se. „Řekl jsem ti, že umíš krásně 

líbat?" 

Charlie: Uškrniem sa. „Myslím, že nie. Ďakujem. Od niekoho, kto má taký talentovaný jazýček je to 

nesmierne poctva," pošepnem o niečo drsnejším hlasom a on v okamihu očervenie a sivé oči sa 

pretavia v tekuté striebro. 

Ten vrúcny pohľad pohasne, keď mu pripomeniem: „A na to pozvanie od vašich si už zabudol?" 

Draco: „A do prkna! Tak necelé dva měsíce, no," pokrčím nosem. „Hlavní, je, že nás už nikdo nechce 

rozdělit, že?" řeknu spokojeně a ovinu mu ruce kolem krku. 

Charlie: Objímem ho a usmejem sa. „Takže by sme mohli zároveň osláviť i... naše zásnuby?" 

Prudko sa nadýchne, oči mu žiaria očakávaním a vzrušením. Pery sa vzápätí zvlnia vľúdnym, láskavým 

úsmevom. 

Draco: „To tedy mohli," odpovím natěšeně. Takže ten prstýnek, který jsem čirou náhodou objevil v 

jeho prádelníku, je vážně pro mne! 

Charlie: „Fajn. Dohodnuté, láska. A čo teraz? Pôjdeme sa prejsť?" opýtam sa s nezbedným úsmevom, 

cítiac na stehne jeho patrné vzrušenie a kývnem hlavou k jazeru. 

Draco: „Můžeme. Sbaleno už mám od včerejka. A... máš v plánu néco konkrétního?" zeptám se, 

zlehka se otírajíc o jeho silné stehno. Když mi jeho ruce sklouznou po zádech až na zadek a jemně ho 

zmáčknou, z úst se mi vydere rozechvělý sten. Tak moc po něm toužím, až mám obavy, jestli k tomu 

jezeru vůbec dojdu! 

Charlie: „Dobre, ale k lesu nepôjdeme. Tam mal namierené Harry so Severusom a nerád by som ich 

pri niečom nepatričnom vyrušil," uškrniem sa. 



Draco: „To souhlasím. Raději zamíříme na druhou stranu jezera. Bude to bezpečnejší a budeme všem 

z očí. Skvělý nápad, víš to? Tak už pojď, jinak tu exploduju a to bych nerad," zašeptám s ústy blízko 

jeho rtů a on se rozesměje. 

Nemohu se k němu nepřidat. Ó, sladký Salazare, já v tom vážně pěkně lítám! 

Charlie: Napokon sme šli najprv do Francúzska. Oficiálne som požiadal Malfoyovcov o ruku ich syna, 

samozrejme v prítomnosti mojich rodičov a zároveň sme tam strávili strastiplný týždeň, keďže 

Dracova matka mala termín pôrodu. 

Bol som rád, keď sme Provence opúšťali a zároveň mi odľahlo, že sa na ich rozhodnutí stavať sa medzi 

nás, nič nezmenilo. 

Musím uznať, že malý Perseus bol rozkošný a Lucius doňho vkladal veľké nádeje. I keď musím uznať, 

že na svojho prvorodeného syna bol pyšný rovnakou mierou. 

Draco: Své ANO jsem mu řekl ještě o prázdninách a... přátelé, věřte mi, nikdy jsem toho nelitoval! 

 

~*~ Koniec ~*~ 

 


