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Pairing: Harry a Draco 

Vedľajšie postavy: Narcissa, Lucius, Astéria, Blaise a Theo, Vincent Crabbe, Weasley, Grangerová, 

Severus so srdcom na správnom mieste a po uši zamilovaný Sirius 

Varovanie: Sex - v akejkoľvek podobe, vulgarizmy, intrigy, láska :) 

Žáner: z každého rožku trošku :) Hlavne Romantika 

Popis: Nič nie je také ako sa zdá, ale prečo to nemohlo všetko ostať v starých zabehaných koľajách? 

Asi preto, lebo Draco vie, čo chce a túži ísť za svojím snom. Lenže čo ak ten sen nehrá otcovi do karát 

a zahŕňa i jedného strapatého chrabromilčana? Podarí sa im prekonať vzájomné spory i rodinné 

nezhody? Zvíťazí láska i v tomto boji?  
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1. kapitoIa 

Stál pri okne a skrz ľadové kvety zdobiace sklenú tabuľu sa díval cez hustý závoj sneženia na 

príjazdovú cestu, ktorú lemovali vysoké, štíhle topole. Ich holé konáre boli postriebrené inovaťou. 

Sane jeho otca sa približovali bleskovou rýchlosťou, ťahané pôvabným, i keď nevábne vyzerajúcim 

testralom. 

Jeho matka sa vrátila len nedávno. Akoby presne vedela, kedy musí byť doma. Vystúpila z krbu, 

odložila si zimník lemovaný kožušinou na krku i rukávoch a zložila si kožušinovú čiapku. Vyparádená a 

vyzbrojená do mrazivého počasia napriek faktu, že cestovala krbom a dnu nevystrčila ani nos. 

Vrátila sa od svojej najlepšej priateľky Hope Malloryovej, ktorú Lucius samozrejme nevedel vystáť. 

Hope bola zjavne jediná žena v okolí, ktorú neprefikol. A zjavne tomu nahrávalo i to, že bola 

šmukelka. Čo však nikto nevedel potvrdiť s istotou. 

Draco videl ako otcove sane zastali pred vchodom. Napriek tomu chvíľu trvalo, kým vystúpil a on si 

mohol iba domýšľať, prečo to tak bolo. Potom sa otočil a on s prekvapením i znechutením zvraštil 

obočie. 

Pán domu podal ruku mladej žene zahalenej v purpurovom plášti lemovanom čiernou kožušinou, aby 

jej pomohol vystúpiť. 

„Suka,“ splynulo mu z úst bez toho, aby to vôbec oľutoval. 

Ešte teraz mal pred očami ten obraz nahého tela svojej bývalej snúbenice zakliesnenej medzi mužmi, 

ktorých považoval za svojich najlepších priateľov. V ušiach mu stále zneli ich vzdychy, počul nechutné 

mľaskanie, keď jej nahé telo zasypávali bozkami i nesúhlasný vrzgot úbohého kresla, na ktorom si to 

trojica rozdávala. 

Zježili sa mu z toho chlpy na tele a obrátil sa mu žalúdok. 

Pre Salazarove gule, bol naivný imbecil. Musel si to priznať. 

Zavrel oči a ticho zahrešil, keď videl ako otec voviedol jeho bývalú snúbenicu dovnútra. 

Zviezol sa do kresla. Vedel, že je len otázkou času, kedy si ho otec zavolá. Mal na to viacero dôvodov. 

A jedným z nich bol určite ten odporný prízrak v červenom. 

Snažil sa dýchať a upokojiť rozbúrené pocity, ale vrelo to v ňom. Vošiel si prstami do vlasov a naklonil 

sa. Lakťami sa oprel o stehná. Ostal nemo civieť do krbu a uvažoval, do akej rodiny sa to narodil. 

O Bellatrix vždy vedel svoje. Pomätená, i keď celkom príťažlivá žena, ktorá s manželom rada 

usporadúvala orgie. Najprv iba kvôli potešeniu zo sexu, potom pre potešenie Voldemorta. O jeho 

matke sa naopak šuškalo, že je frigídna. Aspoň to počul otca vykrikovať, keď sa čoraz častejšie hádali. 

Otec sa pre zmenu nemal problém dostať pod každú sukňu, na ktorú pozrel. 

Naproti tomu jeho krstný otec Severus bol vzorom cnosti. A asi i jeho jediným vzorom. Možno bol 

mĺkvy, možno bol tajomný, ale on vedel, že je mužom so srdcom na správnom mieste. Napriek tomu, 

že naňho rodina zanevrela, keď sa dozvedela o jeho zrade, on ho neodpísal. 
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A tiež bol jeho poslednou nádejou. Vedel, že ho v rozhodnutí podporí aspoň on. Po vojne sa mu svet 

obrátil hore nohami. A ani po tých rokoch sa to neurovnalo. 

Keď sa v jeho izbe ozvalo hlasné puk, ani nezdvihol hlavu. 

„Pán Draco, pán Lucius žiadať, aby ste za ním prísť do pracovne,“ zapišťal domáci škriatok a pokorne 

sa pred ním uklonil. 

Povzdychol si. Nemalo zmysel odporovať. Ale už viac nebude poslúchať a krútiť chvostom ako dobre 

vycvičený domáci maznáčik. Je na čase, aby vzal život do vlastných rúk. 

Takmer sa pousmial. Zmluva opatrená silným nezničiteľným kúzlom bola ukrytá v jeho prenajatom 

byte. O ktorom jeho rodičia nemali ani tušenia. 

Ešte dnes sa odsťahuje. Bude mu to len na úžitok. 

oooOOOooo 

Luciusa našiel sedieť rozvaleného vo svojom pracovnom kresle a so zatvorenými očami. Prekvapilo 

ho, že tam nenašiel aj Astériu, ale rozhodne sa potešil. Nevedel odhadnúť, či by sa zdržal od nejakej 

trefnej urážky. 

„Čo to má znamenať?“ vyhŕkol bez úvodu Lucius a uprel naňho svoj ľadový pohľad. 

Draco si sadol do voľného kresla a prekrížil si ruky na hrudi. „Moja pracovná zmluva,“ odvetil 

pokojne. 

Lucius sa zamračil. „Na tomto sme sa nedohodli. Jasne som ti povedal, že sa máš dostaviť na pohovor, 

ktorý som ti...“ 

„Je mi to jedno!“ odvrkol. „Viem sa o seba postarať i sám.“ 

Lucius sa naňho posmešne zadíval a uškrnul sa. „Skutočne? A ako? Tým, že zo seba budeš robiť 

šaša?“ 

Na tvári sa mu nepohol ani sval. Mlčal. 

Lucius sa oprel lakťami o stôl. „Maj rozum! To miesto je lukratívne! Navyše s minimom povinností! Čo 

viac môžeš chcieť?!“ 

Draco mlčal. Vedel, že jeho otec by to sotva pochopil. 

„Dohodol som sa s ministrom na novom termíne, zajtra o ôsmej. Pôjdeš tam, predostrieš mu svoje 

osvedčenia i kvalifikáciu a urobíš všetko preto, aby si naňho zapôsobil.“ 

„Nie.“ 

Tá stručná odpoveď Luciusa na pár sekúnd umlčala. Lenže potom zavrčal a jeho oči sa doňho zabodli 

ako dva tvrdé kryštály. 

„Poslúchneš! Inak ti zastavím mesačnú apanáž! Nezahrávaj sa so mnou, Draco. Stačilo, že si zrušil 

zasnúbenie s lady Greengrassovou. Mimochodom, ešte si musíme pohovoriť i o nej.“ 
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Áno, výhražky mu vždy išli na jedničku. Ak toto bola skutočná otcovská láska, tak merlin zaplať! Vstal 

z kresla a opätoval mu vzdorovitý pohľad. 

„Svoje som povedal, otec. Ide o môj život a rozhodnem o ňom iba ja. Čo sa týka tej malomeštiacej 

kurvy, nech sa prepadne pod zem. Pre mňa neexistuje!“ 

„Draco!“ zrúkol šokovane, ale nestihol celkom nič. Jeho syn odišiel skôr ako sa zmohol na čosi ďalšie. 

Napokon si sadol a zakryl oči rukou. Bol na toto vážne pristarý? Ako to, že ho nepočúvol vlastný syn? 

Vždy mu spravil po vôli. Tak prečo nie teraz? Veď preňho chcel iba to najlepšie. 

Nepostrehol, kedy do miestnosti vplávala pôvabná mladá dáma. Stuhol, keď mu zozadu ovinula ruky 

okolo krku a zapriadla pri uchu, ktoré následne olízla horúcim jazýčkom. 

„Tak?“ šepla sladkým hláskom. „Prebrali ste to?“ 

Lucius sa ani nepohol. Mlčal. Nemal náladu. 

Obišla ho, zvodne sa usmievajúc. Plášť rozopnutý, bujné poprsie vykúkajúce z výstrihu šiat. Jeho oči 

zamerali stuhnuté bradavky črtajúce sa pod látkou priliehavého živôtika. Sledoval ju pozorným okom 

vzrušeného lovca... 

Kľakla si, nechtami prešla po svalnatých stehnách a zapriadla ako mačka. Už i tak bol tvrdý ako skala. 

Keď mu uvoľnila zapínanie nohavíc, aby sa s ním pohrala, poposadol si v kresle a vďačne roztiahol 

nohy. 

O chvíľu neskôr ju už preťahoval na svojom pracovnom stole. 

Hlavou mu preblesklo, že mal jeho syn pravdu. Bola to síce malomeštiacka kurva, ale s viac ako 

vyhovujúcim rodokmeňom. A v posteli to bola dračica. 

Prečo ju dofrasa nechcel?! 

2. kapitola 

Mal zbalené. Astériu odchádzať nevidel, sluha už dávno odpratal snežné sane spred vchodu. Iba 

dúfal, že už vypadla. Natrafiť na ňu ozaj nemal najmenšiu chuť. 

Naposledy si skontroloval veci, keď začul na dvere tiché zaklopanie. 

„Ďalej,“ riekol, keď batožinu zmenšil kúzlom. 

Vošla jeho matka. Smutne sa usmiala. I on jej opätoval úsmev. Podišiel k nej a objal ju. Na bledé líce 

jej vtisol ľahký bozk. 

Keď sa od nej odtiahol, vzala mu tvár do dlaní. „Rozhodol si sa?“ 

Prikývol. Zavše sa čudoval, ako vedela, na čo sa chystá i napriek tomu, že škriatkom to zakázal 

prezradiť a oni zaryto tvrdili, že to dodržali. 

„Otec asi nesúhlasil, čo?“ 
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Pokrútil hlavou a ona spustila ruky. 

„Chce mi zastaviť mesačnú apanáž,“ povedal vecne a nedbalo mykol plecami. 

Povzdychla si. Jej syn trpel a ona mala dojem... nie, vlastne to vedela. Bola to z veľkej časti i jej vina. 

Keby nie to tajomstvo, ktoré si pred ním tak úzkostlivo strážila a keby... 

Sklonila hlavu. Bolo toho na ňu priveľa. Jedno však bolo isté. Luciusa nikdy nemilovala a nemohla mu 

dať to, čo mu dávali celé zástupy povoľných žien. 

Pravdaže to vedela. A bolo jej to jedno. No nechcela, aby si to odniesol jej jediný, milovaný syn. 

„Odídem ešte dnes.“ 

„Kam?“ ozvala sa starostlivo a zdvihla ruku, aby mu napravila golier košele. 

„Pred časom som si prenajal byt. Je zariadený a vyhovuje mi. Môžeš ma prísť pozrieť, ale adresu ti 

prezradím iba pod jednou podmienkou.“ 

Narcissino obočie sa spýtavo nadvihlo. „Pod akou podmienkou?“ 

„Že sa otec adresu nedozvie.“ 

Bez váhania prikývla. Ak sa Lucius rozhodol konať zasa po svojom, nech si robí, čo chce. Ona však 

proti vlastnému synovi nepôjde za žiadnu cenu. Bol pre ňu privzácny a priveľmi ho milovala. 

„Ak ti to nebude prekážať, pošlem list madam Malloryovej. Myslíš, že jej nebude proti vôli, ak sa 

stane sprostredkovateľkou našich vzájomných listov? Lebo inak budem musieť vymyslieť iný spôsob 

ako...“ 

Narcissa pohotovo pokrútila hlavou a usmiala sa. „Nie. Môžeš jej dôverovať. Hneď zajtra jej poviem, 

aby v najbližších dňoch očakávala tvoju sovu. Ubezpečujem ťa, že sa list dostane priamo do mojich 

rúk.“ 

Draco prikývol. „Dobre. Mal by som ísť.“ 

Naposledy ju objal a obliekol si ťažký kabát opatrený hrejivým kúzlom. Zmenšené kufre si vopchal do 

vrecka nohavíc. Privolal si metlu a otvoril balkónové dvere. 

Ovial ich závan mrazivého vzduchu, ale Draco to sotva vnímal. Bolo mu ľúto, že tu zanecháva matku 

samotnú, ale otec mu nedal na výber. Neprispôsobí sa. 

Prv ako vysadol na metlu sa otočil. „Mama, aj ty si želáš, aby som obnovil zasnúbenie s lady 

Greengrassovou?“ 

Pozrela naňho. „Ja si želám iba to jediné. Aby si bol šťastný.“ 

Usmial sa širokým úsmevom. „Ľúbim ťa.“ 

Narcissa si zakryla ústa chvejúcou sa rukou, aby potlačila vzlyk. Nikdy by si nebola pomyslela, že raz 

uvidí vlastného syna utekať z domu. Nič iné to totiž nebolo. 
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Ale ak je to ozaj jediná možnosť, ako sa vyhnúť Luciusovej slepej vôli, tak nech! 

Zamávala mu a sledovala ako jeho štíhla silueta mizne v tmavej bezhviezdnej noci. „Aj ja ťa ľúbim, 

srdiečko.“ 

A vtáčik uletel zo zlatej klietky. 

oooOOOooo 

Severus zaklapol knihu, keď sa na vstupné dvere vedúce do jeho skromného prechodného príbytku 

ozvalo zaklopanie. Vlastne sa zvuk ťažkého klopadla rozľahol celým prízemím majáku na úpätí 

skalnatého pobrežia, kde sa na istý čas uchýlil. Tak sa mu tu zapáčilo, že tu z času na čas prenocoval. 

Dúfal, že sa sem znova nezatúlal ten všivavý pes, ktorý čoraz častejšie dobiedzal. 

„Draco!“ hlesol prekvapene, keď otvoril dvere a privítal svojho krstného syna s úžasom vpísaným v 

tvári. 

„Ahoj, môžem?“ ozval sa, vydýchol obláčik pary a zadrkotali mu zuby. 

Severus ihneď ustúpil. Premeral si ho od hlavy po päty. Draco sa dovliekol ku krbu s metlou v ruke 

ťarbavou chôdzou. Mohol len dúfať, že mu jej násada neprimrzla k dlani. Vonku vládla ozaj mrazivá 

noc a ťažké oblaky sľubovali ďalšiu snehovú nádielku. 

Zavrel za ním dvere a podišiel k servírovaciemu stolíku, na ktorom stála fľaša whisky. Bez opýtania mu 

nalial a vtlačil pohár do prázdnej ruky, z ktorej si už stiahol rukavicu. „Vypi to,“ prikázal a sledoval, 

ako ho krstný syn na slovo poslúchol. 

Draco sa zakuckal. Nie, že by nebol zvyknutý na tvrdý alkohol a popravde, hodlal odmietnuť. Ale v 

tejto chvíli by mu skrehnuté a premrznuté telo neohrialo asi nič iné tak dôkladne. 

„Odišiel si z domu?“ opýtal sa prekvapene, keď si dal veci do súvisu. 

Draco prikývol. Ohriate údy ho teraz pálili a pokožka ho nepríjemne šteklila, keď sa jeho telo rýchlo 

ohrievalo. A tvár mu doslova horela. Mal dojem, že je z neho jeden veľký cencúľ. Aspoň zlepené a 

postriebrené vlasy určite boli. 

„Dostal som pracovnú ponuku.“ 

„Smiem sa opýtať akú?“ 

„Budem hrať v metlobalovom družstve Magochester United,“ odvetil hrdo. 

Severus prikývol. „Blahoželám, i keď si osobne myslím, že máš na viac.“ 

Draco sa uškrnul. „V tomto si asi s otcom za jedno. Chcel mi dohodiť prácu na ministerstve. Netúžim 

iba sedieť na zadku a brať peniaze za nič, i keď je to lákavá ponuka. Som ešte mladý na zaháľanie, 

nie?“ 

„Musím ťa opraviť,“ zahundral Severus. „S tvojím otcom som nebol nikdy za jedno. A ani v tomto by 

sme sa nezhodli. Ministerský úradník? Pche! Bolo by to iba bohapusté mrhanie tvojím talentom!“ 
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Draco sa vševedúco uškrnul. „Dúfal si, že pôjdem v tvojich šľapajách?“ 

Starší čarodejník iba prižmúril oči a načiahol sa po svojom pohári whisky. „Povedzme, že som dúfal. Je 

to hriech?“ 

„Nie. A možno... kto vie, jedného dňa, keď ma omrzí dostávať dorážačkami do tváre a ničiť tak svoju 

povestnú, dokonalú krásu,“ zatiahol afektovane, na čo sa Severus uškrnul a pokrútil nad ním hlavou. 

„Mimochodom, kam máš namierené?“ 

„Do Manchestru. Prenajal som si tam byt. Mimochodom, dúfam, že si to necháš pre seba. Otec o tom 

nevie a ja nechcem, aby mi prišiel robiť zbytočné scény. Svoje rozhodnutie nezmením,“ varoval ho. 

„Ak si zabudol, s tvojím otcom sa nezhováram. Narcissa to vie?“ 

Draco prikývol. „Vie, že som odišiel a nevrátim sa. A neskôr jej chcem napísať, aby mohla prísť.“ 

„Myslíš, že to Lucius nezistí?“ 

„O to sa neobávam. Nerozprávajú sa spolu.“ 

Severus prikývol. Dopil a ponúkol mu na dnešnú noc nocľah. Bolo nerozumné, aby sa trmácal v tomto 

mraze ďalej. 

Draco napokon súhlasil. Vyspí sa a zajtra ráno bude pokračovať v ceste. Ľutoval, že nezariadil 

letaxové spojenie sietí zo svojho bytu s majákom. Čo už. Bude mať šťastie, ak sa teplota vzduchu zvýši 

aspoň o pár stupňov, inak mu hrozí, že mu k tej metle zajtra primrznú gule. 

Pri tej myšlienke sa striasol. 

3. kapitola 

Ron Weasley sedel za stolom v dome na Grimmauldovom námestí a pohľad upieral na svoje 

prepletené prsty rúk. Snažil sa nezízať do výstrihu svojej priateľky. Naozaj sa snažil. Jednostaj mu však 

pohľad zabiehal k jarčeku jej plných pŕs. 

Donedávna netušil, čo je to push-upka, ale teraz tomu polyamidovému výrobku s rafinovanými 

krajkami vzdával v duchu vďaky. 

Hermiona si usrkla z čaju, a keď si všimla jeho pohľad, schovala ruku nenápadne pod stôl a pohladila 

ho po stehne. 

Vrhol na ňu zdesený pohľad. „Teraz nie!“ sykol tak, aby to zachytila iba ona. 

Zachichotala sa a ruku poslušne stiahla. 

„Harry tu bude o chvíľu,“ povedal tmavovlasý, pochudnutý muž, ktorý práve vstúpil. „Ešte sa balí.“ 

Sadol si oproti nim a nalial z mätového čaju i sebe. Mlčky usrkával a nechal myšlienky túlať sa 

nevedno kam. 
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Hermiona sa dotkla jeho ruky a on zbadal v jej očiach súcit. „Veď sa nesťahuje na druhý koniec sveta, 

Sirius.“ 

„Nie, len do toho prekliateho Manchestru!“ odfrkol si tlmeným hlasom. Nechcel, aby ho Harry začul. 

Najmä, keď to chcel na poslednú chvíľu zrušiť a to len kvôli nemu. Nebol predsa sopľavé decko, ktoré 

si nevie utrieť bez pomoci zadok. Nie, vedel sa o seba postarať. 

Po vojne sa jeho život rozhodne zmenil k lepšiemu. Mal svoju prácu, vrátili mu nielen tituly a zhabané 

rodinné majetky, jeho meno bolo znova čisté ako čerstvo napadaný sneh a... A predsa mal dojem, že 

mu chýba niečo veľmi, veľmi podstatné. 

A k tomu sa rátala i smrť blízkeho priateľa, Remusa Lupina. 

Znova bude sám. S trpkosťou si spomínal na chvíle, keď brázdil Anglicko na chrbte Hrdozobca, 

skrývajúc sa po lesoch a jaskyniach, po každej nenápadnej čiernej diere. A potom mesiace samoty a 

väzenia tu, na Grimmauldovom námestí. 

Nechcel to zažívať zasa, ale nemohol dopustiť, aby Harry podriadil svoj život jemu. Nič mu nedlhoval. 

Bolo to tak správne. Musí žiť svoj život. 

A on si nejako zariadi... ten vlastný. 

Hermiona sa pousmiala. „Budete sa predsa navštevovať. Nie je to ďaleko.“ 

„Hermiona má pravdu, Sirius.“ 

Zmĺkli, keď začuli na schodoch dupot Harryho nôh. Vošiel do kuchyne a usmial sa na nich. Vyzeral 

trochu nervózne. 

„Myslím, že som pripravený,“ hlesol. 

„Nezabudol si na nič?“ kontrolovala ho kamarátka a vstala, aby mu opravila trčiacu ofinu tmavých 

vlasov a aspoň trochu ju prihladila. 

„Nie. Mám všetko. A keby aj, Sirius mi to môže neskôr poslať.“ 

„Ako budeš cestovať?“ zaujímal sa Ron. 

„Letaxom. Krb  sa o chvíľu napojí na jeden hostinec v Manchestri a odtiaľ to mám do bytu na pár 

krokov.“ 

„Vieš, kto všetko bude hrať v tíme?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Nemám tušenia, ale je mi to jedno. Teším sa!“ 

Skontroloval si čas a usúdil, že na šálku čaju nikdy nie je neskoro. 

O dvadsať minút už ale stál oblečený a pripravený vycestovať. Rozlúčili sa s ním a Sirius mu dal 

posledné „dobré rady.“ 

S tým i s veselým smiechom vstúpil do plameňov, keď zmenili svoju farbu, aby ho po vyslovení adresy 

mohli pohltiť. 
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oooOOOooo 

Nemal rád tento druh adrenalínového cestovania. Ale premiestňovanie sa nebolo o nič príjemnejšie. 

Keď z krbu vypadol v hostinci u Škuľavej mačky, iba kývol barmanovi na pozdrav a bral sa preč, 

uhládzajúc si ofinu na čele. I tak zachytil ten tichý šum, keď ho tých pár prítomných spoľahlivo 

rozpoznalo. 

Vyšiel na čerstvý vzduch bez toho, aby si to nejako extra všímal. Vykročil ulicou a myslel na to, že 

začína konečne žiť. I keď to v jeho prípade znamenalo, že sa nebude plahočiť za bývalými 

smrťožrútmi, aby ich poslal do Azkabanu a nebude sa pokúšať randiť s Ginny, a donekonečna jej iba 

lámať srdce. 

Nemohol si predsa rozkázať, aby k nej niečo cítil, keď to tak nebolo, no nie? Nie, že by nebola pekná, 

ale ani jej jemná krása s ním nič nerobila. A keď už bol pri tom, nič s ním nerobila ani exotická 

príťažlivosť Čcho Čangovej. Vtedy si s tým hlavu nelámal, ale teraz, v posledných dňoch sa tým 

zaoberal čím ďalej, tým viac. 

Vždy bol iný a vždy to o sebe vedel, ale žeby bol iný aj v tomto smere? Nebolo by to už priveľa i 

naňho? 

Povzdychol si, odsunul tie myšlienky bokom a obzrel sa za mladíkom, ktorý sa naňho usmial, keď 

prechádzal okolo. 

Pekný zadok, pomyslel si, ale nenapadlo mu pozastaviť sa nad vlastnou myšlienkou. 

Zamieril k vchodu a dával pozor, aby sa nerozplesol na zľadovatelom chodníku. Privodiť si úraz hneď 

na úvod nebolo práve v jeho plánoch na post úspešného hráča. 

Otvoril si kúzlom a už prekračoval prah, keď sa za jeho chrbtom ozval nepríjemný zvuk nárazu. Otočil 

sa, aby uvidel akéhosi mladíka váľať sa na chodníku v mäteži vlastného kabátca. Spod jeho tela trčala 

v divnom uhle metla. 

„Došľaka!“ zahrešil mladík, keď sa opatrne zdvíhal zo zeme. Zjavne si ho nevšimol. Potom si vydýchol, 

keď zistil, že metle sa nič nestalo. 

No len čo sa oprel o ľavú ruku, aby vstal, sykol od bolesti. 

„Si v poriadku?“ ozvalo sa mu za chrbtom a on v momente stuhol. 

Mal jednu zo svojich živých nočných môr alebo ho iba klame sluch? 

Otočil sa. Veľmi, veľmi pomaly a so zatvorenými očami. Až potom ich roztvoril. Do zorného uhla jeho 

pohľadu sa dostali najprv čierne kožené topánky. Kvalitné, usúdil. Nohavice, šité na mieru. Lem plášťa 

siahajúci poniže kolien. A potom sa stretol s tými neuveriteľne zelenými a rovnako šokovanými 

očami. 

„Malfoy!“ 
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„Zrak ťa teda jednoznačne neklame, Potter!“ odfrkol si a preklial sa za to neuveriteľné faux pas, že sa 

tak veľkolepo rozpleštil za jeho prítomnosti. Vstával, ale zakymácal sa. Ruky pohotovo vystrelili k 

nemu, aby mu zabránili v opätovnom páde na zamrznutom chodníku. 

Nepoďakoval. Stačilo to, že naňho nenakričal, no nie? 

Keď stál nohami pevne na zemi, vytrhol sa mu a nastavil nezranenú ruku nad metlu. Vkĺzla mu do 

dlane. Bez toho, aby sa obzrel vykročil k vchodu do budovy a nechal tú strapatú mátohu zízať na svoj 

chrbát. 

Dohnal ho na prvom poschodí. „Čo tu robíš?“ 

„Do toho ťa nič!“ 

„Prečo musíš byť taký neuveriteľne...“ 

„Šarmantný? Elegantný? Dôvtipný?“ ponúkal rýchlo jednu možnosť za druhou. 

„Nie!“ odsekol Harry nasrdene. „Uštipačný, drzý a povýšenecký sa k tebe hodí lepšie!“ 

Dracovi zamykalo kútikmi úst. Ale nepovažoval za potrebné odpovedať mu na otázku. 

„Si detinský, vieš to?“ nevzdával sa Potter, vykračujúc po schodoch za ním. 

„A ty dotieravý,“ zakontroval a zastal na treťom podlaží. „Odpáľ!“ hlesol a postavil sa pred dvere 

svojho bytu. O chvíľu bol dnu. 

Oprel sa o dvere chrbtom zvnútra a potichu zaklial. Ruka ho bolela ako čert! A akoby to nestačilo, 

zajtra sa má hlásiť trénerovi. Ako, keď je zranený a nemá pri sebe ani jeden posratý elixír?! 

Harry si povzdychol. Prečesal si prstami vlasy a pokrútil hlavou. Toto musel byť iba zlý vtip. Otočil sa 

čelom k protiľahlým dverám bytu, v ktorom zmizol Malfoy a vošiel dnu. 

4. kapitola 

Musel niečo vymyslieť. Nemohol sa ani vybaliť. Nemal tu domáceho škriatka a ruka bolela čím ďalej, 

tým viac. Zotmelo sa. Ľadový obklad nepomáhal. 

Navyše, Potter sa ubytoval v byte oproti. Nepríjemná hra osudu, len čo je fakt. Utiekol z domu, aby 

musel čeliť svojej nemesis?! 

Ani len krbom sa nemohol spojiť so Severusom, lebo si nemal kedy vybaviť napojenie. 

Čo teraz? Ruka bolí, nevyspí sa, a keď takto zajtra príde na zahajovací tréning, tréner ho pošle 

zaručene do riti! Nechcel, aby naňho pozerali cez prsty hneď v prvý deň! 

Mal jedinú možnosť. Zaklopať na dvere protiľahlého bytu a dúfať, že sa stane nejaký zázrak a aspoň 

Potter bude mať nejaký elixír, o ktorý sa s ním... podelí. 

Stálo ho to viac námahy ako zvládnuť s pokojom otcov výbuch hnevu. 
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Potter mu bez slova otvoril a len čo mu pohľad padol na jeho dochrámanú ruku, ustúpil, aby mohol 

vojsť. 

„Neobťažuj sa,“ odmietol, usilujúc sa, aby to nevyznelo odmerane, či neúctivo. „Prišiel som sa opýtať, 

či nemáš nejaký elixír, ktorý by mi...“ 

Zmĺkol. Aké patetické, žobrať pri Potterových dverách. Merlin, kam to dopracoval. 

„Nehryziem,“ začul a keď zdvihol hlavu, s úľavou zistil, že sa Potter netvári nijako škodoradostne ani 

pomstychtivo. „Poď dnu. Viem pár diagnostických kúzel. Možno to nakoniec nebude potrebovať ani 

kostro-rast.“ 

Draco zaváhal, Harry si povzdychol a prevrátil očami. A tak s veľkým sebazaprením vstúpil do jamy 

levovej. 

Prešli chodbou a Potter ho zaviedol do prijímacieho salónu. „Sadni si.“ 

Nesadol. Teda, nie hneď. Ostal stáť pri obyčajne vyzerajúcej tmavohnedej sedačke a rozhliadol sa po 

izbe vymaľovanej v jemných, krémových odtieňoch. 

Netušil, kam Potter odbehol, ale napokon si sadol. Do kresla. A zistil, že je pohodlnejšie ako jeho, 

ktoré bolo drahšie a vyzeralo stokrát lepšie. 

Potter sa objavil už len v tričku a spod starých riflí mu vykukovali bosé nohy. Natiahol sa po jeho ruke, 

ale Draco si ju pritiahol k telu skôr, ako sa ho stihol vôbec dotknúť. 

Harry naňho zazrel. „Nechcem ti ju useknúť.“ 

„Ale mohol by si.“ 

„Si ozaj detinský.“ 

„Som zranený!“ zasipel. 

Harry pretočil očami a veľmi opatrne sa dotkol jeho ruky. Rozopol mu gombík na rukáve košele a 

jemne mu ho vyhrnul. Draco musel uznať, že to nebolo. Po očku ho však pozoroval naďalej. 

Potter potom vytiahol z vrecka riflí svoj prútik a namieril mu ním na ruku. Draco zaťal zuby. Ešte stále 

mal pred očami scénu, pri ktorej sa z Potterovej ruky vďaka Lockhartovi stala gumená vec. 

„Nemáš ju zlomenú. Natiahnutý sval a náraz urobili svoje. Mám tu masť na takéto poranenia. 

Môžem?“ 

Draco pozrel na podozrivý kelímok v plastovom obale, ktorý priletel vzduchom a prikývol. 

„Do rána bude v poriadku.“ 

„Len aby,“ neodpustil si. 

Harry mu chcel čosi odvrknúť, ale to ich naťahovanie bol jeden nekonečný príbeh. Zbytočný a 

unavujúci. 
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Otvoril téglik s hojivou masťou a nabral si z nej na prsty. Začal ňou potierať slizolinčanovo zápästie a 

jemnými krúživými pohybmi mu ju vtieral do pokožky. 

Draco zatajil dych. Stuhol a vytreštil oči, keď náhle ucítil pnutie v istých partiách. A nebolo to vôbec 

vhodné! A už vôbec príjemné! 

Zachovať si pokoj bolo zdá sa nemožné. Pretože Potterova hlava sa nad ním skláňala a prsty stále 

tancovali po jeho pokožke, ktorá si brnela blahom. V duchu sa snažil pripísať svoj stav vedľajším 

účinkom masti, ale vedel, že je to hovadina. 

Spomedzi pier mu vykĺzla špička ružového jazyka, aby si zvlhčil suché pery. Mozog sa mu zahmlieval, 

akoby bol pod vplyvom silného kúzla. Možno preto teraz pociťoval tak intenzívne i Potterovu vôňu. 

On skutočne voňal a bolo to... 

„Hotovo. Uži ešte toto,“ povedal, len čo sa vystrel. Podal mu pohár džúsu vylepšený o pár kvapiek 

elixíru proti bolesti. 

Draco tak spravil na ex a bez tentoraz bez pýtania. Chcel byť preč, čím skôr. Doslova. 

Preto bol rád, keď sa za ním zavreli dvere vlastného bytu, o ktoré sa opäť raz opieral a s úžasom sa 

pristihol pri tom, že sa mu trasú kolená. 

Neuveriteľné. Bol... on bol... On sa vzrušil?! 

Hrom do metly!“ zahromžil a odtackal sa do spálne. Nemal vybalené, nepoďakoval mu a navyše, bol 

taký unavený a ospalý, že zaspal ako bol. 

Oblečený. Iba čo si skopol z nôh topánky. 

oooOOOooo 

Narcissa si upravila účes. Oblečená do olivovo zelených šiat s korytnačou vlásenkou rovnakej farby vo 

vlasoch. 

Uhladila si šaty v úzkom páse a skontrolovala svoj výzor. Ani ju nemyklo, keď sa dvere jej spálne 

rozleteli dokorán s takou silou, až tresli o stenu za sebou. 

„Kde je môj syn?!“ zavrčal jej manžel nevrlo miesto zdvorilého pozdravu. 

„Neviem,“ odvetila pokojne. 

Prirútil sa k nej ako víchor. Schmatol ju za plecia a prudko zvrtol tvárou k sebe. „Kde. Je. Môj. Syn!“ 

Nízko posadený tón a jeho ľadový hlas napovedal o miere jeho hnevu. 

Nezáležalo jej na tom. Nikdy k nemu nič necítila. Nikdy. Ani raz. Ani len náznakom. 

Vyceril biele zuby a zavrčal. Sotil ju od seba. Chrbtom narazila do skrine. 

„Jemný ako vždy,“ zatiahla lenivo. Už sa jeho prejavov hrubej sily nebála. Neboli ničím viac ako 

demonštrovaním jeho bezmocnosti. 
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Schmatol ju pod hrdlo, aby si ju pridržal na mieste. „Vždy som s tebou mal svätú trpezlivosť, ale už mi 

dochádza!“ 

„Kde je Draco?!“ zavrčal sotva pár centimetrov od jej úst. 

Iba si odfrkla. Lucius sa hrubo zmocnil jej úst. Ruky skĺzli na mäkké obliny pŕs, ktoré uväznil v drsnom 

zovretí. Noha vnikla medzi jej stehná. Uväznená medzi skriňou a jeho telom nemala veľa šancí na 

únik. 

Jej manžel ju doslova gniavil svojou mohutnou telesnou konštrukciou, ale v momente, keď jej začal 

vyhŕňať naberanú sukňu, aby jej podľa vlastných slov ukázal, ako sa má chovať správna manželka, 

čosi sa v nej vzbúrilo. 

Mala toho dosť. Mala dosť jeho a jeho manierov! Sila jej mágie sa zdvihla a odsotila ho s 

obdivuhodnou mocou preč. Skončil rozčapený na posteli, pri tom lete zlomil stĺpik postele. Zastonal a 

stonal ešte v momente, keď k nemu pristúpila. 

„Už nikdy, nikdy sa ma nedotkni! Možno si zničil život mne, ale ten Dracov ti pokaziť nedovolím!“ 

„Nehraj sa na svätú!“ odvrkol podráždene. 

„Na nič sa nehrám!“ oplatila mu rovnakou mincou. „A nemysli si, že budem súhlasiť, aby si môj syn 

zobral za ženu kurvu, ktorú sám preťahuješ!“ 

S tým sa otočila a odpochodovala preč s hrdo vztýčenou hlavou. 

„Suka!“ zahrmel Lucius, teraz už stojac na vlastných nohách. Otrel si chrbtom ruky krv vytekajúcu z 

kútika úst a opustil zdemolovanú miestnosť. 

5. kapitola 

Astéria ticho zastonala a vyklenula chrbát, aby nastavila naliate prsníky jeho ústam. Lenže muž po jej 

boku si miesto toho zapálil. Namrzene sa odvrátila, ale nenamáhala sa zakryť svoju nahotu. 

„Takže je preč?“ 

„Hej,“ odvetila nadurdene. „Vyparil sa.“ 

„Všimol som si.“ 

Zagánila naňho. 

„Neozval sa mi.“ 

„A čo si čakal, keď si pretiahol jeho snúbenicu? Ďakovný list?“ 

Udrela klinec po hlavičke. Atramentovým pohľadom skĺzol po jej štíhlom, vnadnom tele. Možno jej 

mal odolať, mohol. Keby nebol pripitý a keby ho Blaise neponúkol trávou. Keby nič z toho nespravil, 

nemusel sa na nej natriasať a nemusel by nastaviť zadok starému Malfoyovi, ktorý sa tam odrazu 
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objavil a zapojil sa do ich hry. Nemusel mu potom lízať nielen mandle, keď ho schmatol za vlasy a 

pritiahol si jeho ústa k svojim a nemusel mu lízať... 

No nič. Veď sa predsa pekne striedali. 

I na nej. 

Možno bolo dobre, že Draco zmizol. Takú ženu by rozhodne nechcel ani on. Ale škrelo ho jedno.  

Evidentne tak prišiel o jeho priateľstvo. 

Potiahol si z cigarety a pozrel sa na lýtko, po ktorom mu teraz putovali prsty jej nohy. Stále si ju 

nevšímal. Ani vtedy, keď jej ruka zablúdila medzi jeho nohy a nahmatala jeho úd. 

Iba čo si podoprel hlavu rukou a fajčil ďalej, kým ju omrzelo hrať sa iba s rukou. Keď začala ozaj 

bravúrne používať i ústa, iba spokojne vydýchol dym a pozrel na tmavú hlavu stúpajúcu a klesajúcu 

vo svojom lone. 

Ozaj dobre, že Draco zmizol. Vlastne by mu mal byť vďačný. Keby vedel, že tú malú mal aj jeho otec... 

Uhasil cigaretu a vplietol si ruku do jej vlasov, aby koordinoval jej zapálenú činnosť. 

oooOOOooo 

Zaspal, ale stihol prísť včas. Stihol i rýchlu sprchu a sotva zaznamenal, že ruka je už celkom v 

poriadku. Za to postrehol, že medzi prítomnými je jeden veľmi nežiadúci element. 

Nezdalo sa, že ho postrehol. Bavil sa s partiou chalanov a Draco vbehol do miestnosti tesne pred 

príchodom trénera odeného v ležérnom oblečení. 

Vysoký, plecnatý muž zapískal a zvolal: „Zoradiť!“ 

Zastal až pred nimi, niekde uprostred radu. Predstavil sa. Volal sa Artemius Stone a krátko sa im 

prihovoril o tom, že je rád, že ich tu vidí v plnej zostave a dúfa, že to pre nich bude úspešný rok. 

Potom požiadal nováčikov, aby sa predstavili ako prví. Bol tam len on a Potter. Zvyšok mužstva bol v 

pôvodnom zoskupení. Nasledovalo predstavenie sa ostatných hráčov, na čo ich tréner vyviedol na 

metlobalové ihrisko. 

„Dnes ešte nebudeme hrať, to je hádam každému jasné. Začneme pracovať na vašej kondičke. Len čo 

sa však začne topiť sneh, vyletíme i do vzduchu.“ 

Ozval sa nadšený mumraj. I jeho to tešilo, ale i tak po očku poškuľoval po Potterovi. Tmavovlasý 

čarodejník civel na obruče vysoko nad zemou a zrejme bol myšlienkami mimo. 

Strčil doňho nejaký dlháň a na niečo ukázal. Potter sa pousmial a obrátil pozornosť na trénera. Ten 

ich vzápätí nahnal do telocvične, aby sa zahriali a dali si do tela. Potom nakázal nováčikom zastaviť sa 

v jeho kancelárii. 

Draco cvičil väčšinou sám. Bol mĺkvy a zadumaný. Okolo Pottera sa stále ktosi motal, ktosi sa s ním 

chcel rozprávať, podať mu uterák alebo aspoň stráviť kratučký čas v jeho prítomnosti. A oňho sotva 

zakopli. 
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Keď toho mal dosť, odišiel do spŕch. Umyl sa a odplížil sa za trénerom ako prvý. 

Strávil tam iba chvíľu, aby podpísal zvyšné papiere a prevzal si dres. Trochu sa zhovárali a tréner 

Stone sa ho opýtal, ako sa mu tu páči. 

Páčilo. V tom neklamal. Stone ho upozornil, že v rámci družných vzťahov a stmelenia mužstva sa 

večer pôjde do baru. 

Draco sa zamračil. O tom sa nikto nezmienil. Kedy, že? Veď sa s ním takmer nik ani nebavil. 

Poďakoval a vypadol. Vo dverách sa zrazil s Potterom, ktorému z vlasov ešte kvapkala voda. Zjavne 

mu ušlo, že existuje sušiace kúzlo. Obišiel ho, ani sa za ním nepozrel. 

„Páni moji! Keby ste videli ten zadok!“ zahrmel jeden z jeho spoluhráčov spoza dverí šatne. „K 

nahryznutiu!“ 

Ostatní sa zborovo zasmiali. „Neštuchaj do mňa tým svojím vtákom! Stojí ti ako stožiar!“ 

„Veď aj má prečo!“ odvrkol prvý, ktorý spieval tie chvály na zadok... a jemu došlo, že hovorí o 

Potterovi. 

„Myslíte, že mladý niekoho má?“ ozval sa iný hlas a Draca to definitívne prinútilo zastať a načúvať. 

„Nevyzerá na to, ale kto vie,“ doplnil ďalší hlas. 

„Je môj!“ 

„Derek, zadrhni sa a choď si s ním konečne niečo spraviť!“ 

„Vic, môžeš mi podržať, ak chceš,“ nadhodil hravo, na čo sa spustila ďalšia vlna smiechu. 

„Strč sa!“ odsekol mu nadurdene oslovený. 

„Dúfam, že dnes večer dostanem príležitosť. Harry je fakt chutný!“ 

Draco sa zamračil. Neuvedomil si, že má ruky zaťaté v päsť. Hlasy prešli do nezáväzného hovoru a 

dvere za ním sa otvárali. 

Zdrhol. 

oooOOOooo 

Sedel pri bare a snažil sa nevnímať skutočnosť, že Potter je v jednom kole. Snažil sa nebrať do úvahy 

ten sladký rumenec, ktorým sa mu pokryli líca, keď ho jeden z jeho spoluhráčov bez hanby vyzval do 

tanca. 

Draca prekvapilo už len to, že ho neodmietol. A jeho tanečník sa ho rozhodne nechcel len tak vzdať. 

Každou novou piesňou sa priestor medzi nimi zmenšoval a vďaka rozhovoru, do ktorého boli zabratí 

by odprisahal, že to Potter sotva vníma. 

Viditeľne stuhol až v momente, keď začala hrať pomalšia pieseň a telo jeho tanečného partnera sa 

naňho doslova nalepilo. 
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Navyše, Derek zašiel tak ďaleko, že rukami pohladil jeho chrbát a zastavil sa veľmi tesne nad jeho 

zadkom. 

Draco si ten pohľad nemohol nechať ujsť. Potter zjavne sotva dýchal a oči mal o poznanie rozšírené. 

Chvíľu sa na nich nespokojne díval, ale potom ho chrabromilčan prekvapil. Šokovaný sa odtiahol a 

vrátil sa k stolu i k ostatným. Derek ho nespokojne nasledoval. 

Až odtiaľ videl, aké sú mu tesné nohavice. Akoby nestačilo, sadol si k Harrymu a dbal na to, aby sa ho 

dotýkal aspoň svojím stehom. 

Draco sa znechutene odvrátil. Odrazu si k nemu prisadol jeho spoluhráč. „Ahoj. Volám sa Matt.“ 

„Viem,“ odvetil, ale podal mu ruku. Napokon, bol jediný, kto oňho zakopol po celý večer. Mal o tri 

roky viac a bol kapitánom, a strážcom. 

„Poznáte sa?“ ukázal na Harryho a Draco neochotne prikývol. „To je dobre. Tak naňho dohliadni. 

Nechcem, aby Derek spravil nejakú hlúposť.“ 

„Potter je dospelý muž, ktorý sa o seba dokáže postarať sám,“ odvetil sucho. 

Matt prikývol a napil sa. „To hej. Ale Derek si zaumienil, že ho pretiahne a ver mi, ak si ten niečo 

vezme do hlavy...“ nedokončil. Zvyšok vety ostal visieť v lufte ako nemá hrozba. 

Napokon sa tak zarozprávali, že Draco nepostrehol, kedy Potter odišiel. A hneď zistil, kto ďalší chýba. 

6. kapitola 

Neplánoval ho hľadať a zachraňovať slávnemu Potterovi zadok pri jeho avantúre, nech už vravel Matt 

čokoľvek. Nebola to predsa jeho vec. Potter bol dospelý a mal by zvládnuť postarať sa o seba sám, 

nie? Keď porazil Voldemorta, nejaký ten nadržanec by mal byť preňho hračkou. 

Odmiestnil sa spred vchodu baru, aby sa objavil v chodbe svojho bytu. Zhodil zo seba kabát a zamieril 

do sprchy. 

Von sa dostal o pár minút neskôr. Práve si sušil vlasy uterákom, druhý mal omotaný okolo bedier, keď 

začul z chodby tlmený hovor. 

Bez premýšľania pricapil ucho k dverám a načúval. 

„Nepozveš ma dnu?“ spýtal sa ktosi, koho pokladal za Dereka z ich mužstva. Toho, ktorý mal o 

Potterov – k nahryznutiu - zadok nehynúci záujem. 

Potter iba čosi zabľabotal, zrejme netušiac ako sa z toho vymotať. Draco sa zamračil. Vari Potter 

nechcel? 

Podľa jeho skromného názoru bol Derek celkom obstojný. Čo sa vzhľadu týka. Za pokus by rozhodne 

stál, tak prečo sa Potter do pekla zdráha? 

„Si taký sladký, keď sa červenáš, Harry,“ doľahol k nemu roztúžený šepot. 
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Vystrel sa ako pravítko. A zaškľabil. V očiach mu nebezpečne zaiskrilo. Odhodil uterák, ktorý krčil v 

rukách a znova sa raz odmiestnil. 

oooOOOooo 

Harry sa uhol horúcim ústam, ktoré sa takto iba nevinne obtreli o jeho líce. Cúvol o krok dozadu a 

horúčkovito uvažoval ako mu ešte naznačiť svoj nezáujem. Bolo to nesmierne trápne. 

Nemohol sa ho striasť napriek tomu, že svojho spoluhráča nijako nepovzbudzoval! Bol síce gay, ale to 

ešte neznamenalo, že sa s každým vyspí na počkanie! A už tobôž nie s členom vlastného týmu! 

Mal ohromné šťastie, že Malfoy nebol doma. Mal by z neho zábavu, ktorá by mu vystačila minimálne 

na celý najbližší rok! 

Harry zdvihol ruky, aby ich položil na hruď staršieho muža, v snahe zabrániť mu iným, neželaným 

dôvernostiam. „Derek, ja...“ 

Dvere za ním sa odrazu s prudkým trhnutím otvorili a Derek nebol sám, kto s ľaknutím nadskočil. Aj 

Harrymu sa zježili vlasy na šiji. 

Nehovoriac o tom, že ostal vyjavene zízať na plavovlasého slizolinčana, ktorý sa objavil v 

pootvorených dverách a iba s uterákom omotaným okolo bedier. Harry nevdojak zavadil pohľadom o 

štítok s menovkou, aby sa uistil, že si nezmýlil vlastné dvere. 

Druhá možnosť, ktorá ho hneď napadla bola, že mal vidiny. Určite! 

„No konečne!“ zatiahol lenivo polonahý slizolinčan a pritiahol si Harryho k sebe jediným silnejším 

myknutím za červený šál, ktorého koniec si poľahky omotal okolo zápästia. 

Pozrel ponad Harryho plece na Dereka a s tým svojím povýšeneckým pohľadom zahundral: „Prepáč, 

chcel si niečo?“ 

Ohúrený muž iba pokrútil hlavou. Vtedy sa Draco nahol k vyjavenému Harrymu a ako zlatý klinec 

programu ho pobozkal. 

Nerátal s tým, že Harry otvorí ústa v otázke, ktorú nestihne ani len vysloviť, a aj keď ho to trochu 

prekvapilo a nerátal s tým, vlepil mu na ústa taký bozk, z ktorého sa chrabromilčanovi zakrútila hlava. 

Jazyk zabrúsil medzi plné pery, ktoré chutili stále po ďatelinovom pive a skusmo pohladil ten, ktorý 

mu vyšiel oproti. 

Jeho ústa dokonale pohltili Potterov prekvapený vzdych. 

To, čo sa stalo potom nebolo jasné ani jemu. Vedel iba toľko, že keď sa o chvíľu neskôr od seba 

odtrhli, mal prsty zapletené v Harryho hustých vlasoch a jeho ruky na svojom tele, ktoré ho objímali 

ako o život. Oči mali zastreté túžbou a jeho uterák vpredu povážlivo odstával. 

Neboli jediní, kto sa díva s ústami dokorán. Derek rozpačito zahabkal: „Ja, sorry, kamoš. Nevedel 

som, že vy dvaja ste...“ 

Draco vtiahol Pottera dnu a šokovanému spoluhráčovi iba zabuchol dvere pred nosom. 
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Prudký výdych a hlboký nádych mu mali zabezpečiť dostatočný prísun kyslíka nielen do mozgu, ale 

nepomohlo to zbaviť ho tej pálčivej túžby, ktorá mu pulzovala v stoporenom orgáne ukrytom pod 

uterákom. Neotočil sa, iba sucho zahlásil: „Neďakuj mi.“ 

S tým sa znova odmiestnil do svojho bytu a snažil sa pochopiť - čo sa to dopekla stalo?! 

Harry iba zažmurkal. Ako náhle sa Malfoy objavil, tak náhle zdúchol. Jedno však vedel s absolútnou 

istotou. 

Dnes bude sotva schopný zaspať! 

oooOOOooo 

Severus oznámkoval poslednú esej a vydýchol si. Z chvíľky nerušeného pokoja ho prebralo tiché 

zaklopanie. Nemal chuť vstať a už vôbec nie ísť otvoriť. Pohľad mu padol na hodiny. 

Pol dvanástej. 

Toto neveští nič dobré. Zamračil sa a modlil sa, aby to nebol ten všivák všivavý. 

Jeho modlitby nikto nevyslyšal. Chcel mu zatresnúť dvere pred nosom, ale ten chrapúň do nich strčil 

nohu. 

Severus prekvapivo nezavrčal, ani naňho nevytiahol prútik. Nie, že by to nespravil preto, lebo mu to 

Minerva zakázala a donútila ho prisahať pod všakovakými možnými hrozbami. 

Tmavovlasý muž sa poľahky pretiahol pomedzi tú neširokú škáru. Jeho uprený pohľad sa mu zavŕtaval 

hádam až do žalúdka. 

Cúvol pred ním, keď zavrel dvere a oprel sa o ne chrbtom. A stále ho prepaľoval tým svojím 

uhrančivým pohľadom. 

Netušil, čím to bolo, ale nebol schopný oslobodiť sa od toho pohľadu a štvalo ho to! 

„Dostal si zásielku?“ 

Severus stisol pery. „Nebudem ti za ňu ďakovať.“ 

Muž stojaci proti nemu sa iba uškrnul a nedbalo mykol plecami. „Ani to nečakám.“ 

„Neprosil som sa ti o to!“ zasipel a ostražito ho sledoval, pretože sa práve odlepil od dvier a blížil sa k 

nemu. Pomaly a akoby váhavo, ale Severus presne vedel, o čo mu ide. 

A predsa necúvol. Ani vtedy, ani teraz. 

Iba privrel oči, keď mu ruky pristáli na páse a priestor medzi nimi sa stenčil a akoby bol nabitý 

statickou elektrinou. Cítil ju tancovať na celom tele, po celej pokožke. 

Dovolil mu, aby sa perami obtrel o jeho ústa. Dokonca mu dovolil, aby ten bozk prehĺbil. Pristúpil na 

tú hru vtedy, pristúpil na ňu i teraz. 
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Sám nevedel, prečo to robí. Od prvého dňa medzi nimi vládla nevraživosť a nenávisť. Ale toto... 

nebolo také zlé. Možno to bolo šialené a zvrátené, ale jemu sa páčilo vidieť ho pred sebou na 

kolenách. A páčilo sa mu i vidieť ho prehnutého cez stôl, či akýkoľvek kus nábytku v miestnosti, 

pretože v tom videl akýsi zmysel. Niečo iné ako obyčajný sex. Niečo iné ako rytmické pohyby dvoch 

spotených tiel. 

Prsty rúk prepletené rovnako ako ich jazyky, ktorými brúsili jeden druhému v ústach. To magické 

zvieranie jemného tkaniva, ktoré sa mu tak dokonale prispôsobilo zakaždým, keď si ho podrobil a 

jemné sťahy toho rozkošného tunela, v ktorom sa strácala jeho pýcha v pravidelných intervaloch. 

Bolo to choré. Oni dvaja... určite. A možno to bolo aj zvrátené, ale kdesi v hĺbke duše vedel, že k tomu 

speli celí svoj život. 

 Boky naposledy prirazili k tomu pevnému zadku, ústa sa otvorili v nemom výkriku, kým tie jeho 

vydali ťahavý ston. Roztrasené nohy ochabli rovnako ako jeho úd a klesli, aby chvejúce sa telo získalo 

väčšiu rovnováhu. 

Zapínal sa a díval sa naňho. Modré oči sa vyjasňovali, tvár červená od vášne bledla do prirodzeného 

odtieňa. Len vlasy na spánkoch a čele ostali prilepené k pokožke orosenej potom. 

Pomaly sa pozviechal a vstal z jeho pracovného stola. Upravil sa, ale neočistil. Pristúpil k nemu a 

akoby mu čítal myšlienky, usmial sa. Nie však veselo. Naklonil sa k nemu a pošepol mu: „Takto budem 

mať pocit, že si so mnou bol celú noc.“ 

Zmizol prv ako Severus stihol zareagovať, uvedomiť si, že je držiteľom prútika a dokonca vie, ako ho 

použiť. A vhodne. 

Zvláštne. Keď za Blackom tresli dvere, ruka s prútikom klesla k boku. Nešiel do sprchy, ale použil na 

seba čistiace kúzlo. 

Aj tak vedel, že pachu toho besného psa sa len tak ľahko nezbaví... 

Vošiel si rukami do vlasov a na moment si dovolil zatváriť sa celkom bezradne. Asi by mal zájsť k Sv. 

Mungovi. Zjavne to potreboval! 

Spávať s Blackom! Merlin... kedy sa načisto pomiatol? 

7. kapitola 

Prebudil sa z toho polospánku, do ktorého ho vrhlo znavené telo len krátko pred svitaním. Draco 

znechutene zastonal a pretočil sa na brucho. 

Premietol si spätne nielen deň, ale i večer a časť noci, ktorú strávil zízaním do krbu s pohárom whisky 

v ruke. 

S tvárou zaborenou do páperovej prikrývky zastonal a na dôvažok tresol zaťatou päsťou do matraca. 

Nikdy, naozaj nikdy nemal problém s tým, čo sa týkalo – rána po tom. Väčšinou totiž pri svojich 

občasných avantúrach zmizol skôr, ako si to jeho milenec stačil všimnúť. 



20 
 

Avšak teraz vyvstal problém, s ktorým si nevedel rady. A rozhodne to nebola bolestivá erekcia, ktorá 

sa už len pri pomyslení na ten nevinný bozk objavila. Bolo to horšie, akoby si to s ním rozdal! 

Nie. Poznal Pottera. Vedel, že bude vyžadovať vysvetlenie. 

Po chvíli sa predsa len dokázal pozbierať a vstal z postele. Zagánil na polovzrušený penis, ktorý sa mu 

provokatívne hompáľal medzi stehnami a keď prechádzal cez chodbu, vrhol podráždený pohľad na 

vchodové dvere, mysliac na chlapca, ktorý prežil, aby mu mohol byť tŕňom v päte. 

Mal v sebe dosť vôle a nechuti, aby to dokázal potlačiť. Naozaj. Lenže vo chvíli, keď sa postavil pod 

prúd príjemne teplej vody a dotkol sa bolestivo vzrušeného údu, spomienky na ten tuctový bozk sa 

vrátili. 

Zúril. 

Ale zistil, že si nemôže pomôcť. Drvil svoj penis s takou silou a pumpoval až s nezdravým 

masochistickým odhodlaním, kým sa neurobil, ústa otvorené v nemom výkriku.    

Pár minút sa po tom heroickom výkone spamätával a v duchu si nadával. Nemal sa do toho prosto 

miešať. Nemal. K čomu to bolo dobré? 

Fajn, zašpásoval si a bola to prča, ale... 

Povzdychol si. Ako sa to tak rýchlo mohlo zvrtnúť proti nemu? 

Sakra! Toto sa mu vážne ešte nestalo! 

oooOOOooo 

Pozbieral sa. Aspoň mal ten dojem. Po káve a hrianke to bolo oveľa, oveľa lepšie. 

Prv ako sa vybral do telocvične poslal matke sovu k madam Malloryovej a potom sa premiestnil. V 

šatni sa prezliekol a prekvapene si uvedomil, že dorazil medzi prvými. Aj s Potterom. 

Cítil na sebe jeho uprený pohľad, ale bol rozhodnutý ignorovať ho do poslednej nevyhnutnej chvíle. 

Trvalo to asi päť minút, kým sa Potter po krátkom váhaní rozhodol priblížiť. 

„O čo ti včera išlo, Malfoy?“ opýtal sa bez úvodu, sledujúc ako sa Draco obúva. To, že pritom takmer 

nedýchal bolo vedľajšie. 

Draco naňho ukradomky pozrel, ale iba mykol plecom. „Mal som dojem, že potrebuješ... pomôcť.“ 

„S čím ako?!“ ozval sa podráždene Harry a zamračil sa, keď naňho blondiak pozrel ako na blázna. 

„Ty mi chceš povedať, že si si vážne nič nevšimol?!“ ozval sa Draco prekvapene. 

„A čo som si mal všimnúť?“ Harry mal neblahú predtuchu, že ten rozhovor radšej nemal ani začínať. 

Draco sa vystrel v celej svojej výške, ktorá presahovala tú Harryho takmer o celú hlavu. Pozrel naňho 

zvrchu a spražil ho pohľadom, ktorý dával Potterovi na známosť, že je preňho stále tým istým 

idiotom, za akého ho mával už na škole. 
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Plecom sa oprel o skrinky a pohodil hlavou. „Lockwood šiel s tebou, lebo si bol istý, že zaskóruje.“ 

Nič. 

Harry iba nechápavo zažmurkal. 

Draco privrel oči a povzdychol si, rukami ukázal určité gesto, po ktorom Harry očervenel ako cvikla. 

„Neverím ti!“ zasipel, ale Draco si z toho nič nerobil. 

Iba pokrčil plecami a obrátil sa mu chrbtom. „Pre mňa, za mňa. Ale radím ti, nesprchuj sa pred ním, 

ak nechceš, aby...“ radšej nedokončil. 

Miesto toho si už asi po stý raz pomyslel, že sa do toho ozaj nemal miešať. 

Harry cúvol. Chvíľu ho ešte sledoval, kým sa nerozhodol opustiť šatňu v momente, keď sa objavili 

dvaja ďalší spoluhráči. 

oooOOOooo 

Celé dopoludnie však o Dracových slovách premýšľal. 

Nanešťastie mu to dávalo zmysel. Hoci sa mu to vôbec nepáčilo. Derek sa správal normálne, ale bol 

zdržanlivejší a on si nechtiac pripomenul jeho včerajšie náhodné dotyky, ktoré sa teraz náhodnými 

vôbec nezdali byť. Vyzvanie do tanca, dotyky rúk na chrbte a tie nepatrné slovné narážky mu teraz 

dávali oveľa jasnejší zmysel. 

Merlinove gule, občas bol vážne ako zadubený baran! Alebo skôr slepý krt! 

I keď v duchu trval na tom, že by Dereka zvládol určite i sám. Napokon, poradil si s Voldemortom, tak 

by preňho jeden nadržanec nemal byť žiadnym problémom. 

Ale aspoň si vzal k srdcu Dracove slová a sprchu vynechal. Miesto toho použil rýchlejšie čistiace kúzlo 

a vytratil sa prv ako ostatní. 

oooOOOooo 

Narcisa žiarila šťastím. Sedela po boku svojej priateľky Hope zahĺbená do listu, ktorý jej poslal Draco. 

„Má sa dobre,“ šepla s úsmevom na perách. 

„A to je hlavné,“ dodala jej priateľka. 

Narcissa iba prikývla, kým očami ešte blúdila po zvitku pergamenu a zamyslene prikyvovala. „Mám ťa 

pozdraviť. Draco ti ďakuje, že si sa stala našou sprostredkovateľkou.“ 

„Takže Lucius stále nič netuší?“ opýtala sa a zamiešala si do šálky čaju lyžičku cukru. 

„Nie!“ zvolala Narcissa, v očiach sa objavil náhly chlad. Hope jej ruku prikryla svojou dlaňou a 

zhovievavo sa na ňu usmiala. „Môže si za to sám.“ 

„Vraj sa teraz vláči s mladou Greengrassovou,“ nadhodila znechutene, na čo si Narcissa iba pohrlivo 

odfrkla. 
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„Pokiaľ ma neobťažuje, je mi to jedno. Myslím, že táto informácia už i tak nikoho neprekvapí. Toľko 

sa o ňom hovorí, že už sama neviem, čo je pravda a čo lož.“ 

Hope sa pousmiala a privolala si neveľkú truhličku z ružového dreva. Podala ju Narcisse. „Pre teba. 

Môžeš si sem ukladať synove listy. Myslím, že tu budú bezpečnejšie ako na Manore.“ 

Narcissu to gesto dojalo. Objala útlu ženu a vtisla jej na pery vďačný bozk. „Ty si poklad, Hope.“ 

Tmavovláska sa pousmiala. „Rado sa stalo. Ostaneš na večeru?“ 

Narcissa s úsmevom prikývla. 

8. kapitola 

Lucius zo seba jediným myknutím zhodil vláčne a spotené ženské telo. Zlostné syknutie a tlmené 

zavrčanie jasne naznačovali, koľko nehy do toho vložil. 

Nemohol si pomôcť, ale presýtil sa jej. Neexistovalo nič, čo by mu tá malá fľandra mohla ponúknuť. 

Posadil sa, zložil si nohy z postele a prečesal si dlhé plavé vlasy prstami. 

„Už ideš?" opýtal sa ten sladký hlas. Spod závoja vlasov padajúcich do tváre ho bedlivo sledovalo 

dvoje zelených očí. Jedovato zelených. Ten úsmev, ktorý sa objavil na plných perách bol úsmevom 

zmije. Vedel to. Prekukol ju. Možno nosil mozog väčšinou v nohaviciach, ale nebol idiotom. Bral si v 

podstate iba to, čoho sa mu nedostávalo doma. 

Bol normálny zdravý chlap so svojimi potrebami. Bol preto šovinistickým prasaťom, že nebol 

prieberčivý a bral, čo prišlo, či čo sa mu samo ponúkalo? 

Ten názor rozhodne nezdieľal. 

Vstal. 

Nepovažoval za potrebné odpovedať jej. Miesto toho siahol do vrecka saka pohodeného pri posteli a 

vybral z neho úzku zamatovú krabičku. Hodil jej ju. 

Kým sa on mlčky obliekal, ona ju dychtivo roztvorila a netajila sa obdivom k skvostnému šperku, 

ktorým ju obdaroval... za jej služby. 

Kompletne oblečený, s upravenými vlasmi v dokonalom chvoste sa k nej otočil. Sedela na posteli, 

šperk visiaci na krku. Ružové perly ohromne pristali jej smotanovej pokožke a ten diamant v tvare slzy 

bol skutočne nádherný. Pre ňu azda až priveľmi. 

„Som tu naposledy," oznámil a zabodol do nej svoje chladné oči. Modrá kalená oceľ sa skrížila s 

prekvapenou zelenou čepeľou dýk. 

„Ako to myslíš?" opýtala sa zvýšeným hlasom, prsty ako pazúry zarila do matraca svojej infantilnej 

postele v tvare srdca. 

„Presne tak, ako som povedal," odvetil. 
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Nezľakol sa jej zavrčania, neotočil sa, keď po ňom šmarila jedným červeným vankúšikom. Miesto toho 

naň ešte v letku namieril prútik a on doslova vo vzduchu vybuchol. Izba sa zahalila páperovým 

dažďom a spáleninou. 

„Si obyčajný sviniar!" vykríkla, ale po ďalšom varovnom pohľade stíchla. 

Lucius nad sebou v duchu pokrútil hlavou. Vážne ju chcel vnútiť svojmu synovi. Asi mal nejaké 

zatmenie mozgu! Jeho Draco má rozhodne na lepšiu... 

Keby mu to mohol povedať a ospravedlniť sa mu... Keby tak vedel, kde je... 

Dočerta! 

Na Narcissu neplatili ani výhražky, ani líškanie sa. 

Bude si to musieť teda zistiť sám. 

S myšlienkami na svojho syna sa odmiestnil preč. Na ženu, ktorá teraz postávala v okne a prepaľovala 

mu chrbát hnevlivým pohľadom ani nepomyslel. Preňho už bola mŕtva. 

oooOOOooo 

Harry sedel pri raňajkách a nemohol poprieť, že sa cíti ako idiot. Malfoy mu na to samozrejme nedal 

zabudnúť. Ako inak. 

Prestalo ho to baviť až vtedy, keď si ho Harry jednoducho prestal všímať. 

Uchopil pohár s čajom do oboch rúk a ponoril do nej svoj zelený pohľad. Mračil sa. Bodaj by aj nie. V 

týchto veciach... lásky bol taký neskúsený, až to bolelo. 

Nevinné bozky s dvoma dievčatami neboli žiadnymi skúsenosťami, ktorými by sa mohol pýšiť. Cítil sa 

mizerne. Ak si myslel, že po tom zistení, že sa mu páčia muži bude všetko ľahšie, prerátal sa. 

Ale ako to zmeniť, keď tak úzkostlivo dbal na to, aby sa do neprezradilo? Novinári by si na ňom 

zgustli. 

A vtedy vytreštil oči. 

Novinári. 

Malfoy! 

Táto rovnica mala jediné riešenie a rovnala sa čírej hrôze. Malfoy ho mal totiž v hrsti... 

Dobre. Niečo podniknúť rozhodne musí. I keď by mal použiť pamätové kúzlo. A to mu boh vie ako 

nešlo. 

Vstal, prútik strčený v zadnom vrecku nohavíc. Vyšiel zo svojho bytu, len aby o chvíľu búšil na 

protiľahlé dvere. 

„Malfoy! Malfoy otvor!" volal, keď sa mu neozýval. Počul ho. Vedel, že je tam, tak prečo ten cirkus? 



24 
 

„Ak neotvoríš, vyrazím dvere!" varoval ho. 

Nič. 

Naštval sa. „Jedna," začal odratávať, „dva, tr..." 

Dvere sa otvorili ako v spomalenom filme a Harry vyvalil oči. 

„Musíš robiť taký hluk?!" rozčúlil sa mladík, ktorý sa objavil v škáre a nahlas si kýchol. „Čo do pekla 

chceš?" 

Harry zažmurkal. Díval sa do rozhorúčenej tváre, čela sperleného potom, kalných očí a nosa 

červeného ako repa. 

„Si v poriadku?" 

„Samozrejme!" dostalo sa mu prívetivého odvrknutia. „Tak čo chceš?!" 

Zdalo sa, že Malfoy má problém udržať sa na nohách. Keď Harry i naďalej mlčal, iba si čosi 

namosúrene zašomral a chcel mu pribuchnúť dvere pred nosom, lenže jeho vratké nohy ho neuniesli. 

Harry ho zachytil v poslednej chvíli a podoprel. Malfoy mu zastonal priamo do ucha. Podráždene. 

„Vypadni, Potter, nekaz mi tu vzduch!" 

„Och, sklapni ty somár a radšej mi povedz, kde máš spálňu," prikázal mu. 

Draco iba mierne pohodil hlavou a nechal sa odviesť do postele. Pritom z neho nespúšťal 

podozrievavý pohľad. Potter ho opatrne zložil do perín, zakryl ho po bradu a dokonca mu priložil ruku 

na čelo. 

„Máš horúčku. Kde máš elixíry?" 

Draco sa iba väčšmi schúlil pod perinu. „Žiadne nemám," zašomral a uhol pohľadom. 

Harry sa mu nevysmial, ani ho nepočastoval urážkou, ako by to bol spravil on. Miesto ho vstal a 

povedal: „Hneď som späť." 

Odmiestnil sa a primiestnil, akoby ani nebol odišiel. V rukách mal nielen flakónik s elixírom, ale i 

pohár čaju. 

„Sadni si a uži to," prikázal. 

Draco poslúchol. Bol taký unavený, že naňho ani nezagánil. 

„A teraz spi." 

Ani len nezahundral. Miesto toho sa znova zavŕtal pod perinu a sledoval, ako Potter opustil jeho izbu. 

Uvažoval, či už konečne vypadne. Mohol by. On sa potreboval zotaviť, aby bol v pondelok fit. Mal na 

to celé dva dni. 

9. kapitola 
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Niekto ním triasol a nebolo to dvakrát príjemné. Až potom sa mu predralo do mysle i to slabé volanie. 

„Malfoy!" tichý, no naliehavý šepot. „Vstávaj. Mal by si niečo zjesť." 

Pretral si unavené oči a nesúhlasne zavrčal. Ale bol fakt, že včera nevečeral a dnes ani neraňajkoval. 

No, lenže nebol hladný. Bolo mu iba zle a cítil sa nepríjemne. Napokon, to nebolo nič čudné, keďže ho 

zmohla choroba. 

Posadil sa a nechal sa Potterom obslúžiť. Na drevenom podnose pred ním pristála rozvoniavajúca 

slepačia polievka a jemu zakrútilo prázdnym žalúdkom. Jedol pomaly a vychutnával si každé sústo. 

Len merlin vedel, že naposledy si takéto niečo doprial ešte doma. Dobré, varené jedlo. 

Elixíry mu vždy išli, ale čo sa týkalo kuchyne, nemal tušenia ani ako sa varí čaj. Nepotreboval to. Načo, 

keď mal po ruke niekoľkých oddaných domácich škriatkov? 

Potter mu poprial dobrú chuť a odišiel z miestnosti. Objavil sa presne vo chvíli, keď prehltol poslednú 

porciu. Zobral mu podnos a nanútil mu nový pohár čaju s ďalšou dávkou elixíru. 

Bol by si ľahol naspäť, keby si Potter nad ním nezastal so slovami: „Si spotený. Mal by si sa prezliecť." 

Draco naňho zagánil. Už toho bol znova schopný, ale na slová sa nezmohol. Nech sa cítil všelijako, 

nechcel byť nevďačný. Bol rád... 

No áno, bol rád, že ho Potter nenechal v štichu. A nech ho už ráno dohnalo k jeho dverám čokoľvek, v 

duchu sa z toho tešil. 

Potter zamrmlal čosi o čistom prádle a povlečení na posteľ, ale to už sotva vnímal. Aj tak si 

potreboval odskočiť a okrem toho, nechcel sa prezliekať pred ním. 

Keď sa vrátil do spálne, izba bola vyvetraná a vlhké periny znova voňali sviežosťou. Ľahol si a mlčky sa 

naňho zadíval. Potter mu venoval krátky, no uprený pohľad. Mlčal i on a z jeho tváre sa celkom 

nezvyklo nedalo vyčítať vôbec nič. 

„Prečo to robíš?" opýtal sa zastretým hlasom. Uvedomil si, že ani hrdlo ho už tak nebolí. 

Harry pokrčil ramenami. „Povedzme, že mi to neskôr príde vhod." 

Draco to nepochopil, ale v tej chvíli sa nad tým určite nehodlal ani zamýšľať. Znova ho obchádzali 

driemoty a on sa do nich mile rád celý ponoril. 

Večer už bol podstatne čulejší. 

Potter ho znova obslúžil na vzor domáceho škriatka. Draco sedel opierajúci sa o peľasť postele a 

poslušne prehĺtal akúsi kašu. Najprv sa síce zaksichtil, ale napodiv to chutilo celkom dobre. Určite 

rozoznal roztopené maslo, vanilku i škoricu. 

„Čo je to?" 

„Krupičná kaša," odvetil mu chrabromilčan. „Je to dosť sýte a celkom chutné." 

Prikývol. Zotva znateľne, ale spravil to. 
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Cítil na sebe Potterov uprený pohľad a keď mu pozrel do tváre, mohol v nej vidieť menší zmätok, i 

akési odhodlanie. 

Na prvú zvedavú otázku nemusel dlho čakať. „Ako je možné, že tu nemáš ani jeden elixír?" Pamätal si 

totiž na ten prvý deň, keď mu tiež robil amatérskeho liečiteľa. 

Draco si povzdychol a oprel si hlavu o stenu za sebou. „Nie." Nejako podvedome očakával otázku - 

prečo? - takže ho radšej predbehol. „Povedzme, že som odchádzal naponáhlo a nemyslel som na 

všetko." 

Úprimnosť v jeho hlase sa odrazila i na unavených črtách jeho tváre. Ale bolo tam i čosi, čo Harrymu 

zabránilo pýtať sa ďalej. 

Miesto toho uvažoval, ako sa ho opýtať na to, na čo chcel. 

„Tak poďme, von s tým. Čo odo mňa chceš?" 

Prekvapil ho. Hádam mu čítal i myšlienky, no skôr by bol povedal, že si iba poľahky domyslel, čo bude 

nasledovať. 

„Ale i tak ma prekvapuje, že chceš za to niečo žiadať. Myslel som, že chrabromilčania majú čosi také v 

sebe. Nešlo vari len o dokonalú prezentáciu vykonanú na základe dobroty tvojho statočného a 

milujúceho srdca, Potter?" 

Pozrel sa na Draca ako omámený. Zamračil sa a nahneval. Prečo musel Malfoy vždy všetko pokaziť? 

To hádam ani nebolo možné. 

Dracovi z nejakej príčiny zahoreli líca a uhol pohľadom, keď Harry prudko vstal. 

„Nechcem, aby sa to niekto dozvedel." 

„Čo presne?" opýtal sa a tiež sa mračil. 

„To o mne," odvetil stroho a nechápal, prečo si to Malfoy nevie domyslieť. 

„Potter, ak ti vadí, že si sa musel postarať, ubezpečujem ťa, že som ťa nežiadal... Toľko si ešte 

pamätám," odvrkol. 

„Nie toto!" odsekol frustrovane. „Nechcem, aby si komukoľvek prezradil, že som... sa mi páčia... Veď 

vieš!" prehrabol si rukou vlasy a ostal naňho vyčkávavo zízať. 

Draco sa chvíľu zmätene mračil, no potom sa uškrnul. 

„Prečo? Veď by to nebol koniec sveta. Predstav si, akoby sa všetci asi tvárili. Zlatý chlapec je gay! To 

by bolo čosi..." 

„Malfoy!" vybuchol, červený v tvári ako rak. „Prisahám, že ak čo i len cekneš..." 

„Veď dobre!" zahučal Draco. „Nemáš zmysel pre humor!" 

Harry sa naňho díval ako na trojhlavého draka. Toto mal brať tak, že si z neho iba uťahuje? Strčil si 

ruky do vreciek a prestúpil z nohy na nohu. „Tak?!" 
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„Dobre. A teraz ma nechaj. Som unavený." 

A znova sa šuchol pod perinu. Pootvoreným očkom sledoval Pottera, ktorý si povzdychol a jeho 

napäté telo sa uvoľnilo. Zhasil v izbe a nechal ho byť. 

oooOOOooo 

„To vážne?" ozval sa Harry a zadíval sa do plameňov svojho kozuba, v ktorom sa ocitla Hermiona. 

Prikývla. „Naozaj. Pochop. Vlastne sme sa k sebe ani veľmi nehodili. A mali sme šťastie, že sme na to 

prišli už teraz. Neskôr by to bolo... určite ťažšie a bolestnejšie. Okrem toho, stále sme ostali 

priateľmi." 

„Nevyzeráš dvakrát nadšene," poznamenal. 

„Ani nie som. Je ťažké zvykať si nepobozkať ho, keď je nablízku, nechytať ho za ruku a... Chce to len 

prax. Nič viac." 

„A neľutuješ to?" 

Pokrútila hlavou. „Nie. Aj tak mi čas zaberá štúdium a navyše, o pár dní ma čaká stáž u Sv. Munga. 

Budem mať toho toľko, že nebudem vedieť, kde mi hlava stojí. Ver mi. Práca je najlepší liek. A čo ty?" 

Uškrnul sa. „Neuveríš, kto býva v byte oproti." 

Spýtavo nadvihla obočie. „Kto?" 

„Malfoy." 

„Malfoy?!" 

„Veru," odvetil a ešte teraz nad tou iróniou osudu krútil hlavou. 

„A?" 

„Čo a?" nechápal Harry. 

„Je všetko ok?" starala sa. 

„Ak si odmyslím fakt, že sme boli vybraní do toho istého metlobalového mužstva a to, že prišiel na to, 

že som..." odmlčal sa, „gay, tak áno." 

„Harry!" zvolala rozrušene. 

„To nič. Neboj sa. Už som nad tým trochu uvažoval a musím priznať, že ak by sa to roznieslo, možno 

by to nebolo také zlé. Nechodilo by mi to kvantum milostných listov od celkom neznámych žien... i 

mužov a ak by sa to predsa len zvrtlo, sú tu ešte ďalšie kontinenty, kde som si istý, že ma až tak dobre 

nepoznajú. I keď ten list, ktorý prišiel naposledy od nejakého Solomona bol z Grónska..." dodal 

zamyslene. 

Hermiona sa pousmiala. Načiahla sa, aby naňho dosiahla a pohladila ho po líci. „Bude to dobré. 

Budeme s tebou, nech sa deje, čo chce. Dávaj si pozor, hej?" 
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„Jasné. Aj ty a nech ti tá stáž vyjde." 

„Ďakujem. Ozvem sa neskôr. Musím ísť. Čaká ma ešte celý stoh kníh. Maj sa." 

Pobozkala ho na čelo a stiahla sa späť. 

Oheň zapraskal a opäť zmenil farbu. 

10. kapitola 

Prirážal proti nemu prudko a rytmicky, v prstoch drvil jeho úzky pás a nechal sa unášať vášňou. Koža 

sa trela o kožu. Jeho údov sa zmocňovala horúčosť i nespútaná dychtivosť. 

Stačil jediný pohľad, jediný dotyk a kradmý nevinný bozk na citlivú pokožku jeho krku, aby Severus 

privrel oči a nechal ho robiť svoje. Nechal ho, aby ho pomaly priviedol presne tam, kde ho chcel mať. 

Tam, kde sa ocitli práve teraz. V spoločnom prepletenci nôh a rúk, spotených tiel a o seba trúcich sa 

vzrušených genitálií, kým mu Black sediaci na stole okusoval pokožku hrdla a rukami zvieral pevný 

zadok. 

A potom ho začal prosiť, doslova žobrať, aby si ho vzal. Vyhovel mu. Nie preto, že by chcel, ale preto, 

lebo to potreboval. Potreboval sa doňho zasunúť, potreboval cítiť tesnosť jeho zovretia a páľavu 

sálajúcu z jeho štíhleho tela. 

Na krátky okamih sa zhrozil, keď sa jeho vedomím prehnala doslova desivá myšlienka - on že 

potreboval Blacka? Nie! Nikdy, lenže... Pomaly sa na jeho spoločnosti stával závislým. 

Ak by šlo len o sex, mohol by si pomôcť aj inak, no toto malo svoje výhody, nehovoriac o pohodlnosti, 

lebo nepotreboval hľadať ochotného človeka, ktorý by mu vyhovel. 

Vážne sa pomiatol? 

Ale toto bolo také... sakra dobré! Tak veľmi sa to líšilo od toho prvého razu, kedy spolu skončili na 

zemi po jednej zo svojich zvyčajných hádok a Severus si ho vzal. Tvrdo a hrubo, ale nezdalo sa, že by 

to tomu zablšencovi prekážalo, pretože robil všetko preto, aby ho v tom povzbudil. 

Masochista... 

 Severus premiestnil ruku na jeho chrbát prehnutý v oblúku a skĺzol od pliec späť k zadku. Usiloval sa 

nedívať do tváre toho čierneho monštra a zakázal si premýšľať nad tým, prečo je Black potetovaný 

azda na každom kúsku kože. I chrbát totiž zdobila okrídlená lebka, ktorá pri tom vlnení sa pokožky 

vyzerala, akoby naozaj lietala. 

Na druhej strane to naňho pôsobilo značne pripomienkovo, pretože si zakaždým uvedomil, že on vo 

väzení neskončil. On sa tomu vyhol... 

Keď sa úzky prienik okrúhleho prstenca svalov okolo jeho naliateho údu stiahol po prvý raz, vedel, že 

vyvrcholenie je nadohľad. 

oooOOOooo 
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Sirius sa obliekal pomaly. Mlčky pozoroval svojho úhlavného nepriateľa, ako si zapol rázporok a 

bezpečne v ňom schoval ten obdivuhodný nástroj túžby. Nie, že by mu v tomto nestačil, ale nevedel 

sa nabažiť toho pocitu, keď sa spupný profesor Elixírov ocitol v ňom. 

Nikdy ho neodmietol, keď za ním prišiel a ponúkol sa mu. Nikdy. Hoci sa ponižoval a pripadal si ako 

obyčajný prašivý pes. Ale Severus bol jediný. Jeho jediný. 

Bol a navždy ním ostane. 

Žiaľ, veľká škoda, že mu to nemôže povedať. Prehltnúť vlastnú hrdosť a prísť do tohto hadieho 

hniezda bola jedna vec, ale nechať si pošliapať v prachu zeme tie posledné zvyšky cti, ktoré si ešte 

uchoval, to bolo niečo celkom iné. 

A tak urobil to, čo vždy, keď skončili. Vstal, neberúc do úvahy stále roztrasené dolné končatiny, ani 

túžbu srdca môcť tu ostať po celú noc a možno i celý zvyšok života, pristúpil k nemu sotva na dĺžku 

ruky a šeptom prehodil: „Budem na vás myslieť celú noc." 

Snape sa naňho zadíval tou nečitateľnou tvárou. „My si vykáme?" 

Isteže si vykali - na verejnosti - ale keď boli spolu, nikdy. 

Sirius sa veľavravne zaškľabil a vrhol pohľad na jeho teraz už bezpečne zapnutý poklopec nohavíc. 

„Nepovedal by som. Potykali sme si už pred istým časom." 

Malé ohromenie v tvári prísneho muža mu poskytlo aké-také zadosťučinenie. 

Odišiel. Stojac v chodbe sa oprel o dvere jeho komnát a privrel oči. 

Keby si tak len tušil, Severus, keby si tušil, pomyslel si nešťastne a vydal sa vo svojej psej podobe do 

svojich izieb. 

oooOOOooo 

Blaise sa zamračil a odpovedal znova záporne. „Nie. Nemám zdanie, kde sa podel." Hneval ho ten 

zamračený pohľad, ktorým bol doslova prešpikovaný ako jaternica, ale v tomto mal svedomie ozaj 

čisté ako čerstvo napadnutý sneh. 

Ľutoval, že ho vôbec vpustil dnu. 

„Vieš, že sa so mnou neradno zahrávať," varoval ho tým svojím zamatovým hlasom. 

Blaise sa rozčertil. Vstal z kresla a oplatil mu ten vrelý pohľad. „Na to vám zvysoka seriem! Nedošlo 

vám, že zrejme nechce mať spoločné s nikým z nás? Nedošlo vám, že za to môžete rovnako, lebo ste 

mu pretiahol snúbenicu a navyše i mňa v ten istý deň?" Hoci to Blaise nepovažoval za zlú skúsenosť, 

ešte teraz si spomínal, ako ho celý deň po tom pobolieval zadok. 

Lucius sa zlovestne zamračil, ale mlčal. 

„Keby mi chceli podstrčiť takú štetku, ušiel by som asi tiež. Nečudujem sa mu," vyšplechol mu priamo 

do tváre spŕšku hanlivých slov. Lucius Malfoy mohol pôsobiť zastrašujúco a desivo, ale on sa ho 

nebál. Už dlho nie. 
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Napokon, ktosi mu musel povedať pravdu priamo do očí, ak už bol taký zadubený, no nie? 

Na dvere pracovne mladšieho muža sa ozvalo zaklopanie a hneď na to do vnútra bez opýtania 

nakukla lady Astéria Greengrassová. Vo dverách sa síce zarazila, ale i tak vošla. 

Lucius sa nad tým ani nepozastavil. Prosto vstal z kresla absolútne ju ignorujúc. „Ďakujem za tvoj čas, 

Blaise." 

Muž mu len stroho kývol. 

Lucius vzal do ruky vychádzkovú paličku a nepozastavil sa ani pri tom hrkútavom pozdrave, ani nad jej 

sladkým úsmevom, či nad koketným pohľadom a klipkaním mihalníc. 

Len čo sa za ním zavreli dvere, mladá žena sa razom zmenila na besniacu fúriu. 

Blaise len prevrátil očami a uvažoval, prečo práve on??? 

Astéria rázovala po pracovni a prisahala mužovi, ktorý odtiaľ odišiel takú pomstu, akú ten aristokrat 

ešte nezažil. 

Uchlipol si z whisky a na malý moment Luciusa Malfoya dokonca poľutoval. Nechcel by byť v jeho 

koži. Nech už bol akokoľvek prachatý. 

oooOOOooo 

Jemné praskanie Severusovho krbu zosilnelo a ohlásilo návštevu. Podišiel bližšie, zvedavý, kto to v 

takú skorú rannú hodinu môže byť. Rýchle zakúzlil Tempus, len aby sa uistil. Správne. Bolo len sedem 

minút po šiestej. 

Keď sa v ohni následne objavila plavovlasá hlava jeho synovca, sklonil sa, aby naňho lepšie videl a 

šmahom prútika odstránil ochrany. 

„Dobré ráno, krstný otec," pozdravil ho zdvorilo. 

„Aj tebe, dobré ráno. Uvažoval som, kedy sa ohlásiš," poznamenal, akoby mimochodom a zamračil 

sa, lebo mu to trvalo o čosi dlhšie ako predpokladal. 

„Nemal som dostatok voľného času, ospravedlňujem sa." 

Severus prikývol. „Dúfam, že aspoň matke si sa ozval o čosi skôr." 

Draco sa uškrnul. „Povedzme, že naozaj o čosi." Potom na krátko zmĺkol, len aby sa opýtal to, čo ho 

momentálne zaujímalo najviac. „Otec... stále zúri?" 

„Ako sa mi dostalo do uší, ani nie. Ale hľadá ťa." 

Mladík prikývol. Čakal to. Ako inak. 

„Nehodláš sa mu predsa len ozvať?" 
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Pozrel naňho, akoby Severus prišiel o rozum. „Nie!" odvetil nekompromisne. „Mám, čo som chcel. 

Konečne nie som viazaný žiadnymi stupídnymi patriarchálnymi príkazmi a neťažia ma ani neželané 

záväzky. Myslíš, že som taký hlúpy, aby som sa vzdal dosiahnutého?" 

Severus sa pousmial. „To iste nie. A ako sa ti vodí?" 

Draco si prečesal prstami vlasy. Vyzeralo to tak, že si svoju odpoveď potreboval dopredu zvážiť, kým 

nakoniec odvetil: „Celkom dobre, ďakujem za opýtanie. Mimochodom, pri tom zhone som si zabudol 

vziať pár elixírov a chcel som sa opýtať, či by si nemohol..." pozrel naňho s prosebným výrazom v 

tvári. 

 „Čo presne by to malo byť?" 

„Len základ a čosi navyše. Dlhujem niečo jednému... známemu," zvedavo zdvihnuté obočie zaryto 

odignoroval. „Nedávno mi pomohol, keď som ochorel." 

„Pošlem ti to sovou poštou, alebo sa po zásielku zastavíš?" 

„Nemohol by si hneď?" 

Obočie vyletelo ešte vyššie, ale nepovedal ani slovo a spravil, o čo ho Draco požiadal. O chvíľu sa už 

vrátil späť a podal mu starostlivo zabalenú drevenú kazetu s dokonalým vybavením. 

„Nech sa páči," hlesol, keď mu ju predával. „Aj keď si spomínam, že si bol v elixíroch viac než dobrý." 

Draco poďakoval. „Hej. Lenže ja ozaj nemám čas. Ešte raz ti ďakujem." 

„V poriadku. Ak budeš niečo potrebovať, vieš kde ma nájdeš." 

Draco sa usmial a zaľutoval, že jeho otcom nemôže byť práve on. Bol síce rovnako tvrdohlavý a vedel 

byť poriadne zanovitý i panovačný, ale mal srdce na správnom mieste. Keby nie jeho, asi by sa už 

dávno zbláznil... 

Nahol sa a stisol mu plece. „Maj sa dobre, krstný otec." 

Severus mu prikryl ruku vlastnou dlaňou. „Dávaj na seba pozor." 

A Draco sa usmial. Úprimne a spokojne. Asi sa mu ozaj viedlo dobre a on sa oňho nemusí obávať. 

Chvála Merlinovi! 

11. kapitola 

Harry zízal na Dereka ako vyoraná myš. Po tréningu si ho odchytil a počkal na chodbe. 

„Naozaj sa s tebou chcem pozhovárať," trval na svojom neodbytne. 

„Nemám čas, musím..." 

„Viem, že spolu nič nemáte. Ty a Malfoy," pokračoval Derek a chytil ho za plece. Keď si všimol ako 

sebou cukol, uškrnul sa. „Nehryziem. Tak čo?" 
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Harry napokon súhlasil. Hoci bol unavený ako kôň, lebo dnes im dal tréner poriadne zabrať. Prvý raz 

vyšli von na ihrisko. Sneh sa ešte držal na zamrznutej zemi, ale nebolo až tak chladno, aby im ako sa 

vyjadril - primrzli gule k násadám metiel. A teraz Harry túžil iba po jednom. Dopriať si poriadne dlhý 

kúpeľ a dať si aspoň hodinového šlofíka, čo potreboval ako soľ. 

Ale Derek mal zjavne iné plány. A nepáčilo sa mu, ako mu horia oči - nádejou. 

Harry si prečesal vlasy prstami a prikývol. „Tak dobre." 

O niečo vyšší muž ho vzal do kaviarničky hneď na konci ulice, kde si sadli do najvzdialenejšieho kúta. 

Obaja si objednali po pohári piva. 

„Chcem sa ti ospravedliť," spustil Derek na úvod a prevŕtal ho doslova štenacím pohľadom, ktorý 

prosil o odpustenie. 

Harry k nemu zdvihol oči, ale zaryto mlčal. Nechal ho, nech už dokončí, čo začal. 

„Asi som sa správal nevhodne, ale páčil si sa mi od prvého momentu. A stále sa mi páčiš. Chcel som 

len... veď vieš, trochu si užiť." 

Harryho líca sa prudko začervenali. „Trochu si užiť," zopakoval polohlasne mrzutým tónom a jeho 

výraz tváre sa zmenil na odmietavý. Odpil si z piva a chrbtom ruky si otrel penu, ktorá sa usadila nad 

vrchnou perou. 

„Naozaj nemáš záujem?" opýtal sa Derek, keď sa k nemu naklonil bližšie. „O nič by predsa nešlo, 

Harry." 

Harry sa odtiahol. Mračil sa stále viac. „Ďakujem... za tvoju ponuku, ale rozhodne nie. Nemám 

záujem. Okrem toho si myslím, že miešať vzťahy do tímu nie je dobrý nápad." 

Derek si skleslo povzdychol, ale nenaliehal a spravil múdro. „Škoda. Dúfal som, že by si chcel," 

povedal a dlho sa naňho zadíval. „A čo Malfoy?" 

„Čo-čo Malfoy?" zopakoval neveselo. 

„Si teda s ním alebo...?" 

Ešte to tak! napadlo Harrymu neveselo. 

„Nie. Iba mal dojem, že mi musí pomôcť. Nič viac." Nehodlal mu prezrádzať, že kedysi bývali zarytými 

nepriateľmi. Napokon, zrejme sa na tom nič extra nezmenilo. Ale ozaj nevidel dôvod, vešať to 

niekomu na nos. 

„Mhm, to vysvetľuje tie mrazivé pohľady, ktorými ma zakaždým doslova vraždí," uškrnul sa nevinne. 

„Ale dobre. Sľubujem, že sa budem držať bokom, ak mi niečo sľúbiš aj ty." 

Harryho obočie vyletelo nahor. „A to?" 

„Ak si to rozmyslíš, dozviem sa to ako prvý. Moja ponuka nepodlieha expirácii," usmial sa širokým 

podmanivým úsmevom, pod váhou ktorého sa Harry zachvel. 
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Neodpovedal. Iba mykol plecami akoby mu na tom nezáležalo a dopil svoje pivo. Potom strčil ruku do 

vrecka, aby odtiaľ vybral nejaké drobné a hodil ich na stôl, keď ho Derek zastavil. 

„Nechaj. Toto je na mňa." 

Harry sa nemal najmenšiu chuť dohadovať. Iba prikývol a rozlúčil sa. Kaviareň opustil oveľa 

pokojnejší, ako keď sem vchádzal. 

oooOOOooo 

Konečne bol doma. V predsieni si z nôh skopol topánky a taška s prepoteným oblečením pristála na 

nízkom botníku. Stiahol zo seba bundu i šál a zamieril rovno do kúpeľne, aby si napúšťal vaňu. Bol 

rád, že si navaril už včera, pretože dnes by toho nebol schopný. 

Zobliekol si sveter a stiahol zo seba tričko. Jeho ruky sa zastavili na zapínaní nohavíc v momente, keď 

sa pri dverách ozval zvonček. Prevrátil očami a odšuchtal sa z izby do chodby. Bez toho, aby nazrel 

cez priezor otvoril dvere a vzápätí sa zamračil. 

„Áno?" 

Draco Malfoy bol očividne nesvoj. Hrýzol si spodnú peru a nervózne poklopkával nohou po podlahe. 

Mykol sa, keď sa dvere pred ním otvorili. 

Harry sa snažil ignorovať sivý pohľad, ktorý sa z jeho tváre prirýchlo zviezol po nahej hrudi až k 

rozopnutému gombíku riflových nohavíc. 

Zdalo sa, že to bol presne ten moment, kedy sa plavovlasý slizolinčan spamätal. Natiahol k nemu ruku 

s nejakou malou drevenou kazetou. „Pre teba." 

Harry sa zháčil. „Čo je to?" 

Draco však iba nastrčil ruku bližšie k nemu. „Tak už si to vezmi, nech môžem vypadnúť!" zamrmlal 

podráždene a len čo tak Harry spravil, otočil sa na päte a prešiel k svojim dverám. 

Prv, než za sebou zavrel, sa pootočil k stále vyjavenému Harrymu s takmer nečujným: „Ďakujem," 

kým definitívne zmizol v útrobách svojho bytu. 

Harry prešiel do kuchyne. Krabicu otvoril cestou potom, čo si ju preveril kúzlami. Vyzerala ozaj 

neškodne. A aj bola. V jej vnútri sa na výstelke z tmavomodrého zamatu schovávalo pár elixírov. 

Usmial sa. Koľká to pozornosť od pána Malfoya, pomyslel si v duchu ironicky, ale úsmev mu z pier 

neschádzal ani dlho po tom. 

Kúpeľ ho príjemne uvoľnil a pomohla i hodinka pokojného odpočinku. Prebral sa pár minút po šiestej. 

Bol uťahaný ako kôň a nemal náladu na samotu, ktorá naňho doliehala z každej strany. 

Sediac pred krbom teda skúšal dopriať si nejakú spoločnosť. Lenže Ron sa mu neozýval a Hermiona s 

ním prehodila ledva pár slov. Ponáhľala sa do práce. A Sirius nebol doma. 
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Ohrieval si večeru a podchvíľou zablúdil pohľadom k drevenej kazete. V mysli sa mu začal rojiť celkom 

nečakaný a smelý nápad. Sprvu si ho nevšímal, ale s každou ďalšou minútou sa mu pozdával viac a 

viac. 

A tak sa stalo, že ohrial večeru, prestrel stôl a chopil sa prútika, aby vyčaroval svojho patronusa a 

poslal ho s odkazom. 

oooOOOooo 

Draco práve postával pred prázdnou vrčiacou vecou, ktorej sa nadávalo chladnička. Okrem krabice 

džúsu v nej nebolo ničového nič. V žalúdku mu poriadne škvŕkalo. Keby sa len nebol vykašľal na ten 

nákup! Alebo keby so sebou zobral i jedného domáceho škriatka! Lenže tí podliehajú pánovi domu a 

tak to bolo vylúčené! 

Sakra! Nebol zvyknutý starať sa o seba sám. 

Vyľakal sa, keď sa mu za chrbtom objavil patronus a oslovil ho Potterovým hlasom. Udrel si hlavu a 

nepekne zaklial. Mal chuť poslať Potterovho posla do horúcich pekiel, keby... 

„Malfoy, ak nemáš na dnes večer lepší program, pozývam ťa na večeru." 

Mal sto chutí rozkričať sa. A rozosmiať. A zarevať mu z tesnej blízkosti do toho rozkošne malého 

ucha, že on teda iný a stokrát lepší program má, keby mu žalúdok hlasno nepripomenul, že je to 

riadna konina. 

Zahryzol si do pery a prečesal si vlasy prstami uvažujúc, čo robiť. Napokon, aby nevyzeral ako 

doliezač, aj on vytiahol prútik a poslal Potterovi patronusa. 

„Varil si? Čo to bude, ak sa smiem spýtať? Mám totiž vytríbené chuťové bunky." 

Harry sa pobavene rozosmial. A odpovedal. 

„Tým som si istý. Večere chladne, takže ak máš záujem... neváhaj." 

Po tomto odkaze sa Draco zhmotnil priamo v jeho kuchyni, na čo Harry vyvalil oči. „Myslel som, že 

slušne zaklopeš, ale asi by som chcel veľa," odvetil na margo jeho príchodu. 

Draco oňho zavadil pohľadom a pozrel k stolu. Do nosa mu udrela lákavá vôňa polievky i pečeného 

kuraťa. Jeho žalúdok spravil od radosti salto. 

„Myslel som, že na otázku slušne odpovieš," zakontroval, ale Harry len mykol plecom. 

„Sadneš si?" opýtal sa ho, sám už sediac na svojom mieste. 

Draco ho prekvapil, keď na stôl položil fľašu vína a zamrmlal: „Pre teba." 

12. kapitola 

Fľaša, ktorá pristála na stole s označením - pre teba - padla za obeť zväčša plavovlasému mužovi, 

ktorý ju otvoril a obom im nalial, len čo si vypýtal od Harryho poháre. 
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Jedli sprvu v tichosti, za čo bol Harry vlastne vďačný. Očakával totiž, že Draco bude vyrývať, že mu 

nebude chutiť alebo... No, v jeho prípade bolo možné hocičo. 

Nestalo sa. Zlé predtuchy sa nevyplnili a on sa i vďaka vínu uvoľnil natoľko, aby sa s ním pustil do 

ľahkej konverzácie. Zdalo sa, že Malfoyovi sa totiž nechcelo preč ani potom, čo boli hrnce prázdne. 

Harry stál pri dreze a umýval po nich riad, pričom na sebe cítil blondiakov uprený pohľad. A zasa sa 

raz pristihol ako myslí na ten ich bozk. Síce zahraný pred divákom, ale o nič menej skutočný. Keď pod 

Malfoyovým zadkom vrzla stolička, obzrel sa ponad plece. 

Neodchádzal, ako si myslel. Iba vstal a začal sa obzerať po jeho byte. S novým pohárom vína v ruke. 

Až sa napokon usadil na pohovke, pohodlne sa na nej rozvalil a znova ho sledoval naprieč izbami. 

Keď Harry skončil, utrel si ruky a načiahol sa po svojom pohári vína, po tom prvom, ktorý nedopil. 

Prešiel do obývačky a sadol si v kresle oproti nemu, cítiac sa pomerne neisto v jeho oblažujúcej 

prítomnosti. 

„Kedy si to zistil?" opýtal sa odrazu, oprel si hlavu vzadu o pohovku a uprel naňho tie svoje priezračné 

oči. 

Harry sa nechápavo zamračil. 

„Čo kedy som zistil?" 

„Že nie si na baby," odvetil prosto Draco. 

Harry sa pomrvil na mieste. „Nezdá sa ti to príliš osobné?" 

„Hm, ani nie. No tak, kedy?" dožadoval sa svojej odpovede. 

Harry si odpil z vína a Draco sa k nemu nahol, aby mu do pohára dolial zvyšok z fľaše. Neprotestoval. 

Na dnešný večer sa zrejme bude musieť posilniť. A obrniť sa proti tomu... sivookému démonovi. 

Ale potom sa uškrnul. Prečo by mal byť spovedníkom iba Draco? Nakoniec, aj on bol zvedavý. 

„Poviem, ak odpovieš prvý." 

Malfoy zvraštil tvár a zamrmlal. „Uf, rana pod pás. Bod pre teba, Potty. Ale dobre, ako chceš. Pod 

podmienkou, že odpovieš na všetko, na čo sa opýtam, odpoviem i ja." 

Harry vystrúhal neveriaci úsmev. „A aj pravdivo?" 

Malfoy pritakal takmer bez zaváhania. Takmer. 

„Tak spusť. Kedy?" vyzval ho a Harry sa posadil hlbšie do kresla, aby s ním mohol splynúť. Malfoy mu 

predsa len zjavne dal prednosť. 

„Náznaky tu boli skôr, ale istý som si bol až v šiestom ročníku." Našťastie, nemusel hovoriť dôvod, ako 

to zistil. Ako by mu asi tak vysvetľoval, že sa mu postavil v momente, keď bol cestou zo žalárov z 

učebne Elixírov prilepený očami na jeho dokonalom zadku práve, keď sa blondiak zohol po spadnuté 

brko? 
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Draco prižmúril oči. „Fajn, ja som zdá sa dozrel o niečo skôr. Piaty ročník. Mal si niečo s Čcho?" 

vystrelil po ňom novú otázku. 

Harry naňho zazrel. „Nie. Teda, ak sa ráta bozk..." 

„Neráta," zrušil ho slizolinčan, keď si dal ďalší hlt bieleho vína. „A s lasičiačkou?" 

„Volá sa Ginny a rozhodne nie!" odvrkol a nechápal, prečo sa Draco zatváril odrazu tak spokojne. „A 

čo ty a Pansy?" 

„Povedzme, že bola sem-tam užitočná," dostal vyhýbavú odpoveď. 

Harry si nemohol pomôcť, aby sa nenahol v kresle a zadíval sa naňho. „Ako?" 

A Draco mu to naznačil nielen rukou, ale aj ústami. A neušlo mu, že chrabromilčan naproti nemu 

okamžite očervenel ako rak. Pobavene sa usmial. „Ty moje neviniatko. Si celkom sladký, keď sa tak 

červenáš, vieš?" 

Harry ho ignoroval. „Myslím, že mám dosť tých otázok." 

„Lenže mne sa to práve začalo páčiť. Si ešte panic, Potty?" 

„Sakra, čo je ťa do toho!" odvrkol Harry. 

„Takže si," usmial sa Draco takým lenivým a oslnivým úsmevom, spokojnosť z neho priam sálala. 

„Skúsil si to aspoň niekedy s niekým iným ako s vlastnou rukou?" 

Harry ho iba prebodol pohľadom. Varovanie mu z očí sálalo ako megabilbord, ale Malfoy ho nebral na 

vedomie. Asi tým množstvom vypitého vína. 

„Tiež nie? Ts, ts, ts. A čo orál?" 

Harry očervenel ešte prudšie. „Prestaň s tým, dobre?!" 

Draco sa prestal vyškierať, dopil víno a vstal zo svojho miesta. Postavil sa priamo pred Harryho a 

sklonil sa k nemu tak, že mali tváre v jednej úrovni. 

„Ďakujem za večeru," povedal takmer šeptom a potom Harryho jednoducho pobozkal. Ich pery na 

sebe ostali chvíľu prisaté, ale ani jeden nespravil nič, aby ten bozk prehĺbil. 

Kto vie prečo, ani Draco nevyvinul žiadne úsilie, aby z toho vyťažil viac. Odišiel a nechal tam Harryho 

sedieť s tým rozkošne ohromeným výrazom na tvári. 

oooOOOooo 

Narcissa vykĺzla z postele a uhladila si rozpustené vlasy. Na pleci jej pristála ruka, ktorá ju hladkajúc 

jej zmyselné krivky skĺzla nadol chrbtom. 

„Si taká nádherná," začula za sebou obdivný šepot. 

Usmiala sa a obzrela sa cez plece. „To aj ty a ani netušíš ako veľmi." 
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 Odpoveďou jej bol radostný, veselý smiech, ku ktorému sa nemohla pridať. Napokon sa naklonila a 

spojila ich pery dovedna. Jej konanie tým vymámilo slastný povzdych z pekne klenutého hrdla. 

Keď sa od seba oddelili, začula pod sebou tlmený šepot. „Nenávidím chvíľu, keď sa s tebou musím 

rozlúčiť." 

Jej plné pery skrivil smutný úsmev. „To aj ja." 

„Tak nechoď! Aj tak ťa doma nikto nečaká!" 

Sklonila hlavu. „Nie, ale..." 

Dvere na honosne zariadenej spálni sa otvorili dokorán. Obe ženy prekvapene zhíkli, keď na prahu 

spálne lady Malloryovej zastal sám Lucius Malfoy. 

Zdalo sa, akoby zamrzol samotný čas. Narcissa zbledla ako list pergamenu, jej dlhoročná milenka si 

iba vytiahla plachtu pod krk, aby zakryla svoju nahotu. 

„Tušil som to," hlesol napokon a kupodivu sa netváril nijako extra znechutene. Dokonca sa ovládol 

natoľko, aby na nich nezoslal kliatby. Vošiel do izby, venujúc pozornosť iba vlastnej manželke. 

„Ešte dnes večer ti sem doručia tvoje osobné veci. Dám pozor, aby po tebe v sídle neostala ani 

pamiatka. Hneď zajtra navštívim svojho právnika a požiadam ho, aby nás rozviedol. Predpokladám, že 

z tvojej strany proti tomu nebudú žiadne námietky," odmlčal sa. „Samozrejme, nechám ti dostatok 

finančných prostriedkov, aby si netrpela núdzou." 

Narcissa ledva prikývla a odvážila sa naňho pozrieť. Lucius si ju iba premeral pohľadom, kým sa otočil 

na päte a vyšiel von. Až vtedy si Cissa vydýchla, schovala si tvár v dlaniach a roztriasla sa po celom 

tele. 

Z očí sa jej vydrali slzy úľavy. 

Konečne... konečne bude slobodná. 

Jej milenka ju objala, bozkávala ju do vlasov i na tvár a šepkala jej sladké slová milostných vyznaní. 

13. kapitola 

Draco sedel na metle a vznášal sa pár metrov nad ihriskom vedno so svojimi spoluhráčmi. Harry bol o 

pár metrov vyššie a práve súťažil s Trevorom o to, ktorí z nich chytí skôr zlatú strelu. Podľa toho sa 

mal zaplniť aj post stíhača, lebo tréner sa medzi nimi dvomi nevedel rozhodnúť. 

Draco si bol istý, že to Harry zvládne. Bol o pol hlavy menší a štíhlejší ako Trevor Lang a tiež vratkejší a 

šikovnejší. Trevor mu prišiel o trošku ťarbavejší a zlatú strelu zbadal zakaždým o sekundu neskôr ako 

Harry. 

„Je fakt dobrý, to sa musí nechať," zamumlal si Matt, ktorý sa vznášal na svojej metle vedľa neho a 

tréner, ktorý sa tomu celému divadlu prizeral s nimi iba zadumane prikývol. 
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Ten zamyslený pohľad a zmyselný úsmev na tvári Dereka tiež nemohol prehliadnuť. A hnevalo ho to. 

Teraz to už vedel naisto. Chcel ho pre seba. Áno, práve Pottera. Toho naivného, neskúseného a 

absolútne rozkošného Pottera, o ktorom mával tie najperverznejšie mokré sny, z ktorých sa budil 

rozboľavený a roztúžený, ako ešte nikdy predtým. 

A urobí všetko preto, aby to dosiahol. Bude ho mať. 

Usmial sa, keď sa ozval Potterov víťazoslávny výkrik. Mával rukou nad hlavou a medzi prstami sa 

trblietala v slabom slnečnom svetle ohnivá strela. 

Post stíhača bol teda jasný. 

oooOOOooo 

„Nemám na teba čas, ani chuť!" zahrmel a takmer mu pribuchol dvere pred nosom. 

Napriek tomu nevítanému vrčaniu sa Sirius prešmykol dnu a zavrel za sebou dvere jeho komnát. 

Snape sa ani neobzrel. Iba si znova sadol za stôl a pustil sa ďalej opravovať stoh popísaných 

pergamenov. 

„Eseje?" hádal, ale odpoveďou mu bol iba krátky, nič nehovoriaci pohľad. A aj ten bol na ňom 

neuveriteľne sexy! Zahryzol si do pery a uvažoval, čo spraviť. Nechcel odísť na prázdno, keď už bol raz 

tu a išiel sem s jasným zámerom. 

„Ak dovolíš," zamrmlal tak ticho, ako len dokázal, aby ho rušil čo najmenej. Snape mu nevenoval ani 

pohľad. 

Sirius sa iba pousmial. Dúfal, že sa to čochvíľa zmení. Jemu stačilo totiž... veľmi málo. I jeho 

prítomnosť. Vôňa vznášajúca sa vo vzduchu... 

Ruky sa natiahli ku gombíkom košele a začali ju rozopínať. Dokonca si ju vytiahol z nohavíc a trochu 

rozhalil. Zaprel sa o dvere s mierne rozkročenými nohami a rukou si vkĺzol pod košeľu. Sebaukájanie 

mu nikdy nerobilo problém. Vždy lepšie ako nič, ak už nebola iná možnosť. 

Začal sa hladiť. 

Láskal svoj potetovaný hrudník, naslineným prstom dráždil bradavky, kým nestvrdli a nespúšťal 

pohľad z muža opravujúceho eseje. Predstavoval si, že sa s ním mazná on. Že po jeho tele putujú jeho 

ruky, že ho lížu a sajú jeho ústa. Nebolo to až také ťažké... 

Tichúčko zastonal. 

Snape sa zamračil, keď mu brko spravilo na pergamene, ktorý opravoval machuľu. 

A jemu to bolo jedno. Existovali predsa účinné kúzla. Rukou si prešiel po vydutom poklopci a chvíľu si 

tú pôsobivú hrču masíroval cez látku nohavíc. 

Aké by to bolo, keby pred ním tak kľačal práve Snape a dráždil ho svojím jazykom i cez látku nohavíc? 

A potom by mu rozopol zips, vybral by jeho penis von a chvíľu by ho masíroval, dokým by si ho nevzal 

do úst. 
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Severus sa nemohol sústrediť. Teraz už nielen machuľa, ale i diera od hrotu brka zdobila tú nebohú 

prácu pojednávajúcu o účinkoch arfodiziaka získaného zo sušeného krokodílieho penisu1 od Helen 

Miracllovej, bystrohlavskej siedmačky. 

Uprel svoj temný pohľad na masturbujúceho Blacka, ktorý ho privítal svojimi dychtivými, zastretými 

očami a nebol viac schopný od toho absolútne necudného chlapa odtrhnúť svoj pohľad! A to si 

myslel, že má pevnú vôľu! 

Zrakom skĺzol po obnaženej hrudi až k bokom, ktoré teraz rytmicky prirážali do ruky zomknutej okolo 

stoporeného penisu. Nech už Blacka preklínal ako chcel, nemohol mu uprieť, že sex s ním bol... nielen 

zaujímavý, ale aj značne uspokojivý. A celkom sa mu páčilo dobíjať tú jeho tesnú škáročku, v ktorej sa 

už pomaly cítil ako doma. 

I keď jeho pohnútky stále nechápal. A stále ho mal v zuboch. A stále ho nenávidel, kvôli tej ich 

prevratnej minulosti. 

Ale bol vzrušený. Nepochybne. 

Skôr, než sa stihol spamätať, našiel sa pred ním kľačať na kolenách a odtláčať preč ruku z krásne sa 

lesknúceho penisu. 

Krátky pohľad do modrých očí, počuteľné zalapanie po dychu a tras tela, keď ho vzal konečne do úst. 

Cítil prsty vo svojich vlasoch, jemné hladkanie miesto súrenia a koordinovania pohybov. 

Sústredil sa. Na Blacka. Na jeho zamatovo tvrdú kopiju. Sladkú, šťavnatú. Sal ho a lízal, kĺzal po nej 

jazykom, masíroval ju zovretými perami. Nútil ho vzdychať a chvieť sa ako list vo vetre. Až kým ho 

neupozornil, že bude... 

Neodtiahol sa tak ako inokedy. Naopak. Prsty sa natiahli k zdurenému miešku a prinútili ho zavŕšiť 

vyvrcholenie. 

Black nechutil zle. Naozaj. Na to by si hádam dokázal i zvyknúť. Ale zaoberať sa tým bude neskôr. To 

rozhodne. Teraz sa musí postarať o seba. 

Muž stojaci nad ním, akoby mu čítal myšlienky. Bez slova sa otočil a vystavil mu na obdiv svoj zadok. 

Severus vstal, rozopol si nohavice a rýchlo zamrmlal pár užitočných kúzel prv, ako sa doň vnoril. 

oooOOOooo 

Upravil sa. Vo vzduchu bolo stále cítiť pach sexu a vôňu jeho tela, hoci na seba zoslal čistiace kúzlo, 

aby sa toho zbavil. Na rozdiel od Blacka. 

Pohľadom zavadil o muža, ktorého práve pretiahol. Netváril sa, že by mu to prekážalo. Napokon, veď 

dosiahol, čo chcel, no nie? 

„Prečo?" opýtal sa odrazu. 

Black sa naňho spýtavo pozrel, ale potom mu pery skrivil smutný úsmev. 

„Nemyslím si, že si pripravený počuť to." 
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Severus sa zamračil. Nemal ani potuchy, čo tým chcel naznačiť. Ale jedno vedel. Túži rozlúsknuť tú 

záhadu, prečo Black vyhľadáva akurát jeho spoločnosť. 

„Možno nie som. Ale prečo ja, Black? Celé tie roky nenávisti a teraz mi dovolíš obrábať ťa? Si až taký 

choromyseľný, alebo iba zvrátený? Možno oboje?" 

Sirius stuhol, ale pohľadom neuhol. Dokonca pritakal. „Možné je všetko. Nepočul si, že ten, kto raz 

navštívil Azkaban, už nikdy nebude normálny?" 

Mal chuť sa uškrnúť a fľochnúť mu do ksichtu, že on veru normálny nikdy nebol, ale zdržal sa. Miesto 

toho mu zopakoval svoju otázku. „Prečo?" 

Sirius si povzdychol. Pár sekúnd uvažoval, čo s tým, až napokon pristúpil bližšie, vzal mu tvár do dlaní 

a konečne ho pobozkal. 

Teraz skamenel Severus. Údivom. Prekvapením a možno i tým nečakaným zvratom. 

Nikdy si nemyslel, že nastane chvíľa, kedy ho niekto dobrovoľne pobozká. Naozaj. Nikdy. A teraz sa o 

niečo také snaží sám Black. 

Ten pokus o bozk bol... jemný, ale rýchlo sa stával nástojčivým, keď jazykom kĺzal po jeho úzkych 

perách a hľadal štrbinu, kadiaľ by sa dostal dovnútra. Dovolil mu to. Čisto z vedeckého hľadiska. Chcel 

vedieť, čo na tom je. A tiež, či sa Black vie bozkávať. 

Vedel. Sakra, vedel sa! Ten bozk ho nenechal chladným. Nútil ho odpovedať, dožadovať sa a bažiť po 

niečom, čo sám nechápal. 

Pretože viete, bol to predsa Black. Jeho jazyk, jeho ústa, jeho telo, ktoré sa naňho tislo. 

A potom to odrazu prestalo. Sirius odstúpil a pomaly ho púšťal zo svojho objatia. Dychčal. I Severus 

lapal po dychu a takmer sa po ňom znova natiahol. 

„Teraz... už vieš, prečo?" ozval sa prerývane prv, ako opustil jeho komnaty a nechal ho tam postávať 

vykoľajeného ako Rokfortský expres. 

A on... stále nevedel. Alebo si to možno iba nechcel pripustiť. Také čosi predsa nemohlo byť reálne, 

ani možné. 

oooOOOooo 

1. Afrodiziaká - sušený krokodílí penis - http://koktail.pravda.sk/sexi-soubiznis/clanok/50595-

afrodiziaka-stara-eroticka-kuchyna/ 

oooOOOooo 

14. kapitola 

Zdalo sa mu, že sídlo je nezvykle pusté a... zíva prázdnotou viac ako inokedy. Keby sa nepohol, mohol 

v tomto viac ako storočnom mauzóleu pôsobiť ako verná vosková figurína. 



41 
 

Miesto toho vstal z pohodlného kresla potiahnutého dračou kožou, v ktorom sedel za pracovným 

stolom a podišiel k sekretáru, aby si vybral niektorú z mnohých fliaš s pestrofarebnými nápojmi a 

štedro si nalial. 

Mohol prikázať jednému z domácich škriatkov, aby ho obslúžil, ale nemal náladu ani na nich. Iba čo 

by sa mu plietli pod nohy. 

Odpil si a otočil sa. Zadíval sa na rodinný portrét a uvažoval, čo sa to s nimi stalo? Ešte nedávno mal 

syna i manželku a teraz...? Hlivel tu celkom sám ako ten najposlednejší pustovník a vyvrheľ. 

Ostal sám ako prst. Dokonca ani na to, aby vyhľadal niektorú z mnohých mileniek nemal ani 

najmenšie pomyslenie. 

Pokrútil hlavou, dívajúc sa na dokonalú krásu svojej manželky, ktorú tak verne zachytil na plátne 

maliar pred rokmi. Z krásy a šarmu jej vôbec neubudlo ani po desiatich rokoch. Bola stále tou 

elegantnou a distingvovanou dámou, ktorú si kedysi bral. 

Akurát, že teraz už vedel, že je i lesba. 

Vrátil sa k svojmu kreslu, odpil si z nápoja poriadny dúšok a upriamil pozornosť na iný portrét. Vyložil 

si nohy na stôl a škodoradostne sa uškrnul. 

„Vidíš to, ty starý bezcitný mrož, aj toto si môžem dovoliť," zamrmlal pri pohľade na otcov portrét. 

Ctihodný Abraxas Malfoy sa nad jeho správaním iba hrozitánsky zamračil a pohrozil mu päsťou. 

Lucius si iba odfrkol. „Čo mi už len môžeš? Ty a tie tvoje pravidlá! Pche! Kam ma dostali?!" pohodlne 

sa pomrvil a znova si priložil pohár z cenných pivničných zásob k ústam. Potom si povzdychol a privrel 

oči. 

Tušil to. Niekde v podvedomí v ňom hlodal malý červík pochybností. Lenže on ho nechcel počúvať. 

Nechcel si pripustiť, že by to skutočne mohla byť pravda. Nebol predsa až taký zlý milenec, ani keď 

bol mladý. Toto bolo to, čo mu naozaj išlo. Ak už sa mu nedostávalo prejavov nežných citov, tak si ich 

vedel vymámiť v posteli. Zakaždým... 

Napokon, pomyslel si, merlin ma iste takým telom neobdaril len tak. 

Keď tak nad tým teraz uvažoval, nevedel, čo je horšie. Byť si vedomý toho, že ho vlastná manželka 

nikdy naozaj nemilovala alebo toho, že ostane bez blízkych? 

S určitosťou vedel jediné. Musí získať svojho syna späť. Nech ho to bude stáť hocičo, nepripustí, aby 

sa mu obrátil chrbtom i on. A veril, že to, že vráti Narcisse slobodu bude v Dracových očiach svedčiť v 

jeho prospech. 

A potom sa znova otočil na otca. „Vieš, že sa budem rozvádzať?" 

Starec sa zatváril ešte hrozivejšie. 

„No áno, asi naozaj nie som ako ty. Bezcitný, sadistický tyran, ktorý doviedol manželku na pokraj 

hystérie a z vlastného syna urobil povrchného bastarda. A som na to hrdý. A vlastne, som hrdý aj na 
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svojho syna. On totiž dokázal to, čo ja nie. Vzoprel sa mi. Je stokrát statočnejší ako ktorýkoľvek 

Malfoy kedy bol." 

Dopil zlatavý mok, ktorý mu ostal na dne pohára a položil ho na stôl. „Mimochodom, táto bola ešte z 

tvojich zásob. Ozaj kvalitná!" 

Nevšímal si muža s mrožími fúzmi pod nosom, ktorý teraz zúrivo búšil do plátna a len merlin vie, aké 

kliatby zvolával na synovu plavú hlavu. Našťastie pre Luciusa, že ten obraz očaroval už pred mnohými 

rokmi. Nemusel tie tirády, posmešky a nekonečné rady počúvať. 

„Lucius?" ozval sa tichý hlas z vedľajšieho portrétu, na ktorom bola vyobrazená útla plavovlasá žena. 

Obrátil sa a uprel na matku zrak, ktorý v okamihu znežnel. „Áno, mama?" 

„I ja som hrdá na teba. A vždy som bola." 

Pousmial sa a prikývol. Podišiel bližšie, aby na plátno priložil svoju dlaň. Matkina ruka mu vyšla v 

ústrety a jej strieborné oči sa zaliali slzami. 

Bez ďalších slov opustil pracovňu a doprial si poriadne dlhý a teplý kúpeľ. 

oooOOOooo 

Hráčske posty boli plne obsadené. Harry bol stíhačom, ako sa rozhodlo minule. Matthew Crow bol ich 

kapitánom a zároveň strážcom v jednej osobe. Ako sa mohli sami presvedčiť, bol vážne vynikajúci a 

hlavne schopný viesť ich. 

Derek Booth, ktorého proste od srdca neznášal a rozhodol sa ho pre dobro tímu tolerovať aspoň na 

oko patril k odrážačom spolu s Trevorom Hydenom, ktorý minule súperil s Harrym o post stíhača. 

On patril medzi triafačov a bola z nich vskutku podarená trojica spolu s Julianom Moorom, vždy 

zamračeným tmavovlasým chlapíkom, ktorý mu pokojne mohol konkurovať a jeho presným opakom, 

stále usmiatym Anthonym Priceom. 

Tomu všetkému velil tréner Tobias Stone a jeho dvaja asistenti, Archibald Baker a Connor Frost. 

Vonku sa oteplilo, takže už trénovali na ihrisku druhý týždeň. Vyššie v oblakoch bolo síce ešte 

všelijako, ale museli si pomôcť kúzlami. Preňho nebolo nič ľahšie. Hoci sem-tam im ešte zadky 

primŕzali k násade na metlu. 

Bol rád, keď sa ozvala píšťalka a odpískala tréning. Na dnes mal toho skutočne dosť. Zlietli sa jeden 

vedľa druhého do radu na ihrisku priamo pred trénera. 

„Matt, výborná práca. Ale nabudúce si daj väčší pozor na ľavú obruč. Ten posledný gól bol úplne 

zbytočný." 

Postavil sa pred Bootha a spražil zadychčaného mladíka pohľadom. „Kde si do psej matere zízal? Ak 

potrebuješ okuliare, navštív očného! Triafačov máš chrániť, nie ich zrážač z metly, jasné?!" hromžil, 

vytočený do nepríčetnosti. 

„Sorry, šéfe," zamrmlal Derek a sklopil hlavu. To, aby sa Dracovi aspoň ospravedlnil ho ani nenapadlo. 
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„Trevor, fajn. Ešte si vylepši odpali ľavačkou." 

„Ok." 

„Draco, výborná práca, vedel som, prečo vás chcem do svojho týmu." 

Draco iba prikývol, držiac sa za boľavý bok. Rád by zložil ruku a tváril sa aspoň trochu hrdinsky, keby 

to tak kurevsky nebolelo. Vlastne mal podozrenie na narazenie, ak nie na prasknutie rebier. 

„Jul, dobre, Tony, nabudúce viac sústredenia." 

Pritakali. 

„Fajn, zajtra v rovnakom čase. Môžete ísť. Malfoy, zájdite si na ošetrovňu." 

Zašiel. Mali vlastného liečiteľa, čo bolo fajn. Patrik Swift ho rýchlo prehliadol a upokojil. Rebrá mal 

našťastie iba narazené. Dal mu elixír proti bolesti a nejakú masť, ktorou si mal zasiahnuté miesto 

natrieť ešte večer, aby tam nemal modrinu ako hrom, ktorá by žiarila všetkými farbami. 

Keď vychádzal z ošetrovne, takmer sa zrazil s Potterom. 

„Čo je?!" zahučal, cítiac sa nepríjemne. 

„Nič. Čakám ťa," odvetil Harry. „Nemám ti pomôcť?" 

Draco naňho vykoľajene pozrel. „Ako?" 

Harry pokrčil ramenami. „Neviem. Vziať ti tašku napríklad." 

„Nie som baba," odvrkol. 

„Hm, to teda nie si," zamrmlal Harry, stále tam nerozhodne stojac. „Len som myslel, či to nebolí." 

„Dal mi niečo na bolesť." 

„Ach." 

Draco si povzdychol, ale potom ho čosi napadlo. „Ale už keď si taký aktívny, mohol by si niečo 

navariť." 

Harry sa uškrnul, Draco si znova povzdychol a schmatol ho za ruku. „Tak poď ty hrdina." 

Premiestnili sa priamo domov. 

15. kapitola 

Čerstvo osprchovaný a prezlečený v niečom pohodlnejšom ako bol metlobalový dres sa premiestnil 

do Potterovho bytu. Ten ani brvou nemihol, keď vybaľoval zo štvorcovej krabice akýsi polotovar. 

„V chladničke je džús. Alebo ďatelinové pivo. Vyber si," ponúkol ho a Draco bez zaváhania zamieril k 

tej muklovskej vymoženosti, otvoril ju a za jej tichého vrčania si vybral pivo. 
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„Ty si dáš?" 

Harry položil to čosi zmrazené, čo vybral na plech a vložil to do trúby. 

„Dám. Džús." 

„Čerešňu alebo ríbezľu?" 

„Čerešňu," odvetil a pobral sa prestrieť na stôl. 

Draco zatiaľ vybral zo skrinky poháre a sebe nalial pivo, jemu čerešňový džús. Nemohol si pritom 

odpustiť, aby nepomyslel, ako by chutili Harryho pery po tomto nápoji. Nepochybne by boli ešte 

sladšie a šťavnatejšie ako vyzerali práve teraz. 

Keď si Harry všimol jeho uprený pohľad, nepatrne sa zamračil, ale zároveň i pobavene usmial. 

„Neviem, či chcem vedieť, na čo si práve myslel. Radšej sa pýtať nebudem," nadhodil, keď položil na 

stôl prestieranie a dva plytké taniere s farebnými okrajmi. 

Draco si odpil z piva a uškrnul sa. „Tak sa nepýtaj." 

Harry nad tým len pokrútil hlavou. „Vieš, občas si nevyspytateľný a ja neviem, čo si o tebe myslieť. 

Keď sme sa nenávideli a prechovávali sme k sebe iba nevraživosť, bolo to fajn, lebo som vedel, na 

čom som, ale teraz..." 

„Ak chceš, aby sme sa vrátili do starých koľají, stačí povedať," nadhodil pobavene Draco a v prstoch 

sa mu odrazu objavil jeho prútik. „Možno by malý tréning vo vrhaní kliatob neprišiel nevhod." 

Harry pretočil očami. „Už si dlho nevyzeral ako kríženec húsenice a opice, čo?" uškrnul sa Harry, ale 

dodal, „tak som to nemyslel. Nechytaj ma za slovíčka, Malfoy." 

„Tak nič," pokrčil ramenami Draco a schoval prútik. „Čo to vlastne chystáš za jedlo?" 

Harry prešiel k rúre a sklonil sa, aby nahliadol do vnútra. „Pizzu. Bude ti to chutiť, uvidíš. Na mňa 

samého by to bolo veľa." 

Draco sa k nemu sklonil a zatváril sa skepticky. „Len aby nebolo ešte i málo." 

Harry sa rozosmial. „Už predtým na škole som si všimol, že toho dosť poješ," zamrmlal a ďobol mu do 

boku prstom. „Len neviem ako je možné, že to na tebe vôbec nie je vidieť." 

Draco sa vytiahol do výšky a vypol hruď. „To vieš, my Malfoyovci sme dokonalí vo všetkom." Ale 

potom sa mu myšlienky zatúlali k otcovi a úsmev na tvári mu skysol. „Teda, prevažne." 

oooOOOooo 

Jedlo bolo vynikajúce. Azda i preto, že boli obaja po tréningu hladní ako vlci, hoci Harry zjedol iba tri 

kúsky a Draco zvyšných šesť trojuholníkov šunkovej pizze. 

Harry ho mlčky pozoroval ako sa láduje a spokojne si pri tom vrní. Pobavilo ho to. Na ten blažený 

výraz v tvári mladého aristokrata sa nevedel vynadívať. Vyzeral celkom inak ako vo chvíľach, keď sršal 

zlosťou. Uvoľnene, črty mu zmäkli a zjemneli. Vyzeral... príťažlivo. Nesmierne. 
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Zahniezdil sa na svojom mieste a odpútal pohľad od tej príťažlivej tváre. „Je mi ľúto, že si to schytal. 

Na tréningu," vysvetlil, keď naňho Draco ponad stôl vrhol nechápavý pohľad. 

„Ach, aha. To je myslím normálne, nie? Pri zápasoch sa to stáva," snažil sa to zmietnuť pod koberec. 

„Hej, ale mal som dojem, že ťa trafil zámerne," nedal sa Harry. „Už si si to po sprche natieral?" opýtal 

sa, keď si Draco utieral mastné prsty do obrúska. 

Pokrútil hlavou a načiahol sa po pohári piva. „Nie," odvetil, keď preglgol. „Nedosiahnem si na chrbát." 

„Pomôžem ti," navrhol akosi nadšene a Draco iba nedbalo mykol plecom a privolal si hojivú masť, 

ktorú mu dal ich liečiteľ. 

Blondiak zo seba stiahol košeľu s bolestným zasyčaním a Harry mu pribehol na pomoc. „Opatrne," 

šepol a vyvalil oči nad nevábne vyzerajúcou modrinou, ktorá hrala vari všetkými farbami dúhy. „No 

do riti!" zahromžil a civel na ňu s vyvalenými očami. Modrina siahala od polovice hrude cez bok, až na 

chrbát. I jeho ľavá bradavka v tom miš-maši splynula. 

Harry naprázdno preglgol a Draco si povzdychol. 

„Nebude to bolieť, ak ťa trápi toto. Užil som aj elixír proti bolesti, takže pokojne. Tvoj dotyk zrejme 

ani nebudem cítiť." 

Harry mlčky prikývol. Otvoril masť a naniesol si hrubú vrstvu na spojený ukazovák a prostredník. 

Draco sa mýlil. Cítil to, akurát to nebolelo. Masť mala na poranenú kožu hojivý účinok, príjemne 

chladila a vpíjala sa mu do boľavého podkožného väziva i svalstva. Bol rád, že sedí, inak by sa mu asi 

podlomili kolená. A zároveň sa uškrnul. Koľkí raz už sedí pred ošetrujúcim Potterom a necháva sa ním 

obskakovať ako nejaký lazar? A predsa mu to akosi nevadilo. 

„Čo je?" šepol Harry, ktorý sa na moment prebral zo sústredeného nanášania hojivej masti na jeho 

trup a šibol po ňom zvedavými zelenými očami. 

Draco k nemu natočil tvár a s malým úsmevom pokrútil hlavou. „Vlastne nič. Len ma napadlo, že je to 

veľmi príjemné." 

Harry nadvihol obočie. „Čo? To zranenie?" ozval sa skepticky. 

Draco sa uškrnul. „Nie, nie toto, Potty," zamrmlal a v strieborných očiach sa znova raz blysli tie 

nezbedné iskričky, ktoré Harrymu vháňali červeň do líc. 

Sklopil pohľad a sústredil sa len na svoju prácu. Nemohol si dovoliť, aby vnímal horúčosť pokožky pod 

svojimi prstami, ani to, že tie dotyky mu nie sú proti a miesto toho, aby myslel na jeho zranenie, 

uvažuje nad tým, prečo sa mu chveje žalúdok, prečo sa mu tie prsty jemne chvejú a prečo túži potom, 

aby... 

Draco si odkašľal, aby na seba upútal jeho pozornosť. „Harry? Ak mi neprestaneš dráždiť tú bradavku, 

urobím niečo fatálne..." varoval ho tlmeným o čosi hlbším hlasom, ktorý mal na tmavovlasého 

amatérskeho opatrovníka podivný účinok, lebo jeho telo sa razom naplo ako luk. 
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Oči sa preniesli zo spomínaného miesta, teraz hrubo natretého vrstvou krému do jeho tváre. 

Hypnotizujúce oči, pootvorené ústa a prerývaný dych... Oblizol si pery a Draco tlmene zahrešil. 

A potom sa k nemu sklonil a bez varovania ho pobozkal. Nebol to násilný bozk, ani taký nedbanlivo 

krátky a provokačný, ako ten posledný. Tento bol... zvláštny. Vyzývajúci. 

A kto bol Harry, aby tú výzvu neprijal? Chvíľu zápasil so sebou samým a s tými neodbytnými pocitmi, 

ktoré ho vnútri trhali na kusy, ale potom sa tomu poddal. Stačilo, aby Draco zašepkal jeho meno, 

nežne, veľmi nežne a s túžbou, akú si uňho nedokázal ani predstaviť. A aby mu vošiel prstami do 

vlasov a pritiahol si ho bližšie. 

Celkom nežne a napodiv ľahko ho prinútil pootvoriť ústa a vkĺzol do nich svojím jazykom. Harry ho 

privítal s nečakaným pôžitkom. Ten bozk ho rozpaľoval a mámil. Akoby nebol sám sebou, akoby bol 

lapený v sieti, z ktorej nechce preč. Páčilo sa mu to, sakra a ako veľmi, ale... 

„N-nie," vyjachtal, keď sa odtiahol. Líca mu horeli a oči blčali zeleným plameňom. Dychčal rovnako 

ako Draco, ktorá v rukách stále zvieral jeho tvár. 

„Prečo?!" zachripel. „Veď to bolo fajn, nie? Len mi nepovedz, že sa ti to nepáčilo!" 

Harry sa vymanil z jeho objatia a uhol pohľadom. Nie, klamať mu rozhodne nechcel. „Nemôžem." 

„Prečo? Lebo si panic?" vyprskol Draco a vzápätí by sa bol najradšej nafackoval, ale už to nemohol 

vziať späť. Preto vstal a s celkom vážnou tvárou povedal: „Neublížim ti. Bude sa ti to páčiť. Prisahám." 

Harry vyvalil oči a cúvol. „Nie, nie je to preto, lebo som panic, došľaka! Prečo si myslíš, že som odbil 

Dereka?" 

Draco pokrčil ramenami a vystrelil naslepo. „Lebo je dotieravý kretén?" 

„Nie. Lebo sa nechcem nechať iba sprosto preťahovať! Nie som žiadna lacná korisť! A na rozdiel od 

teba mám zjavne aj nejaký city!" 

„To chceš povedať, že ja som bezcitný? Veď o nič nejde. Mohla by to byť zábava... medzi dvoma... 

priateľmi?" 

Harry vyvalil oči. „Zábava? Chceš povedať, že moje... prvé milovanie... by pre teba bola... iba... 

zábava?!" neuvedomil si, že pri tom zvýšil hlas. 

Draco sa naňho díval s nemalým očakávaním, ale Harry iba krútil hlavou. „Ja... Ty... ty si... 

neuveriteľný! Pre teba je možno sex ako potrasenie rukou, ale pre mňa nie! Mňa do svojej zbierky 

odznakov nedostaneš, Malfoy!" 

„Ty si ten, kto je tu mimo! Aké potrasenie rukou?! Aký odznak, Potter?! Iba by ti tá trocha uvoľnenia 

prospela! Nemôžeš sa predsa donekonečna odbavovať vlastnou ľavačkou!" 

Harry sa naňho pozrel a videl ho znova raz v inom svetle. Koľko podôb má ešte tento plavovlasý muž? 

„Ty naozaj v nič neveríš?" 

„A v čo ako?" odfrkol pohrdlivo. 
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„V lásku, napríklad," zakontroval a rozhodil rukami. „Ak nie si bezcitný ako tvrdíš, tak mi menuj aspoň 

jedinú vec, v ktorú veríš. Jednu jedinú!" 

„Verím, že Salazar Slizolin bol najlepší zo zakladateľov," odvetil pohotovo. 

Harry sa uškrnul. „Asi zabúdaš na Godrica a ostatných, ale... Dočerta! Nemyslel som to tak! Proste 

niečo, na čom by si mohol postaviť svoj život! Pozri sa na seba! Zvonku si taký krásny a farebný, ale 

vnútri teba je len vzduch. Si len chodiaci a hovoriaci nafúkanec." 

Draco sa hrozivo mračil. „To nie je fér!" 

„A čo na tom, keď je to pravda?" Harry si vošiel prstami do vlasov a frustrovane zavrčal. „Do frasa! 

Pozri sa na nás! Veď sa k sebe ani vôbec nehodíme! Ty si farebné, ja som biele! To jednoducho 

dokopy nejde!" 

„Čo?" ozval sa Draco, trochu vyvedený z rovnováhy jeho prejavom, ktorý mu nebol celkom jasný. 

„Prosím, odíď. Ak sa chceš priateliť, v poriadku, ale nič viac na mňa už neskúšaj. Nemuselo by sa ti to 

vyplatiť." 

Draco tam chvíľu stál, kým sa obaja prepaľovali pohľadmi. Napokon schmatol košeľu a odišiel. 

Nezabudol za sebou tresnúť dvermi. 

Harry sklonil hlavu a povzdychol si. Aby si na to, čo sa medzi nimi práve odohralo prestal myslieť, 

začal zbierať taniere zo stola. 

16. kapitola 

Celý týždeň sa v jeho komnatách neukázal. Po tom priznaní-nepriznaní a bozku sa Black držal bokom. 

Avšak Severus nemohol povedať, že na sebe necíti jeho pohľady, že nevidí to zle skrývané 

očakávanie, ktoré mal vpísané v tvári a možno i sklamanie, ako dni plynuli. 

Ignoroval ho. Spočiatku. Navrával si, že trpí prechodným pomäteným zmyslov, keď si dokáže vôbec 

na sekundu čo i len pripustiť, že mu... chýba. Potom to proste zvalil na túžbu a neodmysliteľné 

potreby mužského tela. 

A neskôr, keď v noci nemohol zaspať, krátko po tom, čo domasturboval a jeho vyvrcholenie 

zaznamenali iba kamenné steny jeho spálne a pokrčené prikrývky pod jeho rozpáleným telom, stočil 

sa na bok a uvažoval. Premýšľal nad tým dovtedy, kým ho neskoro v noci nepremohol spánok. 

Ráno preto vždy vstával rozboľavený, čudne znepokojený a s pocitom, že mu čosi dôležité uniká. 

oooOOOooo 

V sobotu večer sa ocitol ani sám nevedel ako práve pred jeho dverami. Na piatom poschodí sa 

takmer neukazoval. Jeho teritóriom boli predsa žaláre. Teraz postával pred obrazom akéhosi starého 

obrneného rytiera s kopijou v ruke, ktorý naňho zazeral svojím jediným okom. 

„Pusť ma dnu," vyzval ho po chvíľke premýšľania, kedy zvažoval možnosť obrátiť sa na päte a zmiznúť 

v tieňoch svojho podzemného kráľovstva. Zvedavosť však bola silnejšia. 
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„Pche!" zafrflal ten dengľavý kyklop, ktorý v druhej ruke zvieral akúsi fľašu, podobajúcu sa na whisky 

alebo možno rum. „He-heslo!" zvolal, mieriac naňho z obrazu svojou kopijou. 

„Neviem," odvetil pokojne a vystrel sa pred ním v celej svojej výške. „Pusť ma dnu." 

Rytier pokrčil ramenami, trochu to ním zašramotilo a on si uhol z fľaše. „Nesuptím!" vykoktal v 

rozjarenej nálade a zaštikútal. „He-heslo!" vybafol. 

Severus prevrátil očami nad malým ožranom a zamračil sa naňho. Vytiahol prútik a namieril mu ho na 

brucho. „Pusť ma, lebo inak ti do brucha vypálim poriadne veľkú dieru, plecháč." 

Rytier sa zakuckal a portrét sa odsunul. V stene pred ním sa objavili dvere. Zaklopal a bez vyzvania 

vošiel dnu. 

Pohľad na Blacka rozvaleného v kresle, s nohami vyloženými na taburetke a pohárikom v ruke bol... 

no, prinajmenšom neprekročil jeho očakávania. 

Sirius pri pohľade naňho okamžite vstal. „Severus, čo tu robíš?" 

Severus nereagoval. Aspoň nie hneď. Najprv sa so skúmavým pohľadom porozhliadol po jeho izbe. 

Nečakal, že tu bude mať... poriadok. Ani to, že sa na stole bude vŕšiť kôpka zjavne opravených esejí. 

Ten červený atrament bol jednoducho neprehliadnuteľný. 

„Mal by si zvážiť výmenu portrétu. Ten opilec je poriadne zbabelý." 

Sirius sa uškrnul. „Nie, len nemá svoj deň. Lord Carnarvon je inak veľmi spoľahlivý. Ale i tak ďakujem." 

Na moment sa odmlčal. „Čomu vďačím za tvoju návštevu?" opýtal sa a jeho modré oči nadobudli 

priam hriešny lesk. „Alebo mi chceš povedať, že som ti chýbal?" 

Severus si odfrkol dosť pohrdlivo na to, aby to druhého muža schladilo. 

„Myslím, že je na čase, aby sme si pár vecí vyjasnili, Black," povedal, dívajúc sa mu pevne do očí. 

Sirius prikývol a usmial sa. „Počúvam." 

„Nikdy mi nebolo jasné, prečo to robíš. Tie malé pozornosti a to vtieranie sa do mojej priazne, ak sa 

to tak dá povedať. Neviem ako si prišiel na to, že som..." odmlčal sa a odvrátil pohľad, „na tom 

napokon nezáleží. Nechcem, aby si to viac robil. Nestojím o tvoje úplatky, ani o sex s tebou. Tie roky 

nenávisti sa nedajú prekonať jediným potrasením ruky, či tým, že mi dovolíš, aby som ťa ošukal." 

Sirius chvíľu mlčal. Pohľad do jeho tváre bol na nezaplatenie. Neodrážala sa v ňom žiadna veselosť, 

skôr akási rezignácia a stratenosť. 

Odložil nedopitý pohár a strčil si ruky do vreciek. „Ani som to nečakal. Vlastne... netuším, čo som 

očakával." 

Znova si sadol a zadíval sa do horiaceho krbu. „Viem, že som sa choval ako idiot. Vždy. Ten zlozvyk mi 

proste prischol a nedokážem sa ho... zbaviť. Je mi jasné, že nikdy nezabudneš na to, čo som ti za 

všetky tie roky spôsobil, hoci si to veľmi, veľmi želám. Chápem, že sa pár darmi nedá vynahradiť 

všetko to poníženie a urážky, ktoré si odo mňa schytal." 
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Severus ho bez slova počúval. Vážne mal dojem, že sa pred ním Black kajá a nepáčilo sa mu to. Radšej 

by ho pred sebou videl bojovného a spurného ako kedysi, drzého a až nezdravo sebavedomého, 

ktorým by mohol pokojne i naďalej opovrhovať. 

„O čom to vlastne je?" 

Sirius naňho úkosom pozrel, ale zaryto mlčal. Severus iba tlmene zahrešil a otočil sa na odchod. S 

rukou na kľučke za sebou začul zašepkané: „O žiarlivosti..." 

Ostal stáť na mieste, rozhodujúc sa, či pôjde, či ešte zotrvá. Napokon sa k nemu znova obrátil. „Robíš 

si zo mňa žarty?" 

Sirius mlčal. Ale ten jeho pohľad, tie oči... Do čerta s nimi! 

Sirius vstal a zamieril k nemu. „Pamätáš na tú prvú noc, keď sme mali službu a stretli sme sa na 

siedmom poschodí? Vyprovokoval som ťa a ty si mi dal, čo som si zaslúžil. A dal si mi ešte viac, lebo si 

sa nechal strhnúť vášňou a..." 

„Prestaň!" zarazil ho. Dobre si na tú noc spomínal. Hliadkoval a v duchu zosielal hromy-blesky na 

riaditeľkynu hlavu, že bola dosť pochabá a možno i senilná na to, aby zamestnala bývalého väzňa 

Azkabanu, i keď sa jednalo o Blacka a o to, že nebol vinný. 

Poklbčili sa ako malé deti a ich šarvátka prerástla v čosi viac, ani sám nevedel ako. Odrazu len 

roztrasenými rukami rozopínal Blackovi nohavice a neuveriteľne vzrušený sa o chvíľu neskôr vnáral 

rytmicky do jeho tela, ktoré sa pod ním bleskovo obrátilo a on mu nastavil svoj zadok.   

„Vždy som to vedel, nepýtaj sa ako, ale... vedel." 

Severusove pery sa stiahli do pevnej linky, z očí sršali blesky. „Na tom nezáleží! Je koniec! Ak sa dá 

vôbec povedať, že toto celé... malo nejaký začiatok," povedal, vypľúvajúc z úst slovo za slovom. 

Sirius prikývol. „Rozumiem. Už ťa nebudem... obťažovať. Sľubujem." 

Severus odišiel. V hlave mal viac otázok, ako keď sem šiel. Bol zmätenejší, rozčarovanejší a 

nahnevanejší. Zlostil sa na seba pre svoju slabosť, na Blacka, lebo mu narušil obraz, ktorý o ňom roky 

mal a na Minervu, že ho zamestnala a oni sa museli vídať každý deň. 

Povzdychol si. „Tam hore si na mňa vážne niekto zasadol. Asi môj otec," zahundral. „Ten bastard mi 

vždy robil zo života peklo." 

Napokon sa mlčky dostal až do podzemia. 

oooOOOooo 

„Čo tu robíš?" opýtal sa ľadovým hlasom, z ktorého by zamrazilo i odvážnejšieho. 

Mladá žena sa iba strojene usmiala. „Myslela som, že ti je smutno. A okrem toho, dlho si sa 

neukázal." 

Lucius takmer zavrčal, kým ona naďalej hrkútala. 
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Podišla k nemu, objala ho okolo krku a sadla si mu na kolená. Jeho nasrdený výraz tváre ju zjavne 

nijako netrápil. 

„V novinách písali, že si sa rozviedol, je to pravda?" naklonil sa k nemu, aby mu drobnými bozkami 

posievala ostro rezanú čeľusť. 

Odtiahol sa a konečne ju zo seba striasol. „Je. Ale nevidím dôvod, aby ťa to malo zaujímať." 

Astéria sa zasmiala tým svojím hraným hrdelným smiechom. Pristúpila k nemu a pritúlila sa tak, aby 

mal dokonalý výhľad do jej odvážneho výstrihu. Chýbalo málo a bolo by jej vidieť samotné bradavky. 

Lucius nad tým iba nadvihol obočie a odtisol ju od seba. „Zjavne si môj dar nepochopila, však?" opýtal 

sa. 

Zmätene zažmurkala dlhými riasami a založila si ruky v bok. „Vždy si darmi prejavoval svoju priazeň, 

takže..." 

„Nie tak celkom. Vždy som darmi platil za služby, ak som mal dotyčnej spoločnosti dosť." 

Zamračil sa. „Chceš mi povedať, že som sa ti zunovala v posteli?" 

Iba sa uškrnul a zamrmlal: „Tak predsa bystrá? Už som nedúfal." 

Astéria očervenela od zlosti, ale zjavne bola rozhodnutá nevzdať sa. „Nevidím dôvod, prečo by sme sa 

nemohli schádzať i naďalej. Hlavne, ak je tvoja žena von z hry. Bude to pohodlnejšie," zvodne sa 

usmiala. Alebo sa o to aspoň pokúsila. „Veď vieš, že som pripravená urobiť všetko, o čom si kedy 

sníval." 

Lucius sa uškrnul a odsunul jej ruku, ktorá ho provokačne hladila cez látku nohavíc. „Tak o tom 

pochybujem. Musím ťa požiadať, aby si opustila môj dom a viac sa mi neplietla do cesty." 

Znel prísne, ale nezastrašil ju. Teraz už ozaj zúrila. Ešte žiadny iný muž ju tak neponížil, neodmietol! 

Ak teda nerátala Draca a teraz i jeho otca... 

„Dobre si to premysli, Lucius, pretože so mnou môžeš mať všetko, po čom si kedy túžil!" zvolala a 

dupla si ešte i nohou. 

Iba čo však luskol prstami a zavolal si domáceho škriatka. „Vyprevaď dámu, Opal!" 

Zagánila naňho a pekná tvárička sa jej skrivila hnevom. „Toto oľutuješ! Ja nie som žiadna štetka, ktorú 

si môžeš vyhadzovať len tak pre nič za nič!" 

Odfrkol si. 

Momentálne ho trápilo viac iba to, aby ten list, ktorý napísal svojmu synovi a poslal mu ho 

prostredníctvom Narcissy, Draco i skutočne dostal. 

oooOOOooo 

Astéria odišla, ale v duchu už spriadala nepeknú pomstu. Lucius si to veru pekne krásne odpyká. O to 

sa postará. 
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Vlastnoručne! 

17. kapitola 

Prehadzoval sa v posteli a nemohol zaspať. Vlastne dobre nespal už pár nocí. Nepridávali mu ani tie 

tréningy. Domov chodil unavený a rozboľavený a občas i otlčený od dorážačiek. Potterovi sa vyhýbal. 

Ak sa to tak dalo povedať. 

Dofrasa! Strápnil sa! Naozaj. Nemohol si pomôcť, ale cítil sa ako najväčší idiot na svete. Ponúkol sa 

mu, navrhol nezáväzný vzťah, po ktorom by každý iný - ešte aj ten kretén Derek - skočil a on ho 

jednoducho odmietol. 

Vraj, v čo verí! Na vážny vzťah bol predsa ešte len primladý nie? A on tiež! Veď ešte nemali ani 

osemnásť, sakra! 

„Ten Potter je vážne na hlavu!" zahundral, keď sa už asi po stý raz prehodil na bok a skúšal márne 

spať. 

Akoby nemal na niekoho lepšieho! 

Povzdychol si a rukou zaťatou v päsť tresol do vankúša. Bodaj to parom vzal! Aj s Potterom! 

oooOOOooo 

Narcissa sa zamračila. „Nezdá sa mi, že by si bol v poriadku," odvetila na margo synovho 

upokojujúceho tvrdenia. „Čo sa stalo?" 

„Nič mama, vážne. To len... nevšímaj si to, dobre?" 

Povzdychla si. „Tak dobre. Kedy to hráte proti tým Krkonošským krkavcom?" 

„O tri týždne. Vraj sú vynikajúci, takže to bude fuška, ale veríme si. Minulý rok ich neporazili, ale túto 

sezónu majú mňa," usmial sa sebavedome. „A Potter je skvelý chytač." 

„Potter? Harry Potter?" uistila sa a v duchu preberala, či jej synátor ráčil oznámiť, že je ten chlapec v 

týme s ním. V poslednom čase mala toľko starostí, že nevedela, čo skôr. 

„Poznáš vari iného?" odvetil a uhol pohľadom. 

„Nie," odvetila pokojne. „Súvisí tvoja rozladenosť s tým chlapcom?" 

Draco neodpovedal. Iba kamsi uprene hľadel a tuho stískal pery. 

„Takže súvisí," odvetila si sama. „Draco, správa sa k tebe zle? Robí ti nejaké problémy?" 

Jej syn okamžite pokrútil hlavou a plavé obočie sa nad opálovými očami stiahlo. „Nie. Nie je to v tom. 

Nechaj to tak, dobre? Potter... on, nie je zlý. Je v pohode, vážne." 

Čudné uistenie, ale aj to jej stačilo. Pokiaľ Draco vravel naozaj pravdu. Ale kedy jej klamal? Nikdy. Jej 

určite nikdy. 
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„Dostal som list od otca. Naozaj ste sa rozviedli?" 

Prikývla. „Myslím, že je to tak lepšie. Zrejme ťa to zaskočilo a mňa to ozaj mrzí. No zdá sa, že tvoj otec 

má o teba úprimné obavy. Rozhodnutie, či sa mu ozveš je samozrejme na tebe. Prisahal mi, že ťa 

nebude do ničoho nútiť." 

„Dobre. Uvidíme, čo sa dá robiť. Aspoň nad tým pouvažujem." 

„Rob ako myslíš. Vieš, že moju podporu máš, synček." 

Draco sa usmial. „Ďakujem. Budem musieť ísť. Ozvem sa, dobre?" 

Prikývla. „Opatruj sa." 

Na dvere salóna sa ozvalo jemné zaklopanie. „Ďalej!" zvolala Narcissa, očami stále zahľadenými do 

horiaceho krbu. 

Dnu vošla žena vo vínovočervených zamatových šatách s hlbokým výstrihom. „Všetko v poriadku?" 

opýtala sa starostlivo. 

Jej milenka pokrčila plecami. „Zdá sa, ale... niečo ho trápi." 

Tmavovláska si k nej prisadla na sofa a objala ju okolo štíhleho pása. „Nezdôveril sa ti?" 

Cissa sa k nej pritúlila a pokrútila hlavou. To gesto sprevádzal i smutný povzdych. „Nie. V tomto sa 

väčšmi ponáša na svojho otca. Radšej to bude dusiť v sebe, akoby sa zdôveril. Uistil ma však, že to nie 

je nič vážne, tak hádam..." 

Hope sa pobavene usmiala. „Myslíš na to, že by mohol byť zamilovaný?" 

Narcissa prikývla. „Áno. Presne na to myslím. A mám dokonca i tušenie, do koho." 

Hope sa tlmene rozosmiala. „Milujem tie tvoje záhadné tušenia. Vieš, že vlastne ani nepochybujem o 

tom, že i tentoraz je pravdivé?" 

Narcissa sa vyľakane strhla. „O tom sa nežartuje! Ak mám totiž pravdu, tak..." 

„Tak čo?" doberala si ju priateľka. „Zaľúbil sa vari do trojhlavého draka, či horského trolla?" 

„Nie, je to horšie." 

Hope sa teraz už naozaj neudržala a so smiechom sa pokúšala dozvedieť, kto si myslí, že je ten 

nešťastník, ktorý ukradol srdce jej synovi. 

„Potter. Harry Potter," vydýchla skormútene. 

Hope na ňu prekvapene pozrela. „Tak to ozaj nechápem. Ak si odmyslím fakt, že je to muž, je to 

skvelá partia, nie?" 

Cissa len pokrčila plecami. „O to by ani tak nešlo. Lenže ak sa to dozvie Lucius, obávam sa, že tentoraz 

už naozaj vyletí z kože. Ak Dracovi niečo urobí..." hlesla a pozrela na ňu. V jej modrých očiach sa črtali 

jasné obavy. 
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Hope sa ich snažila rýchlo zaplašiť. „Žiaden strach. Ako sama vravíš, je to len tušenie a aj keby sa to 

tvoju exmanželovi nepáčilo, Draco má stále teba. A Severusa. Sama si vravela, že ten človek preňho 

urobí prvé i posledné, nie?" 

Prikývla. 

„Kým nič nie je isté, zbytočne sa netráp. Sľúb mi to." 

Cissa neodpovedala. Ale miesto toho jej dovolila, aby si ju pritiahla do náručia. 

oooOOOooo 

Lucius preklínal chvíľu, kedy čo i len pohľadom zavadil o tú malú suku. Bol si na sto percent istý, že za 

to, čo sa mu stalo môže práve ona! 

Ale toto jej nedaruje! 

Znova ho zachvátila pálčivá bolesť, ktorá vystreľovala zo samotného rozkroku. Mal dojem, že vidí 

dvojmo. Ani nevedel ako sa dostal k Mungovi. Teraz ležal v malej miestnosti s jedinou posteľou a 

krútil sa na nej od bolesti ako had. 

Po tele mu vystúpil studený pot, svaly sa triasli námahou ako v horúčke. A penis... najradšej by si ho v 

tejto chvíli odťal! 

Dvere na izbe sa otvorili vo chvíli, keď ho bolesť zachvátila v novej vlne. Mal dojem, že je dokonca 

silnejšia ako tá predošlá. 

Musela byť. Inak by pri svojej posteli neuzrel akurát ju! 

Grangerová? Tá malá mukelka? 

Jeho agónia nemala konca kraja... 

18. kapitola 

Lucius prižmúril oči, snažiac sa... alebo skôr dúfajúc, že si zachová tvár. Ale ako to mal dokázať, keď 

ho mala prehliadnuť akurát ona? 

To ho rovno mohli posadiť na dožerava rozpálené elektrické kreslo a poslať ho na večnosť. 

Momentálne by určite bral radšej toto. 

„Viem, že ste si žiadal liečiteľa Paracelsa, ale ten je momentálne na konferencii v Tibete. Som jediná, 

kto vás môže toho..." odmlčala sa, „problému zbaviť, pán Malfoy. Ale ak máte nejaký výhrady, 

pokojne môžete tie tri dni počkať." 

Lucius otvoril oči a zadíval sa do tých jej. Stála pred ním v celej svojej profesionálnej škrobenosti, 

upätá ako stará dievka, tváriac sa prísne ako učiteľka. 
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Svoje možnosti zvážil bleskovo. Keby mal čakať tie tri dni, roztrhne mu močový mechúr, močová 

trubica sa mu skrúti do špirály a semenníky mu dozaista explodujú najneskôr zajtra ráno. Toto bolo 

vážne neodkladné. 

„Tak dobre. Robte si svoje, len... len mi pomôžte, slečna Grangerová," zamrmlal a vzápätí zaškrípal 

zubami, keď pocítil ďalší nával rezavej bolesti. Skutočne ten pocit neprial zažiť nikomu. Akoby mu 

penis rezali na kúsky. 

Hermiona ostala na sekundu vyvedená z miery jeho ústretovosťou, ale ihneď sa pustila do práce. 

Toto zjavne neznieslo odklad. Jej prútik zakmital nad trpiacim telom a ona sa zamračila, keď ho po 

pár sekundách sklopila. 

„Obávam sa, že sa na to budem musieť pozrieť. Nejedná sa totiž o jedinú kliatbu, takže ak by vám to 

neprekážalo..." zamumlala, psychicky sa pripravujúc na to, čo ju neodkladne čakalo. 

Lucius zaťal zuby a mykol prikrývkou, čím odhalil dolnú polovicu celkom nahého tela. 

Hermiona sa len tak-tak ovládla, aby od prekvapenia nezhíkla. Nie tak nad tou pôsobivou dĺžkou 

pohlavného orgánu, ako nad jeho výzorom. 

Strčila si prútik do vrecka a naklonila sa nad lono muža. Mierne začervenaná pokožka a drobné 

pupence a akési fialové ochlpenie. Napadlo ju, že kto mu urobil toto, musel ho riadne nenávidieť. 

„Vyzerá to na kvapavku a kvasinkovú infekciu," zamrmlala a vzala do ruky jeho objemný úd, aby ho 

nadvihla a prehmatala jeho zdurené semenníky. „A k tomu kliatba Obesus ovum a Invalidus 

mingo(Puchnúce vajcia + Neschopný močiť). To fialkasté ochlpenie bude zrejme vedľajším príznakom 

spojenia kliatob. To by nemal byť problém." 

Keď sa narovnala, zistila, že Malfoy zatína ruky v päsť a jeho penis naberá do ešte pôsobivejšej dĺžky, 

čo mu podľa zvraštenej tváre spôsobilo ešte väčšie muky, aké už práve zažíval. 

„Finis erethicus!" (Koniec vzrušenia!) zvolala mieriac mu na úd prútikom a on úľavne vydýchol, tvár 

orosená kvapôčkami potu. 

„Môžete... pomôžete mi?" opýtal sa zhrubnutým hlasom a ona prikývla. 

„Isteže. Pošlem po medikamenty a hneď zajtra ráno po vizite dostanete prednášku ohľadom sexuálne 

prenosných chorôb, pán Malfoy. Nečervenajte sa, nežijeme v stredoveku," zamrmlala rozhorčne. „Už 

i pubertiaci dnes vedia, že nemajú bezhlavo a hlavne bez ochrany striedať partnerov. Správal ste sa 

veľmi nezodpovedne!"   

„Slečna Grangerová..." zachripel, túžiac uviesť svoj zdravotný stav na pravú mieru, ale nedala mu 

šancu. 

„Neskôr vás prídem skontrolovať." A s tým zmizla z jeho izby. 

Nutné dodať, že pomerne veľmi rozrušená a rozpálená. „Toto je zlý sen," nadávala si v duchu. „Ako ťa 

môže... do takého stavu priviesť ten opovrhnutia hodný chlípnik?!" 

Radšej sa tým prestala zaoberať. Nachystala mu lieky a elixír a poslala za ním mladého praktikanta. 
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oooOOOooo 

Severus sedel za stolom a vrhal kradmé pohľady po Blackovi. Ten sa prplal v jedle, zhováral sa s 

Hagridom i Flitwickom a... ani raz naňho nepozrel. 

Vlastne by bol prisahal, že sa mu od toho večera vyhýbal. 

Sklonil hlavu a zadíval sa do svojho poloprázdneho taniera s hrachovou polievkou, ktorý od seba 

napokon odsunul, zamrmlal popod nos ospravedlnenie a pratal sa preč. 

Nechápal to. Vlastne mu bolo na nič zo seba samého! Toto nebolo v poriadku. Nebolo to normálne! 

Vari mu šiel na rozum prebytok testosterónu? 

Ale musel uznať, že Black sa polepšil. Neatakoval ho svojou pozornosťou. Nesprával sa ako idiot, 

krotil svoje vášne a za posledných pár týždňov sa stal akýmsi... vážnejším. Len merlin vedel, že ho 

nesmierne lákalo... pokúsiť sa o niečo a... 

Zakaždým sa toho nápadu včas zriekol. Ale dnes... dnes proste musel... nevedel v sebe potlačiť to 

nutkanie, ktoré ho nútilo, aby sa rozkýval. Otázkou ostávalo, či správnym smerom. 

V ten večer mali službu na chodbách. A bol si istý, že tentoraz sa Black prízemiu a žalárom vyhne, 

takže neostávalo iné, iba vyšplhať za ním. 

Stopoval ho. A netrvalo mu dlho, kým ho našiel. Vlastne... kým sa s ním zrazil. 

„Severus," vydýchol prekvapene Sirius, keď zistil, o koho sa takmer potkol. 

A Severus zareagoval po svojom. Natiahol k nemu ruku, pohladil toho neotesanca po prekvapivo 

hladko oholenom líci a jeho ruka skĺzla na Siriusov zátylok, aby sa prsty vplietli do vlasov a on si 

zároveň pritiahol jeho hlavu k sebe. 

Neušlo mu, ako sa muž stojaci oproti nemu šokovane nadýchol, ale podvolil sa tlaku jeho ruky. Ich 

pery sa dotkli vo váhavom bozku. Sirius sa o nič nepokúsil. Nechal tentoraz viesť jeho. Ale srdce mu 

búšilo v hrudnom koši nádejou ako zvon. 

Vnímal, ako Severus pristúpil bližšie, i to, že ho objíma okolo pása a ich bozk sa prehlbuje. Keď sa na 

malý moment odtiahol, videl, ako mu tie čierne studnice blčia túžbou, ktorá ho rozochvela. 

„Tvoja izba?" navrhol Severus, čím Siriusovi doslova spôsobil šok. 

„To myslíš... ty chceš...?" nedokázal sformulovať súvislú vetu. 

Severus sa iba uškrnul. „Stratil si reč? To je mi novinka," odfrkol si posmešne, ale to ho už Sirius 

viedol za sebou so slovami: „O chvíľu ju stratíš i ty, to ti sľubujem." 

oooOOOooo 

Harry sa prezliekal. Bol zamyslený a zmätený. 

Ak nerátal tú hroznú únavu. Aspoň, že zajtra majú voľno a môže si ráno pospať, dokedy bude chcieť. 
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Dnešný deň nebol na zahodenie. To rozhodne. Hrali pekne a čisto, ak mohol posúdiť. A Draco 

exceloval. Konečne sa ho nik nepokúsil prizabiť a on sa elegantne vyhýbal i zatúlaným dorážačkam. 

Vlastne... takmer mu dvakrát priamo pred nosom zdrhla ohnivá strela len preto, lebo venoval 

pozornosť inému... objektu. 

A najhoršie na tom bolo, že ten objekt to postrehol. 

Opustil šatne a premiestnil sa. Doma zo seba zhodil bundu a postavil na čaj. Čakajúc, kým zovrie 

voda, zdriemol si... 

Strhol sa až vo chvíli, keď ním niekto poriadne triasol a on pred sebou zbadal Malfoyovu tvár v tesnej 

blízkosti. 

To ho dostatočne prebralo. 

„No konečne!" zamrmlal slizolinčan a založil si ruky v bok. „Ty si vážne neskutočný! Neviem si 

predstaviť, čo by sa bolo stalo, keby som neprišiel," zamrmlal, krútiac nad ním hlavou. Kuchyňa bola 

plná dymu. 

Harry sa zatváril zmätene, no vo chvíli, keď mu do nosa udrel i zápach spáleniny, pokrčil nosom a 

pozrel sa na sporák. Kanvica na čaj to pekne schytala. 

„Čo si tu vyvádzal, hrdina?" hundral Draco o čosi zmierlivejšie. 

„Chcel som si urobiť čaj, nič viac. A zrejme som zaspal." 

Draco vrhol pohľad na kanvicu. „Mal by si používať kvalitnejší riad, Potter. Alebo nevariť, keď si 

unavený ako kôň." 

Zničenú kanvicu nechal zmiznúť a obhorenú stenu vyčistil. Potom podišiel k oknu, aby vyvetral, kým 

Harry stále sedel za stolom, nevediac sa rozhýbať. 

Draco si povzdychol. „Ešte chceš ten čaj?" opýtal sa ho a Harry prikývol. 

„Tak dobre. Spravím ti ho. Toľko ešte viem," zamumlal a vrátil sa k linke. 

Harry mrmlavo poďakoval a s podopretou hlavou ho sledoval. Bolo také... fajn, že tu bol. Nevedel si 

ani predstaviť, čo by sa s ním stalo, keby... Radšej na to ani nemyslieť. Skončil by isto ako obhorený 

oškvarok s okuliarmi. 

„Na chvíľu si zdriemnem, hej?" 

A sotva sa Draco otočil, už mal hlavu zloženú na rukách na stole a ticho si odfukoval. 

Draco iba prevrátil očami a zameral svoju pozornosť na čaj. Jemu ju bude venovať o chvíľku... a s 

radosťou. 

19. kapitola 
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Zosmoliť list otcovi napokon nebolo až také hrozné, i keď zo seba dokázal vytlačiť pri všetkej úcte, 

ktorá mu k nemu ešte ostala a pri nejakom tom pokuse o snahu zo svojej strany iba málo. To málo 

bolo dovedna nejakých ... viet. 

„Pán Malfoy, 

cením si Vašich snáh o moje blaho, ale s pokojným svedomím môžem prehlásiť, že som sa nikdy 

predtým nemal lepšie. 

Ak ma hodláte vydediť, bude to len a len Vaša voľba. Ja som momentálne samostatne zarábajúci 

čarodejník a musím priznať, že i napriek počiatočným komplikáciám sa mi môj život nesmierne páči. 

Čo sa týka Vašich predošlých snáh o moje spojenie so slečnou Greengrassovou skrze sviatosť 

manželskú, rázne a zásadne ju zamietam. Týmto môžem konečne slobodne prehlásiť, že ani ona, ani 

žiadna iná žena by ma v živote nemohla nikdy uspokojiť, ani urobiť šťastným. 

Hádam ste so svojím bystrým intelektom práve dospel presne k tomu, čo som sa Vám celé tie roky 

márne skúšal naznačiť, otec. 

Ak je Vaša zmienka o zmene charakteru a vôle úprimná, nebudem sa brániť stretnutiu s Vami. Ale ak 

nie, vedzte, že sa Vašej vôli viac podriaďovať nehodlám. 

S úctivým pozdravom, 

Draco Malfoy." 

Draco naposledy preletel list pohľadom a preložil ho, aby ho mohol zapečatiť. A následne ho pripol 

sove na nôžku. 

„Ten list zanes k pani Malloryovej, dobre? Je síce určený pre otca, ale matka mu ho odovzdá. Stále 

mu ešte nedôverujem," prihováral sa jej, keď ju prstami hladkal po hodvábnych pierkach. „Tak leť!" 

zvolal a vypustil ju do noci. 

Chvíľu sa za ňou díval, kým sa mu ako malá čierna bodka úplne nestratila z dohľadu a jeho oči sa 

preniesli na žiariace hviezdy. Noc bola chladná, ale nie tak ako zvyčajne. Vzduch sa pomaly otepľoval 

a po snehu už neostalo ani pamiatky. Čo bolo dobré, lebo nerád lietal na tréningoch v mraze a pod 

prstami i zadkom cítil chlad sálajúci z násady metly. 

Zavrel okno a zamyslene sa posadil do veľkého ušiaka, ktorý objavil pri potulkách mestom pred pár 

dňami. Bolo mu jasné, že sa mu do interiéru obývacej izby tento totálne gýčový kus nábytku 

absolútne nehodil, ale bolo mu to srdečne jedno. Skvele sa mu v ňom sedelo a okrem toho, páčilo sa 

mu. Bolo pohodlné a dosť široké na to, aby sa v ňom pri čítaní knihy rozvalil ako sa mu zapáči. 

V izbe panovalo tlmené svetlo, ktoré vydávala vysoká lampa stojaca vedľa kresla ovenčená krémovým 

tienidlom. Tá sa na rozdiel od neho k zariadeniu izby dokonale hodila. Krémový poťah sedačky, biely 

koberček s hustým, vyšším vlasom, biela záclona s krémovými závesmi, ktoré tvarovali dve zlaté 

spony v tvare hadov a obyčajný luster. Elegantné a na pohľad luxusné, ale žiaden prepych, na aký bol 

roky zvyknutý doma. To zelené kreslo bolo ako päsť na oko, ale nevymenil by ho za nič na svete. 
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Celý večer... vlastne od chvíle, kedy sa vrátil z Potterovho bytu mal akúsi podivnú náladu. Ovládla ho 

melanchólia a tá odporná, strašná a všadeprítomná samota. 

Vošiel si rukami do vlasov a zo všetkých síl sa snažil nemyslieť naňho! Bolo to iracionálne, pokorujúce 

a sebatrýzniace. Najmä po tom, čo ho odmietol. 

Stále nedokázal pochopiť jeho dôvody. Sakra, to ten Potter nemá žiadne... potreby? Alebo je vari taký 

impotent? 

Potriasol hlavou pri myšlienke na nahého mladíka postávajúceho v sprchách, zahaleného len 

mydlovou penou a oparom stúpajúcim z teplej vody. 

Prudko sa nadýchol a roztvoril doširoka oči. Nie je možné, aby s ním jeden človek dokázal toto! Cítil 

sa ako hračka rozobratá na súčiastky! 

„Možno len potrebujem vypustiť paru," zamrmlal si popod nos a skusmo sa natiahol po časopis, ktorý 

mu toho týždňa doručila redakčná sova. Chvíľu sa v nich skusmo prehraboval, pričom sa naňho z 

farebnej obálky usmieval vždy iný krásny muž. Byť gay je OK, Tvoj Čmeliačik, Pán Úžasný, GayLord... 

A vybral si Gaylorda. Možno preto, lebo ten chlapík na obálke vyzeral tak trochu ako... istý 

nemenovaný chrabromilčan. Alebo možno preto, lebo tie okuliare mu na nose sedeli takým tým 

rozkošným spôsobom, ktorým mal i rozstrapatené tmavé vlasy a tá školská uniforma bola nadmieru 

rajcovná. 

No, rozhodne ho z ruky už nepustil. Klesol do toho šialeného kresla, nalistoval si fotopríbeh a 

spokojne si zahryzol do pery, keď sledoval pohybujúce sa obrázky s dvoma mužmi, ktorí si to zjavne 

skutočne užívali... 

A s rukou schovanou v útrobách nohavíc si to užíval spolu s nimi. 

oooOOOooo 

Lucius sa nespokojne zamračil a pomrvil sa v nemocničnej posteli. Napokon predsa neodolal a 

poškrabal sa v rozkroku. Teraz poriadne vyholenom. Musel uznať, že to nebolo zlé. Jeho penis pôsobil 

väčším dojmom ako predtým a akýmsi... mohutnejší. A jednoznačne po dvoch dňoch strávených na 

oddelení i zdravším. 

Bolo až zarážajúce, ako zakaždým vítal istú prudérnu ženskú, ktorá k nemu chodila každé ráno na 

vizitu celá ružolíca. 

S prekvapením postrehol, že sám proti nej neostával ľahostajný a jej... dotyk, i keď ozdravný, si 

naplno vychutnával. 

Nikdy predtým mu nestál úd v takom pozore, rovnajúc sa dokonalosti a veľkoleposti stožiaru. Už mu 

chýbalo iba vztýčiť vlajku - najlepšie s nápisom - Vstúpte na palubu, madam! 

A samozrejme, bolo to absolútne trápne. Ešteže odkukal to užitočné kúzlo, ktorým ho zbavila 

neželanej erekcie liečiteľka Grangerová v ten prvý večer. 

Lucius si slastne povzdychol, znova siahol po liste a prečítal si ho ešte raz. 
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Musel uznať, že Draco bol veľmi stručný a rozhodne sa mu nepáčilo, že i taký strohý a škrobený. 

Dokonca neosobný, pretože list mu doniesla Narcissina sova, ktorá mu skoro ráno vyťukávala 

morseovku na nemocničné okno. 

Ale... inými slovami, syn mu dal najavo, že je mu srdečne jedno, či ho vydedí alebo nie. Má svoj život, 

ktorý mu vyhovuje. 

Ale čo on? 

Skysne na večné veky celkom sám? Takto si svoj život veru nepredstavoval. Ešte i jeho ex-manželka 

niekoho mala a to si o nej celé roky myslel, že je totálne frigídna a chladná ako ryba. No, teraz už 

vedel prečo. Poznal jej dôvod. 

Zo zamyslenia ho vyrušilo zaklopanie na dvere a vzápätí vstúpila liečiteľka Grangerová. Vlasy jej 

splývali na plecia v jemných vlnách a tvár zdobil ten hrozný, kamenný výraz. Hm, ešte i toho bol vinou 

zrejme on. 

Zastala pri jeho posteli a obdarila ho pohľadom plným opovrhnutia, ale i... rešpektu? Žeby sa ľady 

pohli? napadlo mu. 

„Pán Malfoy," spustila prísnym, učiteľským tónom. „Váš stav sa nepochybne zlepšuje, preto budete 

môcť po zajtrajšej vizite opustiť nemocnicu." 

„Už zajtra?" hlesol prekvapene, sivé oči rozšírené údivom. „Ale... ja... necítim sa ešte úplne v 

poriadku," namietol. 

Iba sa uškrnula. Tá malá potvora. „Alebo sa vám skôr páči tunajšia starostlivosť?" 

Od údivu takmer otvoril ústa. Ona si ho vážne doberá? Jeho?! 

„Počula som, že si ju nadmieru užívate," podpichla ho ostrejšie a oči sa jej šibalsky rozžiarili. „Musím 

uznať, že to som od vás nečakala. Vždy ste na mňa pôsobil práve opačným dojmom." 

Lucius sa uškrnul. „Rád búram zažité tradície. Naozaj tak na vás pôsobím?" 

Neodpovedala. Iba si privinula jeho lekársku správu bližšie k sebe a pobavene dodala: „Tá lekcia 

ohľadom bezpečného sexu... dnes vás čaká posledná prednáška. A mne, ako vašej ošetrujúcej 

liečiteľke ostáva dúfať, že ste sa do budúcnosti náležite poučil, pán Malfoy." 

Luciusovi zaiskrilo v očiach a kútiky úst sa mu nadvihli v dravčom úsmeve. „To nepochybne, madam," 

poznamenal a sledoval ako sa uškrnula a vypochodovala preč. 

Hm, možno nebude na škodu, ak... nadviaže isté priateľské vzťahy s touto ženou. Je skutočne 

interesantná. 

20. kapitola 

Severus ležal na bruchu v posteli a prebral sa na ľahké dotyky neodbytnej ruky. Kedysi by bol strnul a 

celý sa napäl, ale teraz... si ich vychutnával. A s hlavou napoly zaborenou do páperového vankúša sa 
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usmieval. Samozrejme, nenápadne. Aj tak mu bol otočený chrbtom, takže nehrozilo, že by bol videl, 

že sa... 

„Ty sa usmievaš?" opýtal sa ho odrazu chrapľavým hlasom, prezrádzajúcim istý stupeň 

neodmysliteľného vzrušenia. Presne toho, ktoré sa mu tak veľavravne tlačilo k boku. 

V tej chvíli mu ten úsmev pohasol a on sa pretočil v posteli. V jeho posteli. V tej, kde trávil pár hodín 

do týždňa, vždy po večierke a... 

No áno, dnes to bolo prvý raz, čo sa odvážil ostať tu celú noc. Nielen zo zvedavosti, ale i z únavy po 

tom nočnom výkone, ktorý tu spolu predviedli. Black ho totálne zničil. Odpísal. Nebol schopný 

pohnúť malíčkom, nie to ešte aby vstal a pobral sa nazad do žalárov. 

A potom, Black ho prosil. Prosil, aby ostal. Takže mu vlastne veľkoryso vyhovel. 

„Prečo si to myslíš?" opýtal sa miesto toho, aby priznal pravdu. 

Sirius sa zatváril obozretne a Severus sa zamračil. Nebol si istý, či sa mu tento nový Black páči. Akoby 

to ani nebol on. Vážne sa za ten čas, čo mu vliezol zasa a celkom dobrovoľne do postele sám seba 

miliónkrát pýtal, či má všetkých päť pokope, či vie, čo robí, čo môže očakávať a vôbec... 

Netušil to. To bola holá pravda. Čo on vlastne vedel o vzťahoch? Ničového nič. 

 A tak k tomu mlčiacemu mužovi, ktorý mal telo pokryté kadejakým tetovaním natiahol ruku a priložil 

mu ju na líce. 

„Páčilo sa mi, keď si sa ma dotýkal," priznal napokon a zistil, že to vôbec nebolelo. „A preto som sa... 

usmieval. Ale neviem, či sa mi páči, keď si takýto..." 

Sirius Black ho uprene pozoroval, nespúšťajúc ho z pohľadu. „Aký... takýto?" 

„Zdržanlivý, zádumčivý a... Viem, že sa držíš pozadu iba kvôli mne. Prestaň s tým." Stiahol ruku z jeho 

líca pokrytého strniskom a opätoval ten azúrový pohľad uvedomujúc si, že skutočne vyslovil nahlas 

to, na čo už dlhšie myslel. 

„Myslel som, že chceš, aby som..." 

Severus sa uškrnul. „Vlastne sa mi tá tvoja nepredvídanosť páčila. Ani ako študent som nezažil sex v 

komore na metly, takže..." zahryzol si do pery s vedomím, že sa hádam príliš roztáral, ale pri pohľade 

do tých iskrivých očí, ktoré potemneli a rozhoreli sa vlastným plameňom musel zatajiť dych. 

„... nebolo by fér, keby som od teba chcel niečo, čo sám nedokážem," dodal tlmeným hlasom. 

Sirius sa pohol, len aby ho opatrne priľahol a spokojne sa uhniezdil medzi jeho roztiahnutými 

stehnami. 

„Práve naopak. Ja sa zmeniť chcem. Myslím, že už tak trochu bolo na čase a... aj ty si sa zmenil, 

nevidíš to?" 

Severus sa zamračil, nemajúc potuchy, na čo naráža. 
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Sirius sa naňho zhora nežne usmial. „Pozrite sa, kde ste, pán profesor. Pozrite sa, pod kým ležíte a 

potom mi odpovedzte." 

Severus sotva patrne prikývol, keď mu to došlo, jeho ruky jemne kĺzali po mužovom nahom chrbte. 

„Ale aj tak ťa... nemám rád. A stále si myslím, že si prašivý pes!" 

Sirius sa neurazil. Iba sa uškrnul a s hlavou naklonenou na stranu súhlasne zavrčal. Potom sa k nemu 

zohol a s ústami tesne pri jeho perách zamrmlal: „Tak mi dovoľte, pane, ukázať vám nejaké nové psie 

kúsky. Rád by som ich s vaším dovolením vyskúšal. Sľubujem, že neoľutujete," zapriadol a ukradol si 

od neho malý provokatívny bozk. 

„Horím zvedavosťou," zamrmlal Severus rozladene, že sa mu nedostalo viac, len krátkeho uždibnutia 

pier. 

„To som postrehol," zamrmlal odobrujúco, keď sa slabinami pritlačil k tým jeho a z hrdla sa mu vydral 

slastný povzdych. 

A vzápätí sa Severus nadvihol a vzal mu tvár do dlaní, len aby si toho utáraného chlapa pritiahol k 

bozku so slovami: „Menej rečí, viac činov, Black." 

A Sirius sa do toho náruživého bozku pousmial. 

oooOOOooo 

Harry nemal ďaleko k tomu, aby nevybuchol. Taký nervózny nebol ani... ani si nespomínal. Už tretí raz 

sa pozrel do zrkadla a márne si skúšal uhladiť nepoddajné vlasy. Nepomohlo im ani trochu tej vody. A 

potom sa na to radšej vykašľal. 

Vyšiel z bytu a zaklopal na vedľajšie dvere s malou dušičkou. Dlane sa mu nepríjemne potili a žalúdok 

sa mu scvrkol v okamihu, keď sa tie dvere otvorili. 

Draco si ho premeral spýtavým pohľadom, kým on pozdravil. 

„Ahoj," odzdravil mu blondiak a zabodol mu tie sivé oči do tváre, ktorá vzápätí ako na nejaký povel 

zrumenela. 

„Potrebujem s tebou... hovoriť," vybľabotal. „Pozveš ma dnu, alebo to budeme... rozoberať tu?" 

Dracovo obočie vyletelo o poschodie vyššie, ale mlčky odstúpil od dverí a nechal ho vojsť. Harry popri 

ňom prekĺzol dovnútra a nervózne ostal postávajúc v chodbe, kým ho Draco neodviedol do obývacej 

izby. 

Rýchlo ju zhodnotil uznanlivým pohľadom a zamračil sa na staré kreslo, ktoré tam vôbec nepasovalo. 

Ale zabudol na to v okamihu, keď Draco zamrmlal, nech sa usadí a opýtal sa ho, či si niečo dá. 

Harry ostal stáť a pokrútil hlavou. Ruky zovreté v päsť, hlava na moment sklonená, oči pevne 

zažmúrené a pery pootvorené... 

Draco si zahryzol do pery a uvažoval, či Potter vôbec tuší, ako príťažlivo pôsobí. Navyše, ešte i s 

vlhkými vlasmi. 
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„Tak hovor. O čo ide?" opýtal sa nedočkavo a vyvedený z miery tým, aký má naňho ten chalan vplyv. 

Aj rozhodený faktom, že s tým žiaľ nič nenarobí. 

„Ja... uvažoval som nad tým," začal Harry a Draco sa musel ovládať, aby mu neskočil do reči nejakou 

uštipačnou poznámkou na margo toho - uvažovania. „Myslím, že som to trochu prehnal. Nie, že by 

som nechcel, ale... myslím, že som mal obavy, ako by to celé dopadlo." 

Plavovlasý chlapec vôbec netušil, o čom je reč. Ako inak a Harry to zdá sa pri pohľade do jeho 

zmätenej tváre pochopil bez toho, aby Draco musel otvoriť ústa. 

„Chcem ťa," vyslovil tak ticho, že mu skoro Draco nerozumel, ale i tak to malo rovnaký efekt. Musel 

sa predsa uistiť. 

„Ako?" povedať, že takmer nedýchal, by nebola žiadna lož. Ale za to srdce mu uháňalo ako o závod. 

„Chcem... chcem mať s tebou sex. Vždy som to chcel, len..." na moment sa odmlčal, s vedomím, že tu 

asi zhorí od hanby a bordovejší v tvári už zjavne ani nemôže byť, ale dostal to zo seba. „Nikdy som s 

nikým nebol. Nikdy som nemal ani poriadne rande a tých pár bozkov, ktoré som dostal boli... slané 

alebo neskúsené a až ten tvoj bol - fakt úžasný! Vždy som si to tak predstavoval a bál som sa, že keď ti 

poviem áno, len to zničím, lebo ty a ja... to proste nejde dohromady a..." 

Umlčal ho. Nie tým neveriacim pohľadom, ani bozkom, na ktorý pomyslel, ako na prvú najúčinnejšiu 

zbraň proti tej záplave slov, ale ukazovákom križujúcim jeho mäkké, hodvábne pery. 

„Blufoval som," priznal potichu, keď si olízol suché pery. „Nie v tom, že ťa chcem, pretože to je 

pravda. Iba som sa vyťahoval. Ako vždy. Lebo i to majú Malfoyovci vo zvyku. V dosť hlúpom zvyku. I ja 

som..." privrel oči a zhlboka sa nadýchol, „panic. Navyše panic, ktorý ťa už nejaký ten piatok miluje, 

Potty. Možno som tak trochu dúfal, že keď sme sa tu stretli a... sme vlastne odkázaní jeden na 

druhého, že ti to... ja neviem, dôjde?" pokrčil plecami, prepaľujúc ho intenzívnym pohľadom. 

„Nechcem ťa sprosto pretiahnuť. Nikdy som nechcel. Len som... po tebe tak veľmi... túžil." 

A teraz mal ružové líca i on a Harry od prekvapenia a úžasu zabudol zavrieť ústa. 

„Malfoy," ozval sa zastretým hlasom, keď si ho po chvíli predsa len našiel, „ty si ale blbec!" a obdaril 

ho nesmelým úsmevom. 

„Až po tebe, Potty!" oplatil mu rovnakou mincou Draco a tiež sa pousmial. 

„Pobozkaj ma," požiadal ho Harry, ale prv, než to stihol blondiačik urobiť, Harry vzal jeho tvár do 

dlaní a naklonil sa k nemu, aby sa ústami skusmo otrel o jeho pery. 

„S radosťou," odpovedal Draco a závan jeho teplého dychu voňajúceho po čokoláde vyvolal u 

Harryho nový úsmev, ktorý však rýchlo zmizol v nesmelom bozku. 

21. kapitola 

Lucius si urovnal habit a odčaroval zrkadlo levitujúce vo vzduchu. Chcel vyzerať čo najlepšie. Keď sa 

otvorili dvere na jeho izbe a dnu vošla rozžiarená mladá žena, naznačil mierny úklon hlavou a kútiky 

úst sa mu zdvihli do vľúdneho úsmevu. 
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„Slečna Grangerová," pozdravil ju a vzal jej ruku do svojej, aby pre zmenu naznačil letmý bozk. 

Hermiona sa zachichotala. „Pán Malfoy, je príjemné vidieť vás takého galantného a bez predsudkov." 

Lucius sa uškrnul. „To nepochybne, madam." 

„Ďakujem za kvety. Poslíček ich doniesol len pred chvíľou. Ako ste vedel, ktoré sú moje obľúbené?" 

opýtala sa, obočie nadvihnuté v rozkošnom geste čírej zvedavosti. 

„Svoje zdroje nikdy neprezrádzam," odvetil tlmeným hlasom, znejúcim skutočne pobavene. 

Hermiona iba pokrútila hlavou. Nikdy predtým by si nebola pomyslela, že sa s ním bude takto 

vzájomne doberať a navyše, že sa v jeho prítomnosti bude cítiť tak príjemne a uvoľnene. A musela 

uznať, že tento nový Lucius Malfoy sa jej ohromne páčil. 

„Je mi potešením oznámiť vám, že ste opäť zdravý a nič vám nechýba. Tiež pevne verím, že ste si z tej 

náučnej prednášky niečo zapamätal a..." Zarazila sa, keď sa mužovi stojacemu pred ňou rozpálili líca a 

on dokonca na pár sekúnd uhol pohľadom. 

„Madam, toto neradostné obdobie života je dávno za mnou, prisahám. Nie som až taký zhýralec, ako 

si možno o mne myslíte. Dokážem byť verný." 

Pre zmenu sa začervenala ona. „Verím vám, Lucius," hlesla, v rukách jeho zložku, do ktorej znova 

nahliadla. „Takže, krvné testy sú v poriadku a neutrpela ani vaša potentnosť." 

Lucius sa zatváril zmätene. „Moja čo?" 

„Plodnosť. Pri vyšetrení sme vám robili komplexné testy. Spomínate si na to, keď sme vám naposledy 

brali vzorku spermatu, však?" 

Lucius prikývol. Mal dojem, že to bol najhorší deň v jeho živote. Poslali ho na toaletu s veľmi 

odvážnym časopisom v ruke a musel si ho... 

Tľoskol jazykom. „Ach, to." 

Hermiona prikývla. „Nevedel ste to?" 

Pokrútil hlavou. „Mal som za to, že nie som schopný mať ďalšie dieťa. V našom rode to tak proste 

bývalo." 

„V takom prípade dúfam, že som vás tou správou potešila." 

Lucius máličko prikývol a potom sa mu po tvári rozlial záhadný úsmev. „To uvidíme, madam, to 

uvidíme." 

oooOOOooo 

Bol nervózny. Mal byť prečo. Prvé rande po toľkých prehýrených rokoch! Úplne vypadol z konceptu. 

Nemal potuchy, čo by mal urobiť skôr, čo by sa jej páčilo a... 

Zovrel v ruke kyticu ruží a zastal pred bránkou jej domu. Vošiel na úzky chodník lemovaný nejakými 

drobnými kvietočkami a zaklopal na dvere. 
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Otvorila takmer okamžite, za čo jej bol v skutku vďačný, pretože nemusel myslieť na milión vecí 

naraz. Od samého úžasu onemel. Bola... nádherná a vyrazila mu dych. Toto sa mu nestalo ani si 

nespomínal. 

„Lucius," hlesla tým svojím zamatovým hlasom a on mal dojem, že ho pohladila. 

„Agnetha," pozdravil a vzal jej ruku do svojej, aby naznačil krátky bozk. „Pre vás," povedal, podávajúc 

jej veľkú kyticu ružových ruží, jej obľúbených. 

Sklonila sa k nej, aby sa nadýchla jej vône. „Sú nádherné, Lucius, ďakujem. Nech sa páči, poďte ďalej." 

A Lucius naprázdno preglgol a vošiel dnu. Sama sa ponúkla, že uvarí. Ďalšia zmena. Celkom vítaná. Ak 

nerátal to, že sa práve rozhodol dvoriť muklorodenej čarodejnici. 

Ale ako jej mohol odolať? Stačil mu jediný pohľad do tých vrúcnych očí, farby kávy a on sa zamiloval 

ako malý chlapec. 

Teraz za ňou kráčal a očami hltal tie vábivé krivky, ktoré sa črtali pod mäkkou látkou pletených šiat 

siahajúcich po kolená. Tá tmavomodrá jej nesmierne pristala. 

V duchu si prisahal, že túto príležitosť nesmie premárniť. Pôjde na to pekne pomaly. Musí. Podľa 

toho, čo mu nechtiac prezradila madam Grangerová, bola praktikantka Royceová nedotknutá ako 

prvý zimný sneh, i napriek tomu, že mala dávno cez tridsať. 

Dúfal, že tento ich spoločný večer sa vydarí. Vkladal doň veľké nádeje. Musí si prosto veriť. 

oooOOOooo 

Draco sa ošil a rozhliadol sa po ulici. 

„Určite to bude dobré," snažil sa ho upokojiť Harry, „mama ti predsa povedala, že sa zmenil, či nie? A 

ten list bol... Fakt prekvapil." 

Draco si povzdychol. „Len aby. Nechcem si od toho sľubovať veľa, vieš? Vždy býval veľmi 

nevyspytateľný." 

Harry ho vzal nenápadne za ruku a jemne mu ju stisol. Draco mu na oplátku venoval hrejivý úsmev, i 

keď rozochvený nervozitou zo stretnutia s otcom. 

Prešli cez cestu a zamierili do kaviarne. Draco vošiel prvý a prudko sa nadýchol, pretože otca nebolo 

možné prehliadnuť. 

„Idem si sadnúť," pošepol mu Harry, keď ho míňal. A zaujal voľný stôl, odkiaľ mal na oboch vynikajúci 

výhľad. 

A ako po chvíli s uspokojením zistil, naozaj sa nemusel ničoho obávať, pretože Lucius sa zvítal so 

synom síce trochu neohrabane, ale bolo na ňom vidieť, ako mu Draco chýba. 

„Objednáte si?" opýtala sa ho pekná brunetka a on prikývol. 

„Latté a tiramisu, prosím." 
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Slečna mu venovala široký úsmev a odbehla splniť jeho želanie. 

oooOOOooo 

Draco sa k nemu pridal o dobrú hodinku. Tváril sa spokojne a uvoľnene. Vlastne... žiaril. 

„Mal si pravdu, je to fajn," povedal na margo Harryho spýtavého výrazu. 

„A?" 

„Zdá sa, že sa skutočne zmenil, alebo sa o to zo všetkých síl snaží. Dokonca sa mi ospravedlnil a prosil 

ma o prepáčenie, že ma neakceptoval." 

„Tak to je viac ako fajn," usmial sa naňho. 

„A tiež sa ma pýtal na metlobal, ako sa mi darí a..." 

Harry naňho pozrel s očakávaním. 

„A pýtal sa i na teba. Došlo mu, že medzi nami niečo je." 

Harry prikývol. „No, musel by byť riadne obmedzený, keby nie," poznamenal zamyslene. „Celý čas 

som ťa totiž nespustil z očí," dodal o niečo potichšie. 

Dracovi sa do líc nahrnula červeň. Naklonil sa bližšie. „Otec dúfa, že keď si to stretnutie zopakujeme 

nabudúce, budeš nám robiť spoločnosť." 

Harrymu takmer zabehol posledný kúsok tretieho tiramisu. Iba vyvalil oči, ktoré našťastie zabrzdili 

sklá jeho okuliarov. 

„Čo?" 

„Myslíš, že je to zlý nápad?" ozval sa Draco neisto. 

„No, nie... ale... nie je to trochu hŕŕŕ?" 

Draco pokrčil plecami. „Neviem. Takto som nad tým nepremýšľal. A mimochodom, chce prísť na náš 

prvý zápas. Nebude ti to prekážať?" 

Harry pokrútil hlavou. „Vôbec. Ak ti to spraví radosť. A tvoja mama nepríde?" 

Draco sa zamračil. „Toho sa trochu obávam. Rada by, ale nie sama, čo by znamenalo možné 

problémy. Netuším totiž ako na to bude otec reagovať." 

Harry prikývol. „Hádam to nebude také zlé. Nemusia predsa sedieť spolu. A poďme už prosím. Mám 

sladko až za ušami. Ten posledný koláč som si nemal dávať," posťažoval sa. 

Draco sa uškrnul. „Žiadne premiestňovanie. Pekne to rozchodíš, Potty." 

„Tyran!" zamrmlal a zelené oči mu zažiarili, keď vstával od stola. 

Draco sa iba uškrnul a šiel vyrovnať jeho účet. 
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22. kapitola 

Draco sedel na metle vysoko vo vzduchu a sledoval hru. Ani táto nebola ničím odlišná od tých 

mnohých, ktorých sa spolu zúčastnili. Vzduch im i dnes svišťal okolo uší, vietor im čechral vlasy a 

obloha nad ich hlavami sľubovala dážď. 

Zhlboka sa nadýchol tej krásnej, pravej atmosféry metlobalu. Najúžasnejšej hry, aká len existovala v 

čarodejníckom svete. A on o tom skutočne vedel svoje. 

Živo si spomínal na ten pamätný zápas. Ich prvý, prípravný, ktorý odohrali s Krkonošskými vlkmi. A 

zvíťazili na celej čiare nielen vďaka svojmu excelentnému výkonu, ale i vďaka chabej obrane hostí. 

A to bol vtedy taký nervózny. Bodaj by aj nie, keď mu v hľadisku sedel otec so svojou novou 

známosťou, ktorú mu chcel po zápase predstaviť a zároveň sa naňho prišla pozrieť matka so svojou 

milenkou. 

Vlastne bolo úspechom, že to ustál. 

Uškrnul sa, keď si spomenul, ako sa matkina milenka obdivne vyjadrila na adresu madam Agnethy. 

Lucius ju vtedy preklal pohľadom, kým jeho pôvabná známosť sa nad tou lichôtkou iba rozosmiala a 

ubezpečila ho, že ona je výlučne heterosexuálna. Draca pobavilo, že Narcissa si z toho vrásky 

nerobila. Zjavne vedela, že zo strany Hope šlo iba o žart. I keď prihliadnuc na ich stále naštrbené 

vzťahy, trochu nemiestny. 

Ako povedal ten večer Harry, hlavné bolo, že si nevošli do vlasov. Mal samozrejme pravdu. 

Draco zapískal, keď Boyd Nott fauloval Adama Hoylla. 

„Nott! Hrajte podľa pravidiel, inak vám budem nútený udeliť trestné minúty!" 

Stone po ňom šľahol pohľadom, ale viac si ho nevšímal. Draco sa zamračil. Prisahal by, že ani s ním v 

jeho veku neboli také problémy ako so Stoneom. Ten chlapec bol horší ako živé striebro. Ale bodaj by 

aj nie. Jeho matka, madam Astéria Nottová bola hotová mrcha a otec povestný ožran. 

Ale ten si aspoň našiel čas, aby sa prišiel pozrieť na synov zápas. Ach áno, Draco už pár rokov 

nefiguroval ako hráč, ale rozhodca amatérskeho metlobalového tímu juniorskej ligy. Založili ju spolu s 

Harry pár mesiacov po tom, ako mal ten nepríjemný úraz a musel z manšaftu odísť. To bolo čosi, čo 

mu vrátilo novú chuť do života. Hoci Draco robil čo vedel, aby ho zamestnal po každej stránke a dal 

mu pocítiť, že nie je zbytočný. 

Rokvillské vrabce stále viedli nad Blacktownskými ovcami o pár desiatok bodov, ale všetko sa mohlo 

otočiť po úspešnej akcii Blacktownského stíhača. Lenže Madeline Bottová si neskoro všimla 

dorážačku a tá ju zasiahla do boka. Plavovláske tým vyrazila dych a dievča malo jedno šťastie, že 

nebolo vysoko nad zemou. Okrem toho, Harry bol samozrejme v strehu, pripravený zasiahnuť, ak to 

bude potrebné. Madelin mu prakticky padla rovno do náručia. 

No a na zemi si s jej zranením raz-dva poradil. 
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Damion s orieškovými kučerami kráľujúci trom obručiam patriacim Rokvillskému týmu si počínal 

skvele a on bol naňho právom hrdý. Ale to i Harry, ktorý sa o synovo obratné počínanie zaslúžil 

vlastným pričinením, keď spolu všetci traja trénovali na lúke za domom. 

oooOOOooo 

Harry sa usmial, keď vošiel do spálne krátko po ňom. Draco stál pri posteli oblečený už len v 

nohaviciach a on ho zozadu objal a pobozkal na krk. Potom sa bradou oprel o jeho plece. 

„Nemal by si sa takto nehanebne odhaľovať, ak tam máme dôjsť ešte dnes, srdiečko," poznamenal a 

znova sklonil ústa k jeho plecu. Začal ho posievať drobnými bozkami, pričom sa jeho ruky presunuli z 

Dracovho pása na brucho a stúpali vyššie, až k hrudi. Prstami poláskal ružové bradavky a Draco 

zaklonil hlavu. Z hrdla sa mu vydral spokojný smiech. 

„Ja sa neodhaľujem, ja sa obliekam na tú večeru. Takže buď taký láskavý a prestaň ma obťažovať, 

inak budeme meškať, alebo tam v tom horšom prípade ani neprídeme. A garantujem ti, že nám za to 

môj plodný tatko určite nepoďakuje." 

Harry si povzdychol a odstúpil od neho. Tváril sa tak kyslo, že to Draca iba pobavilo. „Kto by to 

povedal, že? Už štvrté dieťa. A to nerátam teba, láska. Spomínaš, ako po narodení Emmy hovoril, že si 

s tým dá pokoj?" 

Draco sa uškrnul. „Hej, spomínam si. Ale je fajn, nebyť jedináčikom." 

„Hm, asi z teba hovorí vlastná skúsenosť. Ja to žiaľ posúdiť nemôžem." 

Jeho manžel sa toho raz-dva chytil. „Takže súhlasíš, aby sme si osvojili ďalšie dieťa?" 

Harry trochu vyvalil oči, ale táto otázka ho až tak veľmi neprekvapila. No i tak sa priam diabolsky 

uškrnul. „Nevravel si včera náhodou, že ti z Damiona vypadajú všetky vlasy hneď potom, čo z neho 

extrémne rýchlo zosivieš?" 

Draco uhol pohľadom a sústredil sa na zapínanie košele. „Možno, ale spomeň si, že si to bol ty, kto 

chcel mať veľkú rodinu." 

„Mhm, to chcel, ale nie na úkor tvojich krásnych vlasov," dodal posmešne, za čo si vyslúžil poriadny 

štuchanec. 

Dracove líca jemne zrumeneli. „Myslíš, že sú krásne?" opýtal sa s hlavou naklonenou mierne na 

stranu. 

„Samozrejme." 

„A mám krásne iba vlasy?" dobiedzal Draco, súkajúc sa do hodvábnej vesty, ktorá mu sadla ako 

uliata. 

„Merlin, nezačínaj s tým, láska," varoval ho Harry, ktorému sa v zelených očiach nebezpečne zaiskrilo 

a Draco si bol nútený zahryznúť do pery, pretože presne vedel, na akú nebezpečnú pôdu nechtiac 

vstúpil. „Si na zožratie aj po tých rokoch a prisahám, že po tebe túžim rovnako ako v deň, keď si ma 

po tom zápase stiahol do postele. Za čo som ti stále hrozne vďačný." 
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Dracovu tvár skrášlil samoľúbi úsmev. „Skutočne, Potty?" 

Harry sa po ňom načiahol, vzal mu tvár do dlaní a pobozkal ho. „Nikdy o tom nepochybuj, prosím," 

šepkal mu medzi bozkami, ktorými posieval tú nádhernú tvár, kým sa jeho pery neprisali k Dracovým 

ústam. 

Ten bozk bol živelný a vášnivý. Azda až príliš na to, aby si mohli obaja zachovať chladnú hlavu. 

Lenže práve vtedy sa ozvalo na dvere ich spálne zaklopanie. „Už ste hotoví?" 

Neochotne sa od seba odtrhli. Draco si upravil vlasy, Harry zapol sako, aby prekryl vydúvajúci sa 

poklopec nohavíc. 

„Áno zlato, už ideme," odvetil Draco s potuteľným úsmevom a zobral si do ruky sako. 

Harry ticho zavrčal, ale potom ho obdaril úsmevom plným neskorších prísľubov. Popravde, Draco sa 

na ne už teraz tešil ako malý chlapec. Dovolil mu, aby mu pomohol do kabáta a vtisol mu nežný bozk 

na špičku nosa. 

„Tak poď, ty môj milovaný kyklop," zapriadol a vzal ho za ruku. 

Harry sa uškrnul. „Ani toto ti nezabudnem." 

Draco sa len rozosmial a pošepol mu: „Neskôr preberieme tú druhú adopciu, dobre?" 

„Predpokladám, že máš na mysli malého Caleba Crofta." 

Prikývol. „Vieš, trochu mi ťa pripomína. Má tmavé vlasy a na nošteku mu sedia také isté okuliare." 

„Dobre. Večer ma o tom môžeš nejakú tú chvíľu... presviedčať." 

Draco sa pousmial. „Mimochodom, písala mi matka. Z Holandska sa vráti pozajtra a pozýva nás na 

večeru." 

„Takže sa už spamätala zo smrti Hope?" 

„Zdá sa. Vraj má plno nových zážitkov a fúru darčekov pre nášho syna." 

„Rozmaznáva ho. Priveľmi," zahundral Harry nesúhlasne, keď Damion od radosti poskočil, ale to už 

všetci traja vstúpili do krbu a presunuli sa krbom na Malfoy Manor, kde ich už netrpezlivo očakával 

nielen Lucius s Agnethou, ale i Poseidon, Emma a Perseus. 

Koniec 

 


