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Si moja nádej 

 

Názov poviedky: Si moja nádej 

Autor textu a banneru: Tesska 

Pairing: Lucius/Harry 

Varovanie: slash, sex, možné vulgarizmy 

A/N: Capistrum - ohlávka 

          Frenum - uzda 

           Agoneus - v jednom odkaze som našla toto meno ako inú podobu mena   Hermes s tým, že Agoneus je skôr 

ľstivý a prešibaný. Preto som ho použila. 

         Flagarus indumentum - teplé oblečenie  

Prológ 

Stál na balkóne, opretý o predlaktia rúk a díval sa na zhromaždený dav pod sebou. Sedeli v dvoch radoch za 
sebou idúcich lavíc. Všetci vymódení ako z katalógu. 

Organista preberal prstami po klávesoch a doprevádzal cirkevný zbor, ktorý spieval akúsi pieseň. Clivú, ale vhodnú 
pre túto chvíľu, vhodnú pre zaľúbencov, ktorí práve spečatili svoje sľuby. 

Spomínal na moment, keď sa za ňou díval cez pootvorené dvere svojho domu. Nad hlavou červený dáždnik s bielymi 
bodkami, obutá v čiernych galošiach s mašličkou, ktoré dostala od matky. Odchádzala v daždi a kufor na kolieskach 
nechával v blate plytné ryhy. Neplakala. Vzala to pomerne pokojne. Aj za to ju miloval, svojim spôsobom. 

Uvedomoval si, že ju ranil, pretože ju využil. Napriek tomu, že mala piatich bratov, ktorí by mu iste radi napravili 
ciferník, keby sa dozvedeli celú pravdu o ich vzťahu. 

Vážil si ju, lebo sa nešťažovala. Snažila sa získať si jeho lásku ako vedela. Rozumnosťou, umiernenosťou i svojim 
ženským pôvabom. Pretože ona pôvabná bola. Ale nie preňho... 

Ginevra našla svoj osud skôr, akoby sa nazdal. Žiarila šťastím a láskou. 

Láskou, ktorú on stále márne hľadal. Napriek nejednej známosti, napriek všetkým skúsenostiam, ktoré sa 
nahromadili počas tých jedenástich rokov, odkedy opustili školské lavice. 
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Zo sna ho budili prízraky, strašili ho sny, kde blúdil opustený v temných uliciach a márne sa náhlil za svetlom, ktoré 
mu zakaždým uniklo. 

Cítil sa vnútorne vyčerpaný. Srdce, ktoré mu bilo v hrudi bolo opustené a stratené ako to mača, ktoré niekto pohodil 
minulý pondelok v kartónovej škatuli na ulici. 

Narovnal sa, keď sa kostolné zvony rozospievali a dav svadobčanov pomaly opúšťal vyzdobený kostol. 

Gratulácia bude na mieste. A potom... hádam mu neuškodí, keď sa zúčastní aj hostiny, než sa s úderom polnoci stratí 
ako prízrak, aby sa oddal vlastným démonom, ktorí mu nedali spávať. 

1. kapitola - Nádej 

Naháňanie podradných živlov bolo na dennom poriadku. Drobní zlodejíčkovia i väčšie firmy, si proste stále 
nedali povedať. 

Väčšinou sa jednalo o šmuklov, ktorí sa spriahli s podsvetím. Ani teraz tomu nebolo inak. 

Harry cítil ako mu srdce búši v hrudi ani zvon. Z námestia sa rýchlo predierali do temnejších zákutí smerom k Zašitej 
uličke. Ľudia im s rozmanitými výkrikmi, či so zhíknutím uskakovali z cesty. 

„Walden, stoj!“ Tvár mal zmáčanú dažďovými kvapkami, odev navlhnutý. Mrholilo ako na potvoru! 

Ryšavý mužík sa ani neotočil. V poslednej chvíli sa uhol znehybňujúcemu kúzlu, ktoré po ňom Harry vypálil. Tesne 
minul, no vzduch v blízkosti živého terča pukol ako po šľahnutí bičom. 

Všetko sa zbehlo prirýchlo. Práve opúšťali bufet, kde si boli dať s kolegom Trevorom vrámci obeda niečo pod zub, 
keď z náprotivného obchodu so suvenírmi vybehli dvaja muži. Hneď na to sa do dverí postavila postaršia majiteľka a 
na plné hrdlo zvolala: „Pomoc! Prepadli ma!“ 

Trevor dostal toho s lupom a Harry sa pustil za tým druhým. 

„Prečo si tí idioti myslia, že ich nedolapíme?“ zamrmlal si popod nos mrzuto a mrskol po zlodejovi ďalšie dve kliatby 
prv, než ten lotor zahol do bočnej uličky. Muž sa akurát prikrčil, keď sa mu na hlavu zosypala omietka, ako kúzlo 
oškrelo stenu budovy. 

Harry zahrešil a nasledoval ho. V uličke sa po zemi trúsilo pár odpadkov a páchlo tu výkalmi. Nemala však viac ako 
päť metrov. A zlodejíček nemal kam ujsť. Harry veľmi dobre vedel, že mieri akurát tak do slepej uličky. Vážne to bol 
idiot! 

Vnímal smrad, čvachtanie blata pod nohami i tvrdú dlažbu malého nádvoria, na ktorom sa vzápätí ocitol. 

A zaskočene ostal stáť. Na toto pripravený nebol. 

Waldena držal pod krkom vysoký, štíhly muž, ktorý práve očividne opustil - Harry zvedavo pozrel ponad jeho plece - 
nejaký pokútny podnik. Ako inak. K nemu to tak sedelo. 

„Auror Potter,“ povedal a jeho sivé oči sa priľahko vpili do tých Harryho. „Myslím, že hľadáte toto, však?“ 

Mykol rukou a muž sa držiac za hrdlo zviezol k zemi, keď ho odrazu pustil. A omráčil. 

Harry sa zamračil a vrhol na Waldena McRoya spútavacie kúzlo. „To vôbec nebolo potrebné. Dostihol by som ho. 
Zatiaľ mi ešte nikto neušiel.“ 

„Nepochybne,“ zaznelo zhora a Harry mal pocit, že ak okamžite nevstane, Lucius Malfoy bude mať proste navrch. 
Takže vstal a ocitol sa zoči-voči tomu mužovi. 

Srdce mu neprestávalo búšiť. 
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Harry ako zhypnotizovaný tým striebristým pohľadom iba prikývol. Ako bolo možné, že toho človeka stretal v 
poslednom čase skoro na každom kroku? Zväčša si vymenili iba kradmé a z Harryho strany i značne podozrievavé 
pohľady, občas strohý pozdrav. Ale čoraz častejšie s ním Lucius Malfoy prehodil viac, než len to. Už sa neobmedzoval 
iba na neverbálnu, či priskúpu komunikáciu. 

V jeho tvári a očiach sa zračilo čosi nedefinovateľné, niečo dychtivé, dravé i skryté zároveň, čo Harry nevedel 
rozlúštiť. Ale ten muž bol odjakživa plný tajomstiev. 

„Nemusíte mi ďakovať,“ zatiahol a kútik úst, na ktoré sa Harry už pár sekúnd nevedno prečo díval sa trochu vytiahol. 
Do skúpeho úsmevu. 

„Ani nebudem. Zvládol by som ho,“ odvetil sebavedome a vedel, že neklame. 

„Iste, ale patrí sa to. Pomohol som, nie?“ 

„Od kedy kladiete váhu na slušné spôsoby? Okrem toho, to závisí od uhla pohľadu.“ 

Lucius sa evidentne bavil. Že by na ňom? „A aký je ten váš?“ 

„Asi skreslený,“ odvetil zmätene, myšlienkami tam, kde nemali čo robiť! 

Skutočne spolu celkom normálne konverzovali? prebehlo mu mysľou, než sa k nemu ten impozantný muž priblížil. 

„Skreslený,“ zopakoval a Harry nemal potuchy, prečo ten hlas znie jeho ušiam vábivo a sladko ako med. Paralyzoval 
ho. Kdesi v kútiku duše si uvedomoval, že sa ocitol v krajne nebezpečnej situácii. Úlohu celkom nedávneho lovca 
bleskovo a nečakane vymenil za obeť. Predátorom sa stal Malfoy. „Ak dovolíte, odmenu za vynaloženú námahu si 
vyberiem sám. Môžem?“ 

Harry nadobudol dojem, že otázka je skôr dvojzmysel, čo sa mu vlastne okamžite potvrdilo. K jeho ústam sa pritlačili 
jeho. Nie násilne, nie tvrdo. Šokovalo ho to. Ale Lucius Malfoy bol vždy výstredný typ človeka.  Čo ho však prekvapilo 
ešte viac bola reakcia vlastného tela. 

Pod tým bozkom doslova ožil. Netasil prútik, neodstrčil ho od seba so znechutením a zdesením vpísaným v tvári. 
Visel mu v náručí a nechal prenikať mužov jazyk zas a znova do svojich úst vychutnávajúc si pôžitok nabudených 
zmyslov. 

Kým sa od neho po chvíli Lucius Malfoy neodtiahol. Evidentne nespokojný, že musí svoju korisť prepustiť, trochu 
zadýchaný a s očami zmenenými na tekuté striebro, ktoré ho hltali lačným pohľadom. 

„Veľmi pôsobivé, auror Potter. Tak... do skorého videnia,“ zamrmlal a nasadil si na hlavu klobúk, ktorý držal v ľavej 
ruke vedno so svojou vychádzkovou paličkou. 

Harry precital iba veľmi pomaly. Najprv sa rozhliadol, akoby si znova uvedomil, kde je. Pozrel na stále omráčeného 
muža pri svojich nohách a potom na svoj prútik v ešte chvejúcich sa prstoch. A otočil sa. 

Po Luciusovi Malfoyovi neostala na malom nádvorí ani stopa. Jeho opuchnuté pery boli jediným dôkazom, že sa mu 
ten bozk iba neprisnil. 

Tmavovlasý auror si vymenil s mužom zdvorilý pohľad. Sivé oči ho prichytili pri špehovaní. Alebo skôr pri 
neslušnom zízaní. Cítil ako sa mu do tváre ženie rumenec a nedokázal tomu zabrániť. 

Kútik plných pier sa zdvihol v tom neznesiteľnom úškrne a on pochopil, že jeho slabosť bola viac, než evidentná. A 
ešte jedno. Muž si bol vždy príliš vedomý svojho... dokonalého výzoru. 

Harrymu nevdojak napadlo, že to iste už neraz využil vo svoj prospech. 

„Tak, aký je tvoj názor?“ opýtala sa jeho pôvabná spoločníčka snedej pleti. Jej mierne šikmé oči doslova žiarili. 

„No, som síce v tomto smere iba laik, ale tie obrazy sú vážne... pekné.“ 
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Čcho sa pobavene rozosmiala a na Harryho pleci pristála jej pestovaná ruka s nechtíkmi nalakovanými červenou 
farbou. Tmavé vlasy jej viseli okolo tváre uhladene ako práve vyžehlené závesy. Na rozdiel od jej spoločníky, ktorej sa 
gaštanové kučery krútili okolo tváre vo veľkých vlnách a siahali jej až do pol pása. 

Marietta sa s nenúteným úsmevom postavila vedľa nej a mierne špicatú bratu si oprela o priateľkino plece. „Zase si 
hrkútate? Harry, dúfam, že sa nemusím obávať,“ usmiala sa, zelené oči, o pár odtieňov svetlejšie než jeho vlastné sa 
prižmúrili. 

„Určite nie. Nečítaš Denného proroka?“ odvetil a usrkol si so šampanského. 

„Veď práve. Niektoré správy vedia byť mimoriadne prehnané.“ 

„To je fakt,“ súhlasil, „vážne som si to minulý týždeň nerozdal s horským trolom. Ale toho redaktora som si patrične 
podal za šírenie nepravdivých informácií.“ 

„Vždy si radi vymýšľali. Som však nesmierne zvedavá, čo napíšu zajtra kritici.“ 

Marietta, ktorá Čcho majetnícky držala okolo pása sa iba usmiala a vtisla jej bozk na líce. „Čo by napísali? Zožneme 
úspech, som o tom presvedčená. Vieš, že na také veci mám nos, miláčik,“ poklopkala si ukazovákom po nose a 
dodala: „Okrem toho, máme predané skoro všetky obrazy.“ 

„Čo mi pripomína,“ prerušila ju Čcho, „Harry, bol si v zadnej časti galérie?“ 

„Nie, ešte som nestihol. Príliš veľa známych, chápeš. Každý ti chce potriasť rukou.“ 

„Ty náš chudáčik. Kde si nechal svoju domobranu?“ uškrnula sa Marietta uštipačne, ale Harry vedel, že to nemyslela 
zle. 

„Doma. Hermiona odmietla ísť, vraví, že vyzerá horšie ako hroch a Ron jej ostal robiť spoločnosť.“ 

„Tak poď s nami,“ šepla Čcho, „a priprav sa...“ 

„Na šok, zlatko,“ dodala Marietta, ktorá ho chytila pod druhú pazuchu a podala mu nový pohár šampanského s 
upreným pohľadom. „Ver mi, budeš ho potrebovať.“ 

Harry nevychádzal z úžasu. Akoby sa ocitol v inej realite. Miestnosť mala štyri steny vytvorené ako zátišie, 
každá bola inej farby. Akoby sa ocitol v nejakej tajomnej komante sporo osvetlenej iba nástennými lampami. 

Vyrazilo mu to dych. V tejto časti galérie vládla silná, intímna atmosféra, podchytená samotnými maľbami, na 
ktorých bol... 

Rozhliadol sa a pozorne si prezrel každý z obrazov. Bol zmätený, o tom nebolo pochýb. Akoby sa díval na svoj odraz v 
rozličných polohách. Akoby to bol i nebol on. 

Tvár bola síce nejasná a z väčšej časti odvrátená, ale nemohol sa zbaviť toho neodbitného pocitu, že sa díva sám na 
seba. 

Prvý obraz bol pomerne slušný. Sedel na stoličke chrbtom k maliarovi, s pokrčenou nohou v akejsi zelenej komnate. 

Druhý obraz bol rovnako od chrbta, ale s mierne pootočenou hlavou k boku, akoby portrétovaný na niekoho čakal, 
alebo niekoho začul prichádzať. 

Na treťom stál pri okne, za ktorým pršalo. Tmavé vlasy mu trčali do strán akoby sa s niekým práve pomiloval. Bol 
nahý. Úplne a pohľad na posteľ prezrádzal, že nie je celkom prázdna. Jej druhá polovica však bola z väčšej časti v tme. 

A na štvrtom ležal na sofa s rukami nad hlavou a pravou nohou pokrčenou v kolene. Keby nie tej belasej prikrývky, 
ktorú mal sporo prehodenú cez intímne partie... 

„To mám byť akože ja?“ opýtal sa, keď pohár so šampusom od Marietty vypil na ex. 
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„Nevieme to s istotou. Pôvodne sme zvažovali, že to sem ani nedáme, ale nedá sa jednoznačne povedať, že si na nich 
ty, Harry. Línie a črty tváre sú nepresné. Tá maľovaná podoba má síce zelené oči, ale kto vie?“ mykla plecom, dívajúc 
sa na miesto, kde tak ležérne spočívala prikrývka cez boky portrétu. 

„To preto si sa ma pýtala, či som sa dával niekým portrétovať,“ došlo mu vzápätí, keď sa otočil k Čcho. 

„A ty si povedal, že nie. Z čoho usudzujem, že názvy tej zbierky k nej dokonale sedia.“ 

„Aký názov?“ spýtal sa s pokrčeným obočím, stále očami mihajúc medzi jednotlivými portrétmi. 

„Nádej, Sen, Fantázia a Túžba,“ poinformovala ho promptne Marietta, ukazujúc prstíkom na každý jeden menovaný. 

„Tak fajn, kto je autorom?“ bolo len logické, že sa na to opýtal. Cítil sa, akoby niekto drasticky narušil jeho súkromie a 
v určitej miere i duševnú rovnováhu. 

Čcho si povzdychla a rukou si spôsobne prehodila ebenové vlasy cez plece. „To je práve to. Nemáme tušenie. Autor si 
prial zostať v anonymite. Jednal zaňho iba prostredník, aj to korešpondenčne. Dostali sme iba listy s pokynmi a 
podmienkami. Musíš uznať, že tie portréty sú nádherné. Bola by ich škoda nevystaviť.“ 

Harry sklonil hlavu. „Dobre, ale uisti ma, že nebudú visieť niekde nad krbom nejakého úchyla, prosím!“ zaúpel a 
privrel tuho oči. 

„Ak ťa to poteší, môžem ťa ubezpečiť, že sa tak nestane. Tri z nich sa vrátia autorovi.“ 

„A čo ten štvrtý?“ v hlase mu zaznela opodstatnená obava. 

„Ten... je tvoj. Dar od autora,“ hlesla Marietta, ktorá čakala na Harryho reakciu rovnako napäto ako jej priateľka a 
spoločníčka v jednej osobe. 

„Ktorý?“ opýtal sa po chvíli, keď strávil prekvapenie. 

„Nádej.“ 

Hermiona naklonila hlavu na bok a pozorne maľbu skúmala. Nie prútikom, ani čarami, iba pohľadom. 
Napokon si vzdychla a opatrne sa usadila medzi vankúše, ktorými si podložila chrbát. 

„Nepochybne je to zarážajúce a erotické, to musíš uznať. A predsa to nie sú tak úplne akty.“ 

Prikývol. „Mám neodbytný pocit, že mi tým niečo chcel ten človek naznačiť.“ 

„Hej, pravdepodobne je tebou posadnutý. Sexuálne posadnutý,“ dodala pre upresnenie. 

Prevrátil očami, ale sám by netvrdil opak. 

„Vravel si, že obrazy boli štyri?“ 

„Hej. A každý mal iný názov. Ja mám Nádej. Autor si nechal Sen, Fantáziu a Túžbu.“ 

„A je to jasné,“ vydýchol Ron, ktorý so doniesol z kuchyne fľašu piva a zvyšok syrovej pizze. „Na tvojom mieste by 
som kamoško kryl chrbát. Alebo lepšie povedané, jeho nižšie partie.“ 

Harry sa ponoril do kresla a prekryl si rukou oči. „Je čudné, že mi to istým spôsobom lichotí?“ 

„Nie. Je to veľmi dobre odvedená práca, aj keď naznačuje, že autor ťa osobne veľmi dobre nepozná, inak by vedel o 
tvojich jazvách.“ 

„To je fakt. Takže asi o tebe iba tajne sníva. Mať sex s aurorskou hviezdou, chápeš. Denne dostávaš aj horšie ponuky. 
Ja by som to bral ako lichôtku.“ 

„Kým sa z toho týpka nevykľuje nejaký psychopatický maniak. Pamätáš sa na ten prípad vlani?“ 
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„Myslíš na toho pošahaného čudáka s oidipovským komplexom navyše? To bolo vážne nechutné,“ pritakal. „Ale 
hádam to nebude tvoj prípad.“ 

„Určite nie. Ťahy maliara sú precízne, akoby nežné a tá súhra a harmónia farieb a jednotlivých tónov. Nie, toto 
rozhodne nie je obraz šialeného umelca. Skôr tajného ctiteľa, Harry. Je to romantické. Najmä to gesto, že ti ten obraz 
venoval. A práve tento obraz, chápeš? Nádej... Možno dúfa, že sa jeho sny a fantázie naplnia a ty po ňom zatúžiš 
rovnako, ako on evidentne túži po tebe.“ 

Obaja na ňu pozreli ako na šialenú, Ron s otvorenými ústami. „Zlatko, myslím, že tvoj pohľad na vec je zväčšej časti 
ovplyvnený hormónmi.“ 

„Hovor si, čo chceš, Weasley,“ zahundrala a zazrela naňho varovne, než sa otočila k Harrymu. „Daj ten obraz 
preskúmať nejakému odborníkovi. Na auru a tak. Budeš si aspoň istý.“ 

Harry musel uznať, že to nie je zlý nápad. Nebolo však jednoduché nájsť takého odborníka. V celom Londýne 
sa nachádzal iba jeden, aj ten bol dočasne odcestovaný niekde v Taiwane. Ďalšieho objavil v Lancasteri. 

Dohol si s ním stretnutie na budúci utorok. Obraz dôkladne zabalil, previazal motúzom a premiestnil sa s ním na 
miesto určenia. Mal hľadať nízky dom so slamenou strechou a popisným číslom 13. Nebolo to ťažké, keďže sídlil 
hneď za miestnym cintorínom. 

Prešiel cez drevené vrátka a trávou zarastený chodníček k dreveným dverám. Zvonček nenašiel, takže použil 
klopadlo. 

Dvere sa otvorili až po treťom zaklopaní a objavil sa v nich plešivý starec v tvídovom saku, ktoré pamätalo už i lepšie 
časy. 

„Pán Hawkins?“ opýtal sa zdvorilo. 

„Áno a vy budete ten slávny auror Potter. Tak poďte chlapče, vstúpte do tohto staromládeneckého brloha,“ usmial 
sa a odstúpil, aby mohla návšteva vojsť. 

Pán Hawkins ho zaviedol do pomerne prekúreného salóna a pokynul mu, aby obraz položil do stojana a rozbalil ho. 

Harry sprvu pochyboval, či muž vie, čo robí, najmä potom, ako ho videl zvŕtať sa okolo portrétu ako nejakého 
pomäteného zaklínača. A chvíľu zvažoval, že prísť sem bol ten najidiotskejší nápad, aký sa mu kedy zrodil v hlave, než 
starec konečne zastal. 

„Veľmi pôsobivé,“ zamrmlal, keď sa usadil. „Dáte si čaj? Alebo niečo ostrejšie?“ 

Harry sa zháčil. „Prečo? Myslíte, že to budem potrebovať?“ 

Starec sa pousmial, obrátil hlavu ku dverám. „Wrapy, pohár čaju s džinom, prosím!“ A upriamil pohľad na Harryho. 
„Wrapy je môj domový škriatok. Veľmi poslušný. Tak k veci.“ 

„Čo ste zistil?“ 

„Obraz vykazuje silnú auru. Maľoval ho impozantný človek. Silný jedinec. A nepochybne čarodejník. Nenašiel som 
tam žiadne známky temnej mágie, ale zachytil som štipku eufórie so silnými podtónmi túžby. Tých je tam hneď 
niekoľko, ale nie v negatívnom význame. Obraz sa volá Nádej, však?“ 

„Ako som hovoril,“ prisvedčil mladý auror. 

„To vysvetľuje kompozičné rozdelenie farieb. Dôraz sa kladie na poodhaleného muža, ktorý tomu obrazu dominuje. 
Zelená okolo neho môže byť v rôznom význame. Je symbolom nádeje, ale môže byť i charakteristickým prvkom 
autora. Akoby sa vám niečo snažil naznačiť. Poodhaliť svoju identitu azda. Veľmi pikantné, povedal by som. Takýchto 
autorov nie je veľa a každý z nich má svoj jedinečný štýl.“ 

Harry sa na moment zamyslel a opýtal sa na to, čo ho už dávnejšie trápilo. „Dal by sa autor vypátrať?“ 
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„Určite. Len musíte ísť po správnych stopách.“ 

Keď Harry opúšťal ten malý dom v Lancastri, stále netušil, čo sú tie správne stopy. Z informácií od Čcho a Marietty sa 
toho veľa nedozvedel. Stopa vedúca k advokátovi bola rovnako falošná. Akoby niekto za sebou poctivo pozametal 
všetky stopy. 

V ten večer sedel dlho v spálni na zemi, s pohárom vína položeným na podlahe vedľa seba a uprene sa díval na obraz. 

Pravda, nemusel to byť on. Nejaké spoločné črty s portétovaným tu boli, ale... Potriasol hlavou. Nie, isteže to bol on! 
Ešte teraz si pamätal ten šok, keď ho zaviedli majiteľky galérie do zadnej časti a jemu pri pohľade na obrazy klesla 
sánka až niekde k úrovni kolien. 

Spomedzi úst sa mu vydral povzdych. Načiahol sa za pohárom vína a odpil si. Potom pokrčil plecami a vstal. 

„Jedno pozitívum to má,“ zamrmlal, keď odniesol prázdny pohár do kuchyne a položil ho do drezu. „Aspoň, že sa 
nejedná o nejakého šialeneho sexuálneho maniaka.“ S tou vyslovenou vetou mu okamžite v mysli blikla spomienka 
na bozk Luciusa Malfoya. Stále nepochopil, kvôli čomu ho pobozkal, nech nad tým dumal koľko chcel. 

Vrátil sa do spálne, vyzliekol si džínsy a pretiahol si cez hlavu tričko, než zaľahol. „Prídem na to!“ zašepkal do tmy a s 
ďalším povzdychom zavrel oči. 

2. kapitola - Rodolphus 

Harry opustil kanceláriu vedúceho Oddelenia pre reguláciu a kontrolu čarovných tvorov trochu znechutený. 
Dobre, viac ako len trochu. Starý McLaggen bol obyčajný byrokrat, s ktorým sa nedalo normálne jednať. Ten 
zadubenec s nepeknými bokombradami po stranách tváre patril do stredoveku spolu so svojimi zhrdzavenými 
názormi a postupmi. 

Vari chcel tak veľa?! Potreboval iba informácie, ktoré mali ohľadom jedného z nočných tvorov, ale kým sa k nim 
dostal, musel vyplniť minimálne sedem rôznych tlačív a samozrejme, počkať si na schválenie, kým mu konečne 
asistentka toho starého mroža z príslušného fasciklu neurobila kópiu. 

Prehrabol si tmavé vlasy prstami a zamieril k výťahu. Uvedomil si, že potrebuje kávu. Súrne! Kým čakal na výťah, 
ktorý ho mal vyviezť zo štvrtého podlažia na druhé, kde sídlila ich kancelária, nervózne si podupkával nohou po 
dlažbe, čo vydávalo dutý zvuk rozliehajúci sa dlhočiznou chodbou. 

Po chvíli ho zalialo zlatisté svetlo vychádzajúce z výťahu a on ustúpil, aby ho neprevalcoval dav, ktorý sa z neho 
vyvalil. No iste, uvedomil si, dnes bol stránkový deň. Ktosi z vystupujúcich doňho vrazil plecom a on sa zamračene 
obzrel, aby sa pozrel na vinníka, ktorý sa mu už ospravedlňoval. 

Ten muž mal tvár bledú ako papier, ale určite nie z toho, že by mu hádam prišlo nevoľno. Jeho tmavé kruhy pod 
očami svedčili o inom. Nedávno bol spln.   

„Nič sa nestalo,“ odvetil a znova si vošiel prstami do vlasov, kde sa mu zamotala jedna správa v podobe lietadielka 
hnusnej fuchsiovej farby. Otriasol sa a vošiel konečne do výťahu. 

Len čo vystúpil na druhom poschodí, kde sa nachádzalo ich sídlo, zašmátral po minciach vo vrecku nohavíc a namieril 
si to hneď ku kávomatu, ktorý stál na konci chodby. Vhodil doň tri sikle a navolil si požadovaný nápoj. Spokojne sa 
usmial, až keď k nemu konečne privoňal a doprial si prvý opatrný dúšok, aby si nepopálil pery alebo jazyk. 

Cukol sa a zakuckal, keď sa pri ňom nečakane ozvalo zdvorilé odkašľanie a známy hlas pretiahol presladene: „Auror 
Potter.“ 

Harry vrhol na muža vágny pohľad a otrel si bradu, kde sa mu zatúlala kvapka kávy, ktorá mu ušla z kútika úst. 

„Pán Malfoy,“ odvetil a nechal sa prešacovať tým strieborným pohľadom od hlavy až po päty. Stuhol, keď k nemu 
muž natiahol ruky a jeho dlhé, silné prsty sa mu vnorili do vlasov. No nie s tým úmyslom, ktorý napadol okamžite 
jemu. 
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„Môžem?“ ozval sa oneskorene, akoby ho chcel za každú cenu šokovať. „Vyzerá to, že vám tu čosi uviazlo,“ 
poznamenal a za malú chvíľu mu ukázal iné, svetlomodré lietadielko, ktoré sa v jeho prstoch bezradne mocovalo. 

Harry naprázdno preglgol. Cítil sa v jeho prítomnosti nejako podobne ako ono. 

„Kancelária ministra,“ prečítal nahlas Malfoy, čo stálo na jeho ľavom krídelku a pustil ho svojou cestou. 

Harry si spomenul na kávu vo svojej ruke a odpil si. „Čo tu robíte? Prenasledujete ma?“ obvinil ho a prišlo mu čudné, 
že sa mu tá samotná predstava neprieči. 

Lucius prižmúril oči, i keď mu z tváre neschádzal ten sebaistý úsmev. „Páčilo by sa vám to?“ 

A Harrymu do líc začalo stúpať zradné teplo. Navyše, to šteklenie v žalúdku a podivné zvieranie útrob nemohlo 
svedčiť o panike, či strachu. Nie, z Luciusa Malfoya strach nikdy nemal, tak potom... čoho to boli príznaky? Bál sa ich 
analyzovať. Neviedlo by to k ničomu dobrému. 

„Na takého žarty nemám čas, pane,“ odvetil tváriac sa popudene a vykročil preč, lenže Lucius s ním ľahko zrovnal 
krok. 

„Vyzerám na to, že by som žartoval?“ opýtal sa smrteľne vážny a Harry po ňom blysol pohľadom. „Dajme tomu, že 
som tu, lebo som sa dal takpovediac na... jarné upratovanie?“ 

Harry sa uškrnul. „Teraz? Koncom leta?“ 

„Niekedy začať treba a ja som sa dlho nevedel odhodlať,“ vysvetlil a Harry postrehol, že sa mu smejú oči. 

„To verím,“ poznamenal. Do nosa mu prenikla mužova vôňa. Citrusy, nepochybne. Podmanivá sviežosť, ktorá mu 
spútavala zmysly a narušovala jeho sústredenie nepodľahnúť a nestrápniť sa. 

A odrazu Lucius zastal. Harry rovnako a vrhol zvedavý pohľad na dvere, na ktoré muž v namieru šitom odeve, ktorý 
mu mimochodom výborne pristal, najprv zdvorilo zaklopal. Stálo tam – Administratívne služby Wizengamotu. 

Dvere sa otvorili a objavila sa v nich pekná rusovláska. „Želáte si?“ opýtala sa s úsmevom, ktorý akiste patril viac 
Harrymu, než Luciusovi Malfoyovi. 

„Mal by tu byť Evan Hobbs, vedúci Oddelenia záhad, ak ma správne informovali,“ prehovoril Lucius a vynútil si jej 
pozornosť. 

„Zaiste pane, je...“ pípla, ale nedokončila, lebo spomínaný muž sa už tisol do dverí. 

„Á, Lucius, tu ste?“ pozdravil sa s ním chlapík žoviálne a podali si ruky. Asistentka zmizla v kancelárii a za mužmi sa 
zavreli dvere. „Mrzí ma, že som vás nechal čakať, to viete, byrokracia,“ ospravedlňoval sa a potom sa obrátil k 
Harrymu. „Pán Potter?“ 

„Zdravím, pán Hobbs,“ odvetil Harry, ktorému sa v hlave vyrojilo hneď niekoľko desiatok otázok, ale ako videl, ostanú 
nezodpovedané. 

„Bolo mi potešením, pán Potter.“ Lucius Malfoy sa s ním rozlúčil, obdaril ho pohľadom, ktorý by ho v inom prípade 
mohol pokojne spáliť na popol a nechal ho postávať v chodbe celkom vykoľajeného, než sa Harry z toho omámenia 
neprebral a v duchu sa nevyhrešil. 

Potom celkom rozladený vrazil do svojej kancelárie a zatresol za sebou dvere, až obrazy visiace na stenách nadskočili. 

To sídlo vyzeralo ako z nejakého hororového diela od Hitchcocka. Tmavé, strašidelné. Na prvý pohľad 
pôsobilo opustene. 

Rozliehalo sa na pozemkoch patriacich rodine bývalého smrťožrúta Averyho v Derbyshire. Harry sa v správe, pre 
ktorú podstúpil to byrokratické martýrium dozvedel, že malo vyše tristo rokov. A musel uznať, že tak skutočne 
vyzerá. Tam, kde bývali kedysi okná, teraz zívali čierne diery. Stavba sa pomaly rozpadala a menila v ruinu. 
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„Skutočne tu má niekto trvalé bydlisko?“ zamrmlal si popod nos a zauvažoval, či od neho nebolo hlúpe, že sa sem 
vydal sám a svojho parťáka nechal doma. Naprázdno preglgol, zovrel svoj prútik v ruke pevnejšie. „Tak do toho, 
Harry. Hádam to nebude horšie ako to stretnutie s vílou Banší pred týždňom.“ 

Vošiel cez polorozpadnutú bránu. Jedny vráta stáli zdá sa z posledných síl, druhé bezvládne viseli z pántov už nejaký 
ten čas. Štrk pod nohami mu tlmene škrípal. 

Vstupné dvere boli napodiv nové a zamknuté, ako sa presvedčil. Otvoril si jednoduchým kúzlom Alohomora a oni sa 
poddali. 

Vstúpil dnu a strhol sa, keď sa po stranách haly rozžali nástenné svietniky, v ktorých boli nastoknuté široké, biele 
voskové sviece. Ich plamene sa ladne mihali a osvetľovali miestnosť. Vôbec nie zdemolovanú, či poškodenú zubom 
času, ako by Harry očakával. 

„Homerum Revelio!“ zaintonoval, ale kúzlo sa vrátilo bez odozvy. Vari sem prišiel zbytočne? Nechcelo sa mu veriť. 

Podišiel k schodom vedúcim na poschodie. Jeho kroky tlmil hrubý koberec z tmavomodrého vlasu s votkanými 
striebornými niťami po celej jeho dĺžke. Vyšiel až na prvé podlažie a ocitol sa na dlhšej chodbe. Jedno z okien bolo 
pootvorené a jeho jemný záves smutne podúval v nočnom vánku ako závoj nevesty opustenej pred oltárom. 

„Homerum Revelio!“ zopakoval predchádzajúce kúzlo, ale aj tentoraz bez spätnej väzby. Povzdychol si a uvažoval, čo 
ďalej. Rozhodne sa nehodlal vrátiť. Ak tu teda nik nie je, mohol by to tu aspoň preskúmať. Majiteľ sa predsa musí 
skôr, či neskôr ukázať. S východom slnka sa vráti naisto. 

Takže sa vydal ďalej po chodbe a čím viac sa približoval k pootvoreným dverám, ktoré ho vábili mäkkou žiarou 
vychádzajúcou zvnútra, tým viac cítil tú podmanivú vôňu. Nevedel ju rozoznať, ale musel uznať, že je veľmi príjemná. 

Poodchýlil dvere a zastal na prahu. Miestnosť sa kúpala v žiare ohňa pukotajúceho v krbe napriek tomu, že vonku 
nebolo chladno. Uprostred izby stál malý, okrúhly stolík a na ňom miska čohosi, čo pravdepodobne vydávalo tú 
sladkastú arómu, ktorú zacítil už na chodbe. 

Miestnosť bola zariadená stroho. Veľké okná halili ťažké závesy, ktoré dnu nevpustili ani lúč mesačného svitu. 
Podlaha bola pokrytá kobercom s hrubým vlasom, tentoraz zelenej farby. Steny zdobila krémová tapeta s neurčitým 
vzorom, ktorý v tom pološere nerozpoznal a tiež drevený obklad, ktorý siahal takmer do výšky jeho pliec. Luster, 
ktorý visel zo stropu bol bez života. Iba jeho sklenené koráliky sa krásne trbietali v žiare ohňa. 

Uprel pohľad na prázdne kreslo pred krbom a znova ho preniesol k stolíku. Tá vôňa, tá vôňa bola... 

Odrazu ho obklopila všadeprítomná tma. Hustá, nepoddajná, vláčna a teplá zároveň. 

Nemal potuchy, čo sa stalo. Odrazu sa ocitol v akomsi polospánku. Len ťažko si uvedomoval rozdiel medzi snom a 
realitou. Bolo mu neznesiteľne horúco, ale tie predstavy... tie sny boli... 

Zastonal, cítiac mierne nepohodlie. Nohavice v rozkroku mu boli tesné, košeľa sa lepila k hrudi a on sa naňho 
spokojne usmieval. Díval sa naňho zvrchu, stojac pred ním v rozhalenej košeli, v tesných čiernych nohaviciach, z 
ktorých mu vytŕčali bosé chodidlá. 

V jednej chvíli mu zvieral tvár v dlaniach a podmaňoval si jeho dychtivé ústa v najvášnivejšom bozku, potom sa nad 
ním skláňal v obrovskej posteli s baldachýnom. 

Harry bol ponorený v prikrývkach a pokojne by odprisahal, že cíti váhu toho mužného tela, ktoré ho vtláčalo do 
matraca postele. 

Natiahol krk, aby mu tie ústa dosiahli aj na to citlivé miesto, ktoré medzičasom objavili a posunul sa pod ním, aby mu 
urobil viac miesta medzi svojimi stehnami. 

A on mu šepkal do ucha ako po ňom túži... len po ňom. 
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Zahryzol si do pery, aby potlačil nový hrdelný ston, telo sa mu preplo do oblúka a nechty zaťal do podrúčok kresla. V 
rozkroku mu bolestivo pulzovalo a nad tým všetkým sa vznášala tá podmanivá, omamná, sladklastá vôňa, ktorá mu 
kalila myseľ. 

Mokrý sen preťal odrazu ostrý pobavený smiech a čiesi rozhorčenie. Zaklipkal ťažkými viečkami a snažil sa zo 
všetkých síl prebrať. Nešlo to. Sny ho k sebe pútali neuveriteľnou silou. Boli ako živé! 

Počul zúrivé odtiahnutie závesov a šťuknutie kľučky ako niekto pootvoril okno. Vlastne, roztvoril ho dokorán, hoci to 
nevidel. Aj vôňa postupne mizla a nahradzoval ju svieži nočný vzduch. 

„Harry,“ oslovil ho niekto a jeho ušiam to znelo známo a nežne. Starostlivo! 

„Harry!“ zaznelo naliehavejšie a niekto ho potľapkal po rozhorúčenej tvári, aby ho prebral z blúznenia. 

„Ty si úplne spochabel, však?!“ zahrmel ten hlas, ktorý ho ešte nedávno oslovoval. Harry zažmurkal. Videl iba nejasne 
a stále si nebol istý, čo je realita, čo nie. „Vieš, že je to auror?“ Ten hlas nehulákal naňho, uvedomil si hmlisto. 

„No a? Pre mňa je to iba votrelec, ktorý tu nemá neohlásený čo hľadať,“ odfrkol si muž postávajúci obďaleč. 

„Okuliare...“ zamrmlal, šmátrajúc okolo seba naslepo rukami, než mu ich niekto nenašiel a opatrne nenasadil na nos. 

„Vieš, koľko tu zablúdi podobných hlupákov ako on? Hľadači pokladov, lovci upírov... Každý týždeň tu mám nečakanú 
návštevu. A nejako sa pobaviť predsa musím. Dobre vieš, že by som mu neskrivil ani vlások na hlave,“ povedal 
vážnym hlasom. 

„Nie som si tým istý, Rodolphus. Priveľmi dobre poznám tvoje chúťky a ten afrodiziakálny halucinogén mi moju 
teóriu iba potvrdzuje.“ 

„Tak dobre. Videl som ho prichádzať a chcel som sa po stretnutí s tebou pobaviť. Na tom nie je nič zlé. Neublíži mu 
to. Páčil sa mi. Chcel som iba, aby bol povoľnejší. Chcel som ho ochutnať. To ešte nie je zločin!“ 

Harry pomaly precital. 

„Chcel si ho ochutnať?!“ zavrčal druhý muž nahnevane. „To nemyslíš vážne?!“ 

„Prečo nie? Povedal som ti predsa, že sa mi páči. Okrem toho, chcel som vedieť, aké to bude, keď mi to spraví niekto 
ako on. Auror. Navyše, slávny auror. Myslíš, že by bol napokon znechutený? Z toho, že ho tam strčil upírovi?“ usmial 
sa a jeho oči zaiskrili neskrývanou túžbou. „Pozri sa na tú hrču v jeho nohaviciach. Je pekne obdarený. Určite hrubý a 
krásne rovný, hebký a horúci na dotyk...“ 

„Pochybujem, že by ti auror Potter chcel niečo – niekam strkať, Rodolphus! Stavím sa, že si sem neprišiel s tebou 
zašpásovať, ale...“ 

„Zašpásovať?“ ozval sa konečne Harry, ktorý už sedel pomerne vzpriamene, aj keď pôsobil stále trochu mimo. 
Zdvihol hlavu a pozrel na oboch mužov, akoby práve vyrástli spod zeme. „Lucius? Čo tu pre všetko sväté robíte?“ 

Muž sa k nemu okamžite zvrtol. „Zdá sa, že mi opäť raz pripadla tá pocta, zachrániť váš... slávny zadok, pán Potter, 
doslova!“ odvetil bez toho, aby sa naňho pozrel. 

Muž stojaci pri krbe pokrčil plecami. „Kedysi s tebou bola väčšia zábava, Lucius. Bol by si sa pridal. Bola by to parádna 
trojka, to mi ver!“ 

Harry očervenel ako rak, keď mu došiel význam tých slov a vymenil si mužmi šokovaný pohľad. Jeho erekcia pomaly 
ochabovala. „Tá vôňa, to bol...?“ 

„Halucinogén, aromatické afrodiziakum. Účinkuje síce pomaly, ale dlhšie,“ odvetil Lucius. „Mal obeti navodiť 
príjemné pocity, až priveľmi. Vy naozaj rád riskujete, čo?!“ 
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Toto už znelo máličko nahnevane. Harry sa zamračil. „Neprišiel som sem kvôli skupinovému sexu,“ zamrmlal a 
roztržito sa obzeral po svojom prútiku, než napokon vystrel ľavačku a zamrmlal Accio prútik. Mal dojem, že od 
majiteľa tejto zrúcaniny začul niečo ako Večná škoda, fešáčik. 

Nevnímal to. Cítil sa ponížene a hlúpo ako začiatočník, ktorý pobabral rutinnú akciu. 

„Takže, čomu vďačíme za vašu návštevu, auror Potter?“ opýtal sa Rodolphus a posadil sa do ďalšieho kresla. Tretie 
ponúkol i Luciusovi, ale ten si nesadol. Stál tam ako socha a tváril sa ako boh pomsty, na čo upír iba teatrálne 
prevrátil očami. 

„Riešim prípad miznúcich krvných konzerv z nemocnice sv. Munga a zo spoľahlivého zdroja viem, že o tom viete 
viac.“ 

„Obviňujete ma z niečoho nezákonného?“ mužovo hnedé obočie sa vyšplhalo o trošku vyššie. 

„Nie, len sa pýtam. Pátram a zbieram dôkazy. Ak povedú k vám, potom nebudem mať inú možnosť, len vás obviniť. A 
keďže som tu, niečo to znamená, nie?“ 

Rodolphus sa pousmial. „Rozhodný a energický. Lucius, nechceš si to ešte premyslieť?“ 

Lucius Malfoy nepekne zaklial, čo bolo prvý raz, čo sa k niečomu podobnému znížil. 

Rodolphus sa v kresle nahol k Harrymu, privrel oči a potiahol nosom. „Cítim ho. Pár kvapiek túžby opustilo ten 
bezpochyby skvostný úd a vyšlo úplne navnivoč, lebo vsiaklo do jeho prádla. Merlin, to je vôňa!“ 

Harry zahabkal a vyvalil oči, očervenel ešte viac. 

Lucius naopak zbledol hnevom. „Neodbiehaj od témy, lebo prisahám, že ťa k tomu kreslu pripútam, vyzlečiem do 
naha a postavím ťa s ním pred okno, aby si si mohol užiť nielen svitanie, ale jasný, slnečný deň! Ak sa potom budeš 
mesiac liečiť, už ti to azda také vtipné nepríde,“ zaškrípal zubami. 

Rodolphus naňho ohúrene pozrel a zacmukal ústami. „No, no, ty si mi len suchár,“ zamrmlal a potom akoby ho 
osvietilo. Pootvoril ústa a rozosmial sa. „Och, chápem! Chápem tvoj hnev! Ale to si mi mal hneď povedať, že sa nerád 
delíš...“ 

„Posledné varovanie,“ precedil blondín pomedzi zuby a Rodolphus sprisahanecky prikývol. 

„Tak dobre, pán Potter. K veci. Skutočne niečo o tej akcii viem, ale môžem vás ubezpečiť, že to nie je nikto z miestnej 
smotánky.“ 

„Ako to myslíte, z miestnej smotánky?“ 

Rodolphus sa zhovievavo usmial. „Z upírov, ktorí žijú v Londýne, a ktorí sa zvyknú pohybovať aj po Šikmej uličke a jej 
temnejších zákutiach. Ide o niekoho cudzieho. Vraví sa, že nie je sám a obaja majú americký prízvuk,“ odul pery. 
„Neznášal som yankeeov ani predtým a nemám ich o nič radšej ani teraz. Myslia si, že keď prídu do Európy, sadneme 
z nich na zadok.“ 

„To je všetko, čo viete? Skutočne?“ 

„Ja nie som špeh ministerstva, auror Potter. Žijem svoj vlastný život a nestrkám nos do vecí, ktoré sa ma netýkajú.“ 

Harry vstal z kresla. Už sa mu ani kolená nezachveli. „Netušíte, kde by sa mohli zdržiavať?“ 

Rodolphus sa pohodlne oprel a prešiel si jeho pevné telo pohľadom, ktorý si nemohol vyložiť inak ako ľútostivý. 

„Skúste sa nenápadne popýtať v Zašitej, v krčme U Jednookého Baziliška. Viac skutočne neviem.“ 

Opustil to sídlo s radosťou a s Luciusom v pätách. Muž bol z nejakého dôvodu stále napätý a zjavne napálený. 
„Keby som bol vami, prišiel by som za ním za denného svetla, vtedy je schopný akurát tak zívať!“ 
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„Vďaka za radu, vezmem si ju k srdcu,“ odsekol podráždene. 

„Je evidentné, že s nimi nemáte väčšie skúsenosti, len som chcel poradiť.“ 

Harry energicky kráčal k bráne, muž po jeho boku. „Čo ste tu vlastne robili vy?“ 

„Osobné záležitosti. Ale ako viete, moja pomoc bola zase na mieste.“ 

„Nie som si istý, či by...“ 

„Ale ja som!“ zvolal namrzene. „Rodolphus vás omámil. Stali ste sa nič netušiac ľahkou korisťou. Ráno by ste sa našli 
nahý v jeho posteli a s ranami na tele po jeho zuboch. Ochutnávať svoje obete mu pôsobí extatickú radosť.“ 

Harry preglgol. Iste, všetky tie reči upíra o sexe, ako na to mohol zabudnúť? Veď sa ešte i teraz červenal od hanby až 
za ušami! 

„Takže som opäť vaším dlžníkom?“ spýtal sa, hlas nízko posadený, zelené oči iskrili... 

...vzrušením? napadlo Luciusovi, keď sa tak naňho díval. Iba prikývol. 

„A hodláte si vybrať svoju odmenu?“ rýpol si mladý auror, evidentne ho vyzývajúc k činu. 

Čo tým sledoval? napadlo Luciusovi. Minule ho za tú opovážlivosť nestihol prekliať. Urobí tak teraz? 

Iba na seba niekoľko dlhých sekúnd zízali. Lucius pocítil neochvejnú túžbu potvrdiť mu tie slová, ale napriek tomu to 
nespravil. Je pravda, že sa k nemu naklonil a mladý auror v nemom pozvaní pootvoril ústa, no on sa k nim neprisal, 
hoci po tom bytostne túžil. Lícom sa dotkol jeho ľavého a ústa sa priblížili k čarodejníkovmu uchu. 

„Áno, hodlám si ju vybrať, auror Potter. Už čoskoro, sľubujem.“ Odtiahol sa s nevýslovnou ľútosťou a úsmevom, 
ktorý Harrymu podlamoval kolená. 

A potom sa jednoducho premiestnil a bol preč. 

Harry si prečesal vlasy roztrasenými prstami a povzdychol si. Napokon sa odmiestnil i on. 

3. kapitola - Kelpia 

Lucius sa díval z okna pracovne do záhrady prázdnym pohľadom, ktorý jeho syn v poslednej dobe nevedel 
vystáť. Nie preto, že by ho to rozčuľovalo, ale preto, lebo jeho otec sa mu deň za dňom vzďaľoval. Pátrať po príčinách 
jeho stavu bolo ako hľadať ihlu v kope sena. Temer nemožné dopracovať sa k nejakému výsledku. 

Vedel s istotou povedať, že za tým nebol predčasný skon jeho matky, ktorá padla vo vojne len preto, aby ho 
ochránila. Nie. Toto bolo čosi nové a zvláštne. Okrem toho, jeho otec k matke nikdy necítil vrúcnejší cit, než 
povinnosť, oddanosť, loajálnosť. A priateľstvo. To nepochybne. 

„Otec? Vnímaš ma?“ tón jeho hlasu nebol ostrý, ani panovačný, ale Lucius sa predsa strhol. Vari naňho načisto 
zabudol? Opomenul jeho prítomnosť? Draco nevedel, či má iba teatrálne prevrátiť očami alebo sa uraziť a 
demonštratívne vypochodovať z miestnosti. 

Muž sa netypicky preňho na moment nahrbil a pretrel si tvár rukami. Pôsobil unavene o čom svedčili i kruhy pod jeho 
očami, ktoré mali rovnakú farbu ako i tie jeho. 

„Deje sa niečo? Môžem ti nejako pomôcť?“ vyzvedal, aj keď vedel, že ho otec odbije tým istým, čo minulý týždeň a 
tým, čo i pred tým. 

„Nie. Som v poriadku, len som zle spal, to je všetko. Nerob si starosti, Draco. Kúpil si všetko potrebné?“ opýtal sa, 
keď cieľavedome zmenil tému a zaviedol rozhovor na bezpečnú pôdu. 

„Iste. Nechal som ti veci v ateliéri letného domu ako si si prial.“ 

„Dobre, ďakujem,“ povedal hlasom tichým a nezreteľným ako šelest lístia v korunách stromov. 
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Draco iba stisol pery do tenkej linky a rozhodol sa, že si ešte pre tentokrát zahryzne do jazyka. Zistí, čo sa deje s 
otcom, či sa mu to páči alebo nie a potom uvidí, čo sa s tým bude dať urobiť. Ak to bude v jeho silách, pomôže. Ak 
nie, nadobro sa dištancuje, i keď to bude znamenať, že sa bude mlčky musieť prizerať ako sa ten hrdý muž mení v 
chodiaci prízrak. 

Dopil posledný dúšok kávy a nechal prázdnu šálku odlevitovať na strieborný podnos, ktorý stál na konferenčnom 
stolíku tmavohnedej farby. 

„Čítal si dnešné noviny? Millicent Bulstrodeová sa zasnúbila s Goylom. Budú sa brať ani nie o mesiac. A Pansy 
Parkinsonová pôjde pod čepiec už budúcu sobotu.“ 

„Áno, počul som o tom,“ zamrmlal Lucius, keď zaujal miesto za svojím pracovným stolom a mrkol na syna, ktorý sa 
naňho zadumane díval. „Vedel si, že mama si priala, aby si sa s ňou zasnúbil krátko po narodení?“ 

Draco vyvalil oči a pokrútil hlavou. „Skutočne?“ 

Lucius sa pousmial. „Áno. Ale nedovolil som to. Chcel som, aby si mal slobodnú možnosť voľby.“ A nedodal – Aspoň 
ty, syn môj... 

„Ďakujem,“ odvetil stále trochu omráčený z tej informácie. Pravda bola, že Pansy si naňho odjakživa robila tak akosi 
nárok, ale on jej nikdy nič nesľúbil. Lichotil mu jej obdiv a záujem o jeho osobu po mnohých stránkach, ale niektoré 
jej názory boli strašne oklieštené a zastarané, vízia budúcnosti odporne čierno-biela, klišé a úprimne, Pansy 
nevynikala ani takým šarmom a eleganciou ako tá knihomoľka Grangerová. Ešte aj tá ju po telesnej stránke v 
mnohom predčila. 

Nie, nehodlal s ňou mať nič spoločné. Mal svoje dôvody. 

„Mal by som ísť,“ povedal napokon, keď videl, že otec o rozhovor stratil záujem a začal sa prehrabávať v akýchsi 
papieroch, ktoré ako vededel, doniesla včera akási cudzia sova. Lepšie povedané tmavohnedý výr s veľkými 
jantárovými očami a žltým zobákom, s pazúrami ako malé háky. Nemal poňatia od koho môže byť tá korešpondencia, 
ale stihol si všimnúť toľko, aby vydedukoval, že sa jedná o advokátsku kanceláriu. Pečať s typickou hlavičkou 
advokátskej komory tomu nasvedčovala. 

„Prídeš na večeru?“ opýtal sa Lucius zdvorilo a jeho syn prikývol. 

„Dobre, nemeškaj prosím. Nedochvíľnosť netolerujem, to vieš.“ 

„Iste, otec. Dovidenia.“ 

Vytratil sa s nutkavým pocitom čohosi nezvratného. Inštinkt mu napovedal, že sa zase rútia do problémov. Na 
chodbe sa zastavil, vydýchol z pľúc nazhromaždený vzduch a rozhodol sa. 

Potreboval vypnúť a vedel iba o jedinom spoľahlivom spôsobe, kedy mu dokonale vypovedá myseľ a na pár chvíľ sa 
dostane do skoro beztiažového stavu. 

Odmiestnil sa, aby sa mohol pripraviť. 

Harry sa z toho zážitku otriasol ešte aj teraz, keď už spomienka naň v jeho mysli pomaly bledla. Odpil si z 
ďatelinového piva, pričom si koncom jazyka oblízol penu, ktorá sa ostala držať nad jeho hornou perou a znova uprel 
pohľad doprostred nahrubo tesanej dosky stola, kde stál cínový svietnik s horiacou voskovou sviecou. 

Nepovedal by, keď sa rozhliadol po lokále, že u Troch metiel bolo v ten večer mŕtvo, ale nebolo tu ani preplnené ako 
zvyčajne. Vyhovovalo mu to. A povedal by, že aj jeho priateľom. Neville Longbottom sa hrbil oproti nemu so 
zamysleným výrazom v mužnej tvári a Ron Weasley sedel po jeho pravici. Krútil ryšavou hlavou a prstom sa rýpal v 
suku jednej z dosiek tabule stola, za ktorým temer mlčky sedeli. 

„Smutné, že?“ povzdychol si Ron. „Ideš von, aby si vypustil paru a natrafíš akurát naňho! Merlin! Neviem si ani len 
predstaviť, ako si sa mohol cítiť. Vážne, kamoško, mrzí ma to. Zdá sa mi, že mi heterosexuáli to predsa len máme 
podstatne ľahšie, nie, Neville?“ 
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Neville sa nepatrne strhol a stroho prikývol, iba Harry sa naňho pozrel. Sprvu s tou nepodarenou štvrtkovou 
epizódou nechcel ani začínať a vyťahovať ju na svetlo božie, ale tváril sa kyslo ako uhorka a oni doňho rýpali, kým sa 
im nepriznal. 

„Ale nemali ste spolu nič, však? Teda, keď si zistil, o koho sa jedná...“ Neville k nemu zdvihol oči so zvláštnym 
výrazom, aký uňho predtým nevidel. Nikdy. Harrymu prišla sama tá otázka divne položená. Akoby sa jeho bývalý 
spolužiak chcel uistiť o tom, čo už raz povedal. 

„Nie. Isteže nie. Bozkávali sme sa, to áno a isteže by som bol zašiel ďalej, lebo povedzme si pravdu, ten chalan bol 
božský. Hoci nemám vyhranený vkus. Plus, bozkával úžasne. Dokonale mi poplietol hlavu. Neprekážalo mi, že už čo-
to popil. Ani to, že mu z úst razí po whisky. Ale potom sa mi odrazu začal pred očami meniť a ja som sa fakticky zľakol 
tak, ako už dávno nie. Keď som totiž zazrel plavú šticu vlasov a neodmysliteľne i sivé oči, takmer som vyrazil stenu 
toalety, ako prudko som od neho odskočil.“ Harry pomlčal o pravom dôvode toho šoku, lebo naplno si uvedomil fakt, 
že toto bol už druhý z Malfoyovcov, ktorý mu strčil jazyk pekne hlboko do úst. I keď v tomto prípade určite 
neplánovane. 

Neville čosi zašomral a rýchlo si upil ďalší dúšok svojho piva. Pôsobil, akoby tam vlastne ani nebol prítomný. 

„To bol fakt až taký ožratý, že s tebou išiel ten chumaj dobrovoľne?“ uškrnul sa Ron a Harry mohol skoro vidieť, čo sa 
mu za myšlienky preháňajú hlavou.   

„Ron, nepočúvaš?“ odvrkol Harry netrpezlivo. „Veď som ti vravel, že som vlastne urobil to isté. Zmenil som si na 
chvíľu identitu s pomocou Všehodžúsu. Vždy to robím. Je to tak lepšie. Potom nehrozia žiadne problémy. Ver mi, 
zažil som si svoje ešte ako neskúsené ucho.“ 

„Predpokladám, že si ho tam nenechal,“ ozval sa znova Neville stíšeným hlasom, „alebo sa mýlim?“ 

Harry si povzdychol a znechutený sám sebou zahundral: „Nie, on tam nechal mňa. Draco chvíľu provokoval, ale 
potom dal pokoj. Keď som mu povedal, kto vlastne som, stuhol a takmer mi vrazil päsťou. Uhol som a on zasiahol 
stenu vedľa mojej hlavy. Hneď potom sa odmiestnil preč. Ešte mi pred tým stihol pohroziť, že ak to niekomu 
vyzvoním, zabije ma. Je veľmi prívetivý. Vôbec sa nezmenil.“ 

„Divým sa, že sa pri tom premiestňovaní v tej opilosti nerozštiepil,“ dodal Ron a modré oči mu zahmlila spomienka na 
vlastnú skúsenosť s premiestňením, kedy rozštiepenie zažil na vlastnej koži. Veľmi nepríjemný a boľavý zážitok. 
Odvtedy si dával sakramentský pozor, aby sa už niečo podobné nezopakovalo. 

„Nie, to nie,“ potvrdil Harry. „Včera bol na ministerstve. Keď som sa ho na to medzirečou spýtal, blahosklonne ma 
uistil, že mu nechýba žiadna podstatná časť tela. Nevieš si predstaviť ten drzý úškrn, ktorý mi pritom venoval,“ 
zašomral. „Ale vlastne, myslím, že vieš. Je to proste drzá Fretka.“ 

Keď sa v ten večer vrátil Harry do svojho bytu, skopol si z nôh topánky a cestou do postele sa vyzliekal, pričom za 
sebou nechával potôčik jednotlivých zvrškov. Bol príliš unavený nielen zo života, ale i z udalostí posledných dní. 

V hľadaní autora toho maliarskeho diela sa mu nedarilo, v práci bola momentálne nuda, lebo tých upírskych amíkov 
už dolapili a nemiloval sa už hádam celé veky! Zaspal s takými nesúrodými myšlienkami, že sa nasledujúce ráno 
čudoval, ako to vôbec dokázal. 

To ráno sa nelíšilo od iných. Jeho nálada sa nijako nezlepšila ani po šálke kávy a čokoládovom corissante. Šéf 
ho zavalil hŕbou lajstrov, ktoré potrebovali roztriediť a zapečatiť ako odložené prípady, ktoré niekde v archíve 
zapadnú prachom. 

Vrhol nepriateľský pohľad na tú polovicu, ktorú práve dokončil a vystrel sa, sediac na stoličke. Zdvihol ruky nad hlavu, 
aby sa natiahol a napokon vstal a pretiahol si kostru ešte raz. Zreteľne počul, ako mu v tele zapraskalo pár kostičiek, 
keď znova vhupli na svoje miesto. Harry si pretrel tvár a zasníval sa o káve. Rozhodol sa rýchlo. Vzal ten dokončený 
štós spisov pod pazuchu s úmyslom zaniesť to do archívu. Cestou sa zastaví pri automate na kávu a potom dokončí 
zvyšok. 

Konečne niečo pozitívne v celom tom nudnom dni. Káva! Ešte aj mince mu vo vrecku zaštrngotali veselšie. 
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Vyšiel na chodbu a nastúpil do privolaného výťahu, len čo vystúpilo pár ľudí i vyletelo pár farebných správ vo forme 
lietadielok. Kývnutím hlavy sa pozdravil s dvoma kolegami z druhého podlažia, ktorí vo výťahu ostali. 

Ticho si pohvizdoval melódiu piesne, ktorú počul ráno v rádiu, keď sa sprchoval a na pol ucha počúval tlmený hovor 
za svojim chrbtom. Zaujal ho iba preto, lebo jeden z nich spomenul isté inkriminované meno, ktoré ho pomaly 
strašilo už i zo sna. 

„... je tam. Fakt. Skoro deň, čo deň. Niečo riešia. Naposledy doniesol akési knihy. Dva poriadne zväzky. Naši sa s nimi 
pohrali a nechali ich presunúť do knižnice. Vraveli, že sa jedná o skvosty.“ 

Tým privlastňovacím zámenom naši myslel Robert Subban nepochybne odklínačov, ktorí pracovali pre ministerstvo a 
špecializovali sa na čiernu mágiu uvalenú na tie najrôznejšie magické artefakty, či predmety, ale i na všakovaké 
náhodné, nepodarené čary. 

„Nepochybne ich tam v tom haďom hniezde má celé kopy, presiaknuté skrz-naskrz čiernou mágiou. Ale i tak je na 
mieste otázka, pre kieho ďasa to robí? Čo tým sleduje?! Vieš, ja by som tomu odpornému hadovi neveril,“ odvetil 
druhý muž, ktorý pracoval na oddelení pre Reguláciu a kontrolu čarovných tvorov a volal sa Sebastian Lightwood. „I 
keď musím uznať, že teh diabol má pekelne silnú charizmu. Okrem iného. Počul som, že je k ministrovi i ministerstvu 
veľmi štedrý. Preto ho dobre, že nenosia na rukách.“ 

Harry vypol vnímanie rozhovoru v momente, keď výťah prechádzal z piateho poschodia na šieste, lebo sa odrazu z 
ničoho nič spustil poplach. Varovná siréna sa rozliehala spod zeme hlasným húkaním. Domyslel si, odkiaľ to 
prichádza. Z oddelenia záhad! 

„Podrž to!“ zvolal, keď sa zvrtol a vtisol kôpku fasciklov do rúk Roberta Subbana a vystrelil z výťahu v momente, keď 
sa otvorili dvere, len čo ženský hlas ohlásil, na ktorom podlaží sa práve nachádzajú. 

Vedel presne, kam ozlomkrky beží. Oddelenie záhad, dá sa povedať, už preňho záhadou dávno nebolo. I keď 
zakaždým, keď sem zavítal mal napamäti, že sa tu už ktosi kedysi stratil. A doteraz sa vraj neobjavil. 

S prútikom v ruke mieril k jediným dverám, z ktorých akurát vybehol vystrašený plavovlasý asistent vedúceho 
kancelárie, Daniel Sterling. Tváril sa nadmieru zdesene, prútik sa mu chvel v roztrasenej ruke. Len čo zočil Harryho, 
vyvalil oči a zvolal: „Pán Potter! Pán Malfoy a šéf! Je tam... On je... Merlin, rýchlo, prosím!“ 

Čo sa z toho dalo bleskovo usúdiť? Ani Harry, ktorý bol ministerstvom školený a rokmi praxe osvedčený ako jeden zo 
špičkových aurorov nezmohol veľa. Nie preto, že by bol hlupák, či preto, že postrádal logické myslenie. Proste s tým 
nedostatkom informácií sa iné ani nedalo.   

Harry mohol predpokladať iba jediné a síce, že Malfoy sem nechodil tých pár týždňov len tak, ale preto, že mal niečo 
za lubom. Neveril tomu, že by sa ten chlap dokázal proste jedného slnečného rána zobudiť a zmeniť sa tak radikálne, 
až to bolo do očí bijúce! Takže keď vbehol do malej kancelárie asistenta a odtiaľ sa dostal do priestorov kancelárie 
vedúceho, mal v úmysle Malfoya spacifikovať a zabrániť ďalšej katastrofe s titulom Malfoy! 

S nemalým údivom sa však vo dverách šokovane zarazil. 

Lucius Malfoy neterorizoval Hobbsa, nepreklínal ho, ani nič podobné z nejakého temného a šialeného dôvodu. Stál 
skoro po jeho boku a bojoval s... čímsi, čo vyzeralo navlas ako... 

„Kelpia?“ zamrmlal šeptom a pozrel k zdroju, odkiaľ sa to zjavenie mohlo v tejto miestnosti objaviť. Skrinka plná 
krištáľovej vody ako odpoveď nateraz stačila, i keď bola viac než nepostačujúca. Čosi tu nesedelo. 

Muži s ňou urputne zápasili, pričom musel uznať, že zatiaľ čo sa Hobbs zúrivo červenal v pote tváre, Lucius Malfoy 
vyzeral skôr nad vecou a impozantne. Krotil vodného démona, akoby to robil každý deň. Energicky, rázne, obratne. 

Ale i napriek vynaloženému úsiliu pomerne zbytočne, pretože hoci mala Kelpia na hlave až dve ohlávky, predsa sa 
neprestala vzpínať, švihala chvostom a zlostne dupala kopytami o dlažbu, kým sa ju muži snažili ovládnuť. Takže 
Harrymu neostávalo iné, len sa k nim pridať. 
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„Capistrum!“ zvolal pevným hlasom, z jeho prútika vyletel prúd žiarivých iskier. Kelpii bola nasadená ďalšia ohlávka. 
Vodný kôň hnevlivo zaerdžal, pohodil hlavou s trstinovou hrivou a ešte raz sa postavil na zadné, než zvolal: 
„Frenum!“ a nasadil jej i uzdu. Kelpia nebezpečne kopajúc prednými nohami vo vzduchu pár sekúnd na to konečne 
skrotla a sklonil hlavu s odovzdaným erdžaním. 

„Merlin, to som ešte nevidel!“ dychčal Hobbs, ktorý sa teraz opieral o roh stola a vyzeral, že potrebuje prinajmenšom 
pohárik, aby sa z toho šoku spamätal. „A to som toho už videl ozaj dosť!“ dodal a obišiel stôl, aby si sadol. „Ale aby z 
takej na oko obyčajnej skrinky vyskočil vodný démon, ktorý sa vás silou mocou snaží rozdupať kopytami a zubiskami 
vám vyrvať vnútornosti z brucha, toto veru nie!“ 

Lucius stál opodiaľ a venoval tej vodnej beštii iba akýsi ponurý pohľad. „Vlastne sa jej nedivím. Kto vie ako dlho tam 
musela byť väznená.“ 

Harry také vyhlásenie nečakal. Skôr by bol predpokladal, že sa Lucius rozčúli a dá sem priviesť niekoho 
zodpovedného z Výboru pre likvidáciu nebezpečných tvorov, podobne ako to urobil, keď Draca v treťom ročníku na 
Rokforte kopol Hrdozobec a zlomil mu ruku. 

„Smieme vedieť, čo sa tu vlastne stalo?“ opýtal sa Harry, ktorý medzitým prevzal od zvedavcov, s ktorými cestoval vo 
výťahu svoje spisy, utíšil alarm a uvítal ministra, ktorý sa sem prihrnul ako veľká voda, aby si na úrade zjednal 
poriadok. 

„Nie je toho veľa, čo vysvetľovať, pán Potter, minister,“ uklonil sa mu hlavou Lucius a prenechal slovo vedúcemu 
Oddelenia záhad, ktorý celú situáciu zhrnul do pár stručných a jasných viet. 

Minister sám hneď na to podrobil skrinku niekoľkým detekčným kúzlam a zadumane pri tom prikyvoval. „Mali ste 
pravdu, Evan. Nejaví žiadne známky čiernej mágie. Odkiaľ ju máte?“ 

Lucius sa vystrel v plnej výške a pravou rukou si prehodil dlhé plavé vlasy cez plece. Harryho ten pohyb sám netušil 
prečo upútal. „Obávam sa, že je to moja vina, pán minister. Bola medzi vecami, ktoré som pred časom vyradil a 
priniesol na preskúmanie.“ 

„Teda ste o nej vedeli?“ opýtal sa Harry, zelené oči podozrievavo prižmúrené. 

„Áno. Ale netušil som, aký zmätok narobí,“ odvetil. Sivé oči, ktoré Harryho prepaľovali podivne zaiskrili a on odrazu 
vedel, že mu neklame. 

„Dobre. Pošlem sem niekoho z oddelenia Pre reguláciu a kontrolu čarovných tvorov. Ak nemáte nič proti?“ nadvihol 
obočie minister a tmavá tvár sa zračila očakávaním protestov. No žiadne neprišli. „Výborne. Porúčam sa, páni,“ 
povedal a za Kingsleym zavial jeho farebný habit. 

„Ste v poriadku, Lucius?“ staral sa Hobbs, kým do dvier strčil hlavu jeho mladý asistent Patrick. 

„Iste,“ odvetil a načiahol sa pre svoj plášť, ktorý sa plavne skĺzol z vešiaka a pristál mu v ruke, keď si ho privolal. 
„Ďakujem, Hobbs. Myslím, že na dnes toho bolo akurát dosť. Uvidíme sa zajtra,“ zamrmlal, keď si plášť prehadzoval 
cez široké plecia. Opustil jeho kanceláriu s Harrym v pätách. 

„A čo ja?“ opýtal sa Harry na ľudoprázdnej chodbe s pobavením iskriacimi očami. Uvedomoval si, že mal konečne 
navrch. Nad ním. Nad Luciusom. Opanovala ho radosť z toho malého víťazstva. 

Lucius sa k nemu obrátil, skĺzol pohľadom po jeho postave takým spôsobom, až mal Harry pocit, že pred ním stojí 
celkom nahý, a potom sa tie šedé oči vpili do jeho a on pocítil, ako mu zvlhli dlane a vyschlo mu v ústach. Jazyk sa mu 
prilepil na podnebie. Bolo to také intenzívne. 

„Nemyslíte, že je skóre vyrovnané?“podarilo sa mu zo seba vysúkať a ešte i znieť sebavedome, čo ho iba potešilo. 
Znel presne tak, ako si prial. Triumfálne. Nezdalo sa mu to však veľmi platné, keď muž k nemu podišiel bližšie a 
venoval mu pobavený úsmev. 

„Nie. Nemyslím. Nie sme vyrovnaný. Toto sa... neráta.“ 
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S tým sa zvrtol na päte a rozlúčil sa s Hobbsom. Skrinku nechal napospas osudu. 

A Harryho Pottera zatiaľ... tiež. 

4. kapitola - Dražba 

Na maškarnom bále, ktorý ministerstvo usporiadalo už tretí rok po sebe Harry až v tú noc pochopil dve veci. 
Dokáže tancovať, ak ho niekto spoľahlivo vedie a po druhé, Lucius Malfoy nikdy nič nerobí iba tak. 

Zasadacia miestnosť bola vyzdobená viac, než len honosne a predsa nepôsobila gýčovo. Všetko s mierou bolo zdá sa 
heslom firmy, ktorá sa postarala nielen o výzdobu, ale i o catering. Niečo už stihol ochutnať, takže mohol s čistým 
svedomím vyhlásiť, že tie jednohubky sú vynikajúce, krabia paštéta lahodná, obložené misy hrali farbami, až sa mu 
zbiehali slinky a takto by mohol pokračovať až do rána, a nenašiel by na tom chybu. 

Ak nebral do úvahy tú strašnú dražbu, ku ktorej bol nedobrovoľne prinútený. Rezignoval po vyše týždni úporného 
presviedčania a vymenuvávania všetkých pre, pretože žiadne jeho proti nebolo akceptované ako dostatočné. 

Takže kým k tomu teatrálnemu humbuku došlo, zabíjal čas tým, že chvíľu s ministrom a zopár kolegami pózovali pre 
dotieravých novinárov, ktorí ani teraz samozrejme nemohli dať pokoj a sliedili ako supi po nejakej senzácii. Únikové 
východy boli zabezpečené, o čom jasne svedčil spokojný výraz v ebenovej tvári ministra, keď sa tu i tam ich pohľady 
stretli. 

Pri jednej príležitosti ho Harry s nervami v koncoch poslal do čerta, na čo mu minister s úsmevom povedal: „Veľmi 
rád, ak nám to zabezpečí prílev finančných prostriedkov, Harry.“ 

Nech, povedal si napokon a zadúfal, že ak zajtra niečo vyjde v novinách, nebude to zas prevažne o ňom. Čudoval sa 
ľuďom, že ich jeho osoba ani po toľkom čase a nespočetných príbehoch, ktoré o ňom napísali – či už to boli lži alebo 
lži postavené z úlomkov pravdy -  ešte neomrzela, pretože viedol pomerne nudný život, hoci v duchu nad tým jasal. 
Konečne si užíval fakt, že mu na krk nedýcha smrť, pretože Voldemort bol mŕtvy a on slobodný. A i keď mal možno 
trochu nebezpečnú prácu, ktorá mu viac-menej zaručovala dostatočný prísun adrenalínu, stále to bolo proti tej hadej 
tvári nič. Ale i toto želanie sa zdalo pominuteľné, ako napokon všetko v jeho živote. 

Krátko pred polnocou dostali dvanásti vyvolení diskrétnu správu, že sa majú presunúť za oponu. Stačilo, aby sa im vo 
vrecku ohriala očarovaná minca, čo Harrymu nostalgicky pripomenulo školské časy. 

Samozrejme, bol to signál aj preňho. Odul pery a vykročil k pódiu ako odsúdenec kráčajúci na vlastnú popravu. 
Nebolo to nič príjemné. Keby vedel, kto s tým idiotským nápadom prišiel, bol by ho na mieste preklial, pretože vedel, 
že ak sa to ujme, stane sa to každoročným obyčajom. Zúfalo si pomyslel, že by radšej čelil zúrivej mantichore ako 
tomuto rozbesnenému davu, ktorí sa zo zvedavosti hromadil pod pódiom, kde ešte nedávno vyhrávala kapela. A ako 
videl, aj tí sa pridali k davu, lustrujúc svoje peňaženky a počítajúc svoje možnosti. 

„Škľabíš sa,“ upozornil ho muž číslo sedem po svojom boku. „Usmej sa trochu, inak im tvoja aukcia veľa nevynesie. 
Čo by bola veľká škoda, lebo... máš potenciál.“ 

Harry prevártil očami. „No práve ty si mi tu ešte chýbal. Môj potupný osud je zavŕšený!“ 

Draco si uhladil prameň dokonale sčesaných vlasov. Vyzeral famózne, to sa muselo nechať. 

„Nie si v gréckej tragédii, Potter, prestaň fňukať,“ napomenul ho prísne a vystrúhal ďalší z oslnivých úsmevov. „Ale ak 
sa chceš vyhnúť potupnému osudu v podobe tej starej bosorky s bradavicou pod nosom, čo nad nami slintá už 
dobrých pár minút horšie ako stará hyena, tak prosím,“ pošepol. 

Harry sledoval jeho pohľad a úprimne, striaslo ho hrôzou. „Myslíš, že bude dražiť aj ona?“ 

„Nepochybne. Nevšimol si si, že vytiahla šekovú knižku?“ 

„Asi tu na mieste skolabujem. Myslíš, že by mi to prešlo?“ v jeho hlase zaznela nádej. 



18 
 

Draco si odfrkol. „Nebýval si taký srab. Ber to ako výzvu, tie máš predsa rád!“ povzbudil ho nečakane a potom to 
zaklincoval poznámkou: „Vieš, že sa občas vážne čudujem, čo na tebe môj otec vidí?“ 

Harry ako na povel zrumenel. Otvoril ústa, aby sa opýtal, čo tým chcel povedať, keď sa ozval búrlivý aplauz a na 
pódium pred rad mužov pripravených na vydraženie sa postavil ich licitátor, pán Perkins, šéfredaktor športového 
mesačníka Metlobal s pripravenými poznámkami a evidentne i s dobrou náladou. 

Harry sa obrnil. Draco mal pravdu, nie je srab. A pokiaľ ho nevydraží tá baba odetá v haldách nechutne ružovej látky, 
ktorá mu evokovala predstavu inej ružovej pohromy s menom Dolores, alebo ten sliziak, čo na ňom už istú chvíľu 
visel pohľadom... 

Ale potom sa zhrozil, lebo tých podobných pohľadov sa nečakane vyskytlo viac. Licitátor na seba upriamil pozornosť 
a dražba začala. 

Rad mužov sa krátil a adeptov pred nimi postupne ubúdalo. Greg Wright z piateho podlažia odišiel s akousi 
matrónou, ktorá bola evidentne zaťažená na zajačikov. Bodaj by aj nie, v tých šatách a kožuchu z leoparda... Naozaj 
vyzerala, že od Grega očakáva, že ju zabaví dnešnú noc aj mimo parketu a on nevyzeral, že by mu to prekážalo. Jeho 
vec. 

Marcus Queen, jeden z najshopnejších odklínačov mal šťastie. Vydražila si ho jeho snúbenica Cecily. Harry ho 
podozrieval, že to bolo dohodnuté. Jeho mladšieho brata Owena, ktorý pracoval na oddelení nápravy náhodných 
kúzel si vydražil solídne vyzerajúci tmavovlasý muž. Mohol mať nanajvýš o päť rokov viac ako on. 

Harry vágne počúval opisy i vtipné poznámky licitátora na adresu toho-ktorého draženého a očami blúdil po sále, 
ktorá len tak šumela. Modlil sa, aby dnešný večer neskončil nejakým fiaskom, keď ho zo zamyslenia prebral opäť 
Draco. 

V jeho hlase sa črtalo jasné znepokojenie. „Myslíš, že má tú kapucňu stiahnutú tak nízko do tváre preto, lebo ukrýva 
– čo ja viem – veľký nos? Alebo nepeknú tvár?“ 

Harry zažmurkal. „Koho myslíš?“ 

„Tam, stojí pár krokov pred mojím otcom a mám nepríjemný pocit, že sa akosi upriamil na mňa.“ 

Harry mu venoval škodoradostný úškrn. „To nie je isté. Možno sa díva na mňa. Stále si rád stredobodom záujmu, 
čo?“ a potom si neodpustil malé podpichnutie: „Takže si zmenil na túto akciu svoj názor? Alebo si stále myslíš, že nie 
sme ako kusy dobytka vedené na porážku?“ 

Draco si odfrkol. „Máš ty ale prirovnania! Ale nie, napriek tomu si to nemyslím. Ešte stále sa to môže ukázať ako 
veľmi príjemný večer. Napríklad tamtá tmavovláska by nebola zlá. Alebo lady Godiva Armstrongová. Pekný výstrih, 
nemyslíš?“ 

„Veľmi dobre vieš, že mňa ženy týmto spôsobom nezaujímajú, takže...“ 

„Takže má môj otec šancu?“ 

Do pekla s tebou, mal Harry na jazyku, ale nevyslovil to. Iba stisol pery, lebo ani teraz nemal šancu, aby mu vôbec 
niečo odvrkol, pretože licitátor ho oslovil a on musel postúpiť dopredu a hlúpo sa škľabiť, len aby do ministerskej 
pokladnice pribudlo pár galeónov naviac. 

Takže kým tam stál a tváril sa prístupne, pohľadom opäť vyhľadal ministra, ktorý mu ukazoval so širokým úsmevom 
obe palce zdvihnuté hore. Bol nadšený, lebo sumy vyvolávané naňho sa šplhali čoraz vyššie a stále sa prekrikovali ako 
na trhu. Sám tomu nemohol uveriť. Naozaj všetkým išlo o to, aby sa pri ňom mohli na výslní tej pomyslenej slávy do 
sýta povyhrievať? Ako sa má s niekým zoznámiť a prípadne randiť, ak si nikoho úmyslami nemôže byť istý? 

A potom pozrel na Luciusa, ktorému sa vyhýbal celý večer. Stál tam a iba sa tomu všetkému prizeral so stoickým 
pokojom. Vyzeral, akoby na niečo čakal. Ako keď predátor číha na svoju korisť a iba striehne na vhodnú chvíľu, kedy 
zaútočiť. Ich oči sa ponad ten hlahol spojili a tie šedé studne ho uväznili. 
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Harry viac nevnímal tú ružovú nádheru pod pódiom, ktorá zúrivo mávala svojim šekom a jej podbradky sa triasli ako 
huspenina. Ani toho chlapa s lisinkou a kozou briadkou, ktorý ho vyzliekal očami. Ani ostatných. Všetci zmizli a ostali 
len oni dvaja. 

Mal pocit, že sa odrazu ocitol v spomalenom filme. Licitátor buchol kladivkom už druhý krát, keď Lucius Malfoy 
dvihol ruku a danú sumu prebil dvojnásobkom. 

Dvojnásobkom, preniklo do otupenej Harryho mysle. Cítil ako mu horí tvár, potia sa dlane a žalúdok má ako na vode. 
A predsa mu v tej chvíli, keď kladivko buchlo tretí raz, padol kameň zo srdca. 

Lucius Malfoy si prekliesnil davom cestu tak ľahko, ako keď ľadoborec kĺže medzi kryhami ľadu a podal licitátorovi 
šek. Mastný šek. A potom nastavil ruku a Harryho dlaň do nej sama vkĺzla. Ocitol sa v hrejivom zovretí a zároveň i v 
žiarlivom zornom poli desiatok párov očí. Blesky fotoaparátov ich oboch nepríjemne oslepovali a cez hukot vlastnej 
krvi v ušiach počul to nepríjemné šťukanie foťákov. 

 Predátor dostal korisť do svojich pazúrov, pomyslel si odovzdane, ale ani táto myšlienka mu nebola tak proti srsti, 
akoby si prial. 

Lucius Malfoy ho odviedol bokom. Jeho kostým nebol nijako extra dômyselný. Skôr podľa neho stavil na 
jednoduchú eleganciu a sofistikovanosť. No, Harry mal chuť opýtať sa ho, čo má vlastne jeho maska predstavovať. 
Samotného Satana, alebo jeho druhé ja? 

Ale asi by to nebolo múdre, pohádať sa uprostred oslavy, nie? Najmä po takom štedrom príspevku do kasy 
ministerstva. Rozhodol sa to teda brať ako plus, pretože pokojne mohol skončiť v rukách tej baby alebo... toho 
chlípneho chlapa oblečeného v kostýme čmeliaka, pripraveného opeliť všetko, čo sa hýbe. 

Muž mu podal pohár šampanského a on ho prijal, vôbec nie zdráhavo. „Chcete ma opiť?“ opýtal sa, keď si lokol prvý 
dúšok zlatavého moku a zvlažil si hrdlo bublinkami. V duchu si pomyslel, že tým hádam trochu upokojí i nervy. 

Malfoy naklonil hlavu mierne nabok a pousmial sa. „Nie, zatiaľ nie. Alebo skôr, dnes nie. Bavíte sa?“ 

Harry sa rozhliadol po sále a prikývol. „Tak nejako, hoci bez mučenia priznávam, že takého akcie neobľubujem. A táto 
dražba... nesúhlasil som s ňou.“ 

Lucius mykol plecami. „Myslel som, že je dobrovoľná.“ 

„No, ja som bol nedobrovoľný dobrovoľník,“ uviedol Harry na pravú mieru a obaja sa zadívali k pódiu, kde si práve 
Draca odvádzal preč ten muž v plášti. Výraz mladšieho Malfoya stál za to. Harry ho zaradil niekde medzi úľak a 
zachovanie si zvyškov dôstojnosti, pretože predsa len nevzal nohy na plecia, ako by uňho predpokladal. 

„Určite nie je smrťožrút,“ zamrmlal Harry a uvedomil si, že vlastne z neho vyletelo prvé, na čo pomyslel. „Nemá bielu 
masku.“ Až keď to vyslovil, došlo mu, že Malfoya vlastne urazil. Úkosom naňho pozrel v očakávaní hnevu, či 
podráždenia, ale... Lucius iba tľoskol jazykom. 

„Máte vy ale dnes náladu! Môžem vám ju pomôcť vylepšiť?“ opýtal sa a položil prázdny pohár na striebornú tácku, s 
ktorou práve okolo nich prechádzal poslíček. Mal na nej rôzne poháre, plné, prázdne i s nedopitými nápojmi. 

Harry naňho spoza škrabošky vrhol skúmavý pohľad a venoval mu drzý úškrn. „Neviem, či to nie je nad vaše sily, 
pane,“ zamrmlal odmerane a na dva hlty dopil zvyšok. Pohár poslal letkom na podnos vzdialený pár metrov od nich. 
„Čo má vaša maska vlastne predstavovať? Vládcu pekiel? Okrem toho, myslel som, že sa ukážete vo svojom 
klasickom kostýme,“ povedal a uprel naňho priamy pohľad. „Alebo to už vyšlo z módy?“ 

Prestrelil? Mal pocit, že áno. Videl ako Luciusova čeľusť na moment stuhla, než napokon odvrátil pohľad. 

„Dva nula pre vás, ale aj tak vediem, pretože nič nemôže pokaziť moju radosť z vašej prítomnosti. I keď evidentne 
neoplývate vtipom a dobrou náladou. Okrem toho sa mi zdá, že ste napätý. Zjavne si za to môžem sám. Moja 
minulosť sa nedá len tak mávnutím prútika vymazať, priznávam. Ale vaša prchkosť ma na druhej strane vážne teší, 
pán Potter. Znamená to, že vám nie som taký ľahostajný, ako som sa nazdával.“ 
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Takto som to vôbec nemyslel! chcel vykríknuť Harry. Krvi by sa v ňom v tej chvíli nedorezal. Ako bolo možné, že 
Malfoy prebil jeho jednoznačný triumf esom napochytro vytiahnutým z rukáva? 

„Moja maska predstavuje... zmenu. Možno pôsobí trochu smrťožrútsky, ale len preto, lebo som si vybral masku 
Smrtky. Čo sa týka škrabošky,“ dodal. „Poznáte jej význam z hodín Veštenia, nie?“ 

„Veštenie som neznášal,“ priznal po pravde. 

„Tak vám pripomeniem, že karta Smrti nemá taký jednoznačný význam, akoby sa mohlo zdať. Niečo sa prežilo, 
minulosť je za nami. Tento stav končí, aby urobil miesto novému. Znamená smútok, ale i nádej v nový zažiatok, ktorý 
je s ňou spojený.“ 

„Prečo mi to všetko hovoríte?“ opýtal sa zdráhavo. 

„Pretože dúfam, že vaše uši neostanú mojim slovám hluché,“ odvetil a urobil ešte čosi horšie! 

Malfoy sa pred ním mierne uklonil a požiadal ho o tanec. Harry si matne uvedomil, že dražba skončila a znova začala 
hrať hudba. Kdesi medzi tým cvakol fotoaparát a on vedel, že zajtra je nadobro o senzáciu postarané. 

Postúpili na kraj parketu a Harry sa ocitol v mužovom náručí. Lucius Malfoy ho viedol a musel uznať, že si asi 
prvý raz pri tejto činnosti nepripadá ako nemožné poleno. Skutočne spolu tancovali. 

„Asi by ste mali vedieť, pán Potter, že som požiadal ministra v istej veci o pomoc.“ 

„A prečo by ma to malo zaujímať?“ opýtal sa Harry vágne, hoci pokoj iba predstieral. Pravdou totiž bolo, že sa naozaj 
začínal baviť a tomu neodvratnému pocitu odolával silou vôle. 

„Pretože som ho požiadal konkrétne o vašu pomoc,“ vysvetlil Lucius a urobili dokonalú otočku za zvukov valčíka, 
ktorý pomaly ustával. 

„Ach, aha,“ zamrmlal a zastal vedno s Malfoyom. Mierne sa uklonil v snahe zmiznúť z tanečného parketu, ale 
zadržala ho ruka, ktorá mu pristála na páse a v úteku mu zabránila. 

„Ešte jeden tanec? Už dávno som nemal v tanci takého dobrého partnera,“ zložil mu poklonu. 

Harry si povzdychol. Videl svoj odraz v ligotavých trblietkach na jeho maske a márne skúšal vymyslieť ako sa z toho 
vyvliecť. Kapela spustila novú pieseň a Lucius ho znova vtiahol do náručia. A ako sa zdalo podľa toho spokojného 
úsmevu, robilo mu to radosť. Po jej príčinách sa rozhodol pre vlastné dobro nepátrať. 

„Viete, ja nie som dobrý tanečník. Vôbec.“ 

„Ale áno. Fígeľ je v tom, mať dobrého tanečného partnera.“ 

Toto prešiel Harry mlčaním. „O čo vlastne ide v tej vašej záležitosi, ak smiem vedieť?“ opýtal sa, keď už musel znášať 
tieto muky. 

„To preberieme neskôr, ak dovolíte a ak s tým samozrejme budete súhlasiť. Čo keby sme tento čas využili 
efektívnejšie?“ Harry nadvihol obočie, čo muž nemohol samozrejme za jeho maskou vidieť. „Nemohli by ste mi 
radšej niečo povedať o sebe?“ 

Prekvapil ho, ak nie rovno šokoval. Dobre, bod pre Malfoya. Harryho dokonale miatol. „Je vari ešte niečo, čo o mne 
neviete? Lucius, naše osudy sa križujú, kam mi len pamäť siaha a...“ 

„Nie. Nestačí to. Povedal by som, že je to žalostne málo. Napríklad, netušil som, že sa zaujímate o umenie.“ 

„Áno, od istého času až priveľmi,“ zamrmlal. „Je to vlastne iba preto, lebo tú galériu, kde sme sa stretli vlastní moja 
priateľka.“ 

„Priateľka? Myslíte madam Čangovú?“ 
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„Presne tú a žiadnu inú. Pozvali ma, nemohol som odmietnuť.“ 

Lucius do tej témy viac nezabŕdol a Harrymu sa z nejakého dôvodu uľavilo. Stále krúžili po obvode parketu a on si 
prial, aby tá sprostá hudba konečne dohrala. Zdalo sa, že pieseň nemá konca. 

„Pamätáte sa na môj sľub?“ opýtal sa odrazu muž a Harry zdvihol tvár, aby mu mohol pozrieť do očí. Akoby mohol 
zabudnúť? 

Mužove pery sa stiahli z toho nepatrného úsmevu a on k nemu sklonil hlavu. Harry zalapal po dychu v úmysle 
zaprotestovať. Veď boli pre merlina v preplnenej sále a všade snorili novinári s pripravenými objektívmi! Už i fotka 
ako s ním tancuje bola pomerne kompromitujúca. 

Ale miesto toho, aby sa mu z hrdla dostalo aspoň jediné slovíčko, muž ho umlčal vlastnými perami. 

Harry stuhol na mieste a uvedomil si, že má v ústach pátravý jazyk Luciusa Malfoya. Zas! Jeho ruky sa teraz 
nachádzali po stranách jeho tváre a zavrátili mu hlavu trocha dozadu, aby mal k Harryho ústam lepší prístup. A on sa 
poddal, akoby to bola celkom prirodzená vec. 

Zachvel sa, telom mu prebehla zvláštna mrazivá vlna a žilami sa mu akoby v podivnom kontraste rozlial oheň. Do 
čohosi zaťal prsty, len aby sa udržal na nohách. Matne si uvedomil, že mu asi krkve ten drahý kabát, čo mal oblečený, 
ale bolo mu to jedno. 

Nebol to obyčajný bozk. Nič jemné, nič nežné, nič klamlivé... Naopak. Bol dorážajúci, vytrvalý, dychtivý a spaľujúci. 
Áno, Harryho znova opantal ten pocit, že zhorí na popol. Vnímal mužovu chuť, ktorá nechávala v jeho zmysloch svoju 
vlastnú pečať. Nezmazateľné stopy, ktoré si ho akýmsi spôsobom podmaňovali a nárokovali zároveň. 

Na tvári ho šteklili plavé vlasy, do nosa mu udierala príťažlivá vôňa. A ten bozk... paralyzoval ho. Nedovolil mu pohnúť 
sa, dýchať, nie to ešte myslieť. 

Keď sa od neho Lucius Malfoy napokon odtiahol, Harry si prial, aby to nerobil, lebo hrozilo, že sa mu skláti k nohám. 
Stále mal pocit, že je mimo. Muž sa mu uprene díval do tváre a všetko, čo urobil bolo, že mu palcom prešiel po 
spodnej pere, ktorá sa ešte chvela, vlhká od jeho slín. 

„Pán Potter, bolo mi vážne... nesmiernym potešením. Ďakujem vám za dnešný večer,“ zapriadol šeptom, ktorý znel 
jeho ušiam ako vábenie sirény. 

Harry sa chrbtom oprel o stĺp, ktorý ich oboch dokonale kryl a rýchlo sa rozhliadol. Neboli nikomu na očiach, 
našťastie. 

Lucius odkráčal a nechal ho tam. Od bočných dvier mu venoval posledný pohľad a vykĺzol zo sály preč. 

Harry zavrátil hlavu a oprel sa ňou o stĺp za sebou. „Toto... nie je normálne,“ poznamenal sám pre seba, stále lapal po 
dychu. 

Ani on sa už medzi hostí nevrátil. Povinnosť si splnil. Ba mal pocit, že splnil viac, než len to. Zamieril rovno domov a 
nemienil nikomu nič vysvetľovať. 

5. kapitola - Odpoveď 

Mrholilo. Sedel v kuchyni a sledoval počasie panujúce za oknom. Jeho prsty objímali modrý hrnček posiaty 
bielymi bodkami veľkými ako necht malíčka na ruke. Civel na tie drobunké kvapky, ktoré ostávali zachytené na tabuli 
skla, než sa postupne nezmenili v poriadne kropaje a mrholenie neprerástlo v hustý dážď. 

Ron, ktorý mu sedel naproti za kuchynským stolom ozdobeným kockovaným bielo-hnedým obrusom s motívom 
slnečníc a s koreničkami uprostred, pokrútil hlavou nad novinami a nad najnovšou Harryho fotkou, starou už viac než 
týždeň. Bol na nej s ministrom mágie a s nejakým kolegom, ktorý ak sa dobre pamätal, mal meno Johnathan Frog. V 
novinách sa o ňom ani nezmienili. Na čo aj, keď sa článok netýkal jeho? 
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V duchu sa uškrnul nad tým jeho menom, pretože mu sedelo ako uliate. Ten chlapík bol totiž menší, takmer plešivý, s 
pivným bruchom, bradavicou na líci a rozškľabeným ksichtom. Ako žabiak. Vlastne mohol byť asi rád, že nevlastní i 
nazelenalú pokožku. 

„Myslím, že to nebude... až také zlé,“ prerušil to zádumčivé ticho Ron, ktorý po zhliadnutí športovej rubriky, kde jeho 
milovaný tím zasa raz prehral – čo nebolo nezvyčajné – konečne v sebe našiel silu odpovedať na Harryho 
hamletovskú otázku. So sokratovským výrazom v únavou poznačenej tvári, po celodennej šichte v rodinnom podniku 
ho následne zavalil haldou doplňujúcich otázok, pričom si flegmaticky sladil čaj ďalšou lyžičkou rýchlo sa 
rozpúšťajúceho cukru. 

Takže Harry odpovedal, väčšinou stručne a mračil sa, lebo Ron iba neustále prikyvoval s: „Mhm,“ než napokon použil 
rozvitejšiu vetu: „Ak ťa o to požiadal sám minister a aj tvoj šéf zaňho orodoval spolu s Hobbsom z oddelenia záhad...“ 

Jeho dlhoročný kamarát vetu ani nedokončil, pretože naňho Harry pozrel pohľadom, ktorý ho dokonale umlčal. Hoci 
nie nadlho. 

Znavene si povzdychol a argumentoval ďalej: „Chápem tvoje obavy, nemysli si, že nie. Ide tu predsa o Malfoya, nie? 
Ten človek nám robil peklo zo života pekne dlhý čas. Vo vojne stál na opačnej strane a tak, ale úprimne? Neviem 
Harry, mne ti na tom vždy čosi nesedelo. Okrem toho, vieš, že bol minule za tatkom a dal mu akési čačky, ktoré sa 
našli u nich v pivnici? Tatko z nich div od radosti nevyskočil z kože. Spomínal akési unikáty.“ 

„Ron, jedna lastovička ešte leto nerobí,“ zahundral mu známe príslovie a napil sa čaju. Porcelán v rukách ho príjemne 
zahrieval. Rovnako účinne ako tekutina, ktorá voňala po šalvii. Stále tu sedel ako taký zmok a ani sa neobťažoval 
vyzliecť si bundu. Akurát, čo sa v predsieni zobul. Keby to nespravil, Hermiona by mu bola iste vyprášila ten lenivý 
zadok metlou a prinútila by ho povysávať. Prinajmenšom. Za tie galeje mu to vážne nestálo. 

Prišiel si sem po radu, lebo už vážne nevedel, kam z konopí. Tlačil naňho minister, šéf a ešte i vedúci z oddelenia 
záhad. Nepomohli žiadne protiargumenty, aj keď ich považoval za viac ako pádne. Vážne nevedel, čo robiť. 

A akoby to nestačilo, včera ho pohrýzol Erkling. Bolo to ako na potvoru. Rana sa hojila pomaly a všetci sa chytili jeho 
momentálnej neschopnosti ísť do väčšej akcie, akoby nebol pohryzený, ale prišiel rovno o jednu končatinu. Bolo to 
choré! 

No a potom tu bol Malfoy. Ten, ktorý ho prenasledoval už aj v snoch, akoby nestačilo, že ho stretáva na každom 
kroku, že ho vidí všade, kam sa len pozrie. Že sa ho odvažuje bozkávať bez toho, aby sa opýtal a že jemu sa to páči, 
hoci by sa vôbec nemalo! Takže áno, mal nervy v riti, kto by nie? 

A Ron, ten, od ktorého čakal, že bude zúriť, hromžiť na tú odporne platinovo-plavú hlavu, preklínať ho, nadávať mu 
do odporných, nadutých hnusákov a odhovárať ho od jeho dobrého úmyslu sa tvári tak... tak... akceptovateľne! 
Takto si kamarátovu podporu veru nepredstavoval! 

Ako mu mohol ten zradný Weasley udeliť milosť po tom všetkom, len kvôli nejakej hovadine, ktorú venoval ten... ten 
nepredvídateľný slizolinčan jeho tatkovi? Spadol tu vari niekto v posledných minútach tvrdo a opakovane na hlavu?! 

Ak áno, ja určite nie, pomyslel si, lenže Ron pokračoval, akoby si jeho rozpoloženie ani nevšimol. Alebo ho skôr 
zámerne ignoroval. 

„Iste, ale ak to vezmeš z tej druhej strany, musíš uznať, že je to pokrok. Čo sa teda týka jeho samotného. Alebo to 
chceš vážne odmietnuť? Možno by si tam našiel zaujímavé kúsky, cenné knihy alebo nejaké iné... artefakty.“ 

Vážne znel nadšene, alebo sa Harrymu k tomu všetkému poškodil ešte i sluch? „Jasné a všetko skrz-naskrz 
presiaknuté čiernou mágiou, nie? Nie som žiaden trafený archeológ, aby som snoril po artefaktoch,“ odvrkol. 

„No? Veď si auror, s tým si hravo poradíš.“ Jasné a svet je iba gombička, napadlo mu, keď znova nad tou patáliou 
pokrútil hlavou. 

Harry si odfrkol. „Ak už si musel Malfoy niekoho vyžiadať, prečo nie niekoho z oddelenia záhad alebo nejakých 
odklínačov? Aký má dôvod, že s tým otravuje práve mňa?“ 
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Ron sa oprel na stoličke a preložil si ruky cez hruď. „Ale to si nepovedal, že si ten chlap vyžiadal priamo teba, Harry,“ 
utrúsil a preklal ho takým prenikavým pohľadom, akoby sa práve dozvedel kľúčovú informáciu k celému prípadu. 

Harry iba bezmocne zahabkal, keď Ron prižmúril oči a hlesol: „Takže na tom asi vážne bude nejaké to zrnko pravdy, 
že vás videl Bill na tej ministerskej akcii bozkávať sa. A ja som si myslel, že prebral! Kriste, čo ťa to napadlo?!“ 
pokarhal ho otcovsky. 

Nestihol odpovedať, ale Ronovi ako na dôkaz potvrdenia tých slov celkom stačilo jeho červenanie sa. Ich 
štvorizbovým bytom sa rozľahol strašný rev. Harry vytreštil oči. Zareagoval inštinktívne, keď siahol po prútiku, ale 
Ron iba nedbalo kývol rukou, zamračil sa a vstal zo stoličky. 

„Počul som rev leva?“ spýtal sa zelenooký auror nechápavo a uvažoval, odkiaľ by sa v tomto byte nejaký vôbec vzal. 

Ron prikývol, vybehol z kuchyne a vrátil sa po chvíli s Hermionou za pätami a čímsi žltým a okrúhlym v rukách. Hodil 
to Harrymu. 

„Prdiaci vankúšik. Muklovská hračka. Akurát trochu vylepšená o pár ďalších zvukov.“ 

Hermiona pokrútila hlavou. „Veľmi dobre vieš Ronald, že neznášam, keď sa po byte povaľujú tieto veci. Alebo chceš, 
aby som dostala úľak a predčasne ti tu porodila?“ 

„Prepáč srdiečko, už sa to nestane,“ ospravedlnil sa kajúcne a podržal jej stoličku, aby si mohla sadnúť. 

Harry, ktorý tam doteraz sedel napätý ako struna sa uškrnul a na moment odsunul tému Malfoy bokom. Aspoň 
pomyselne. Všimol si totiž, že Hermiona zviera v pravej ruke akýsi pergamen. 

„Čo je to?“ opýtal sa zvedavo a ona mu to vzápätí i podala. 

„To je tvoje, Harry. Našla som ti všetkých žijúcich maliarov pôsobiacich v Anglicku, Írsku a Škótsku. S pomocou Čcho a 
internetu. Hoci tu nám to pripojenie občas hapruje,“ posťažovala si, „a miestny čarodejnícky archív je úboho 
nedostatočný a vážne by potreboval schopnú ruku.“ 

Harry roztvoril pergamen a prebehol po ňom pohľadom. Bolo tam presne deväť mien. 

„Nie je ich trochu málo?“ pozrel na ňu, ale Hermiona iba pokrútila hlavou. Na útlych pleciach jej poskočili mäkké 
kučery uvoľnené z drdola na temene hlavy, prichyteného obyčajnou ceruzkou. 

„Nie. Toto nie je remeslo, kde sa vyučí každý druhý. Na to musíš mať proste talent. A skutočne dobrých maliarov je 
žalostne málo. Väčšina z nich je pár storočí mŕtvych.“ 

Harry po nej blysol pohľadom. „No, Caravaggia myslím nehľadám.“ 

„Fajn, hádam ti to pomôže,“ hlesla a zadívala sa naňho veľkými hnedými očami, kým sa jej ruka vzniesla nad misku 
orieškov a pár si ich vzala. „Ak chceš počuť môj názor, mal by si s Malfoyom ísť. Ron má pravdu, aspoň v tom, že je to 
práca skôr pre teba, než pre nejakého druhoradého odklínača.“ 

Harry sa na stoličke pohniezdil a odložil si zoznam maliarov do vrecka.  „Naši odklínači sú celkom schopní, vážne.“ 

Iba prevrátila očami. „Iste. Preto ich tak ospevovali pred dvoma dňami v novinách, že?“  pripomenula mu to fiasko so 
starožitnou lampou, ktorá sa nasiaknutá čiernou mágiou menila v nevinných rukách na akýsi bleskomet. „A čo sa týka 
toho bozku,“ neodpustila si, „ak ti neprekáža, prečo nie? Aspoň sa zabavíš, ak už nič iné.“ 

Ron iba pokrčil plecami, kým on nasadil vážne šokovaný výraz. „Počúvaš sa? To nemyslíš vážne, však?“ 

Nevyzerala, že by žartovala. „Prečo nie? Ten chlap má charizmu. On a Snape boli jediný svojho druhu. Ak nerátam 
Dumbledora a úbohého Lockharta. Vieš, odkedy ho poznáme, stalo sa viac vecí, ktoré mi nedávali zmysel.“ 

„Tebe niečo nedávalo zmysel? To vážne?“ Harryho hlas znel podivne priškrtene, až si musel odkašľať. 
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Hermiona hrýzla oriešky, zízala niekam do neznáma a prikyvovala. „Áno, prekvapivé, že? Neviem, ale asi si 
nespomínaš na naše prvé stretnutie s ním, čo?“ 

Harry samozrejme pokrútil hlavou a potom sa zarazil. „To bolo v tom kníhkupectve, keď dal Ginny ten denník.“ Ako 
na toto mohol zabudnúť, čudoval sa sám sebe. 

„Iste. Ale nevedel si, že nás už hodnú chvíľu pozoruje. Díval sa na teba takým nedefinovateľným pohľadom...“ 

„Chcela si povedať, vražedným? Plným nenávisti?“ pomáhal jej, ale bezvýsledne. 

„Ale choď! Nie, skôr to bola iba zvedavosť, záujem a... ja neviem, obavy? Nikdy ťa nenapadlo, prečo ten denník 
dostala Ginny? Prečo ho nedal priamo tebe? Mohol to urobiť a ani by si na to neprišiel. A čo Dobby? Prišiel ťa 
varovať, že? Spomínaš si na to, čo vravel?“ mudrovala. „Hovoril si, že sa objavil z ničoho nič, chcel ti zabrániť vrátiť sa 
do školy, skryl pred tebou i naše listy.“ 

„A dookola opakoval, že sa za to bude musieť potrestať, lebo skoro povedal niečo zlé o čarodejníckej rodine, ktorej 
slúži,“ doplnil s pohľadom zahmleným mračnom spomienok na rozkošného domáceho škriatka. 

„Presne! A to je v tom! Odkiaľ by to všetko vedel? Prečo ťa vlastne prišiel varovať? Čo ak to bolo na popud niekoho? 
Alebo si vážne myslíš, že Lucius Malfoy je hlupák, ktorý bude nahlas rozoberať tajomstvá a plány týkajúce sa 
Voldemorta len tak pred hocikým?“ 

Harry si unavene povzdychol a prečesal si vlasy prstami. „Prestaň, dobre? Prečo sa mi zdá, že sa staviaš na jeho 
stranu?“ Desila ho. Odrazu sa dostala do akejsi parodickej role diablovho advokáta. 

„Nestaviam,“ odsekla pobúrene, „iba poukazujem na fakty. A ver mi, je ich viac. Na tom cintoríne, kde ste sa ocitli so 
Cedricom, Lucius prišiel medzi poslednými. Vieš prečo? Chvíľu predtým som ho videla zhovárať sa so Snapom, než 
potom zmizol v tom labyrinte. Snape nemohol, bol by sa prezradil, ale Malfoy?“ nadvihla obočie. „A v Manore, keď 
nás zajali tí hnusáci? Vieš, že sa vlastne postavil svojej švagrinej a skúšal odviesť jej pozornosť odo mňa? Dobre, 
nepomohlo to, ale bola som mu za to vážne vďačná, i keď...“ rukou si prešla po poznačenom predlaktí, kde sa 
vynímalo kostrbato vyryté slovo – Humusáčka, „no, spomenula som si na to až teraz.“ 

Ron ju chytil za ruku a pobozkal ju do dlane, než si s ňou preplietol prsty a pozrel na Harryho tými modrými očami. 
„Možno Snape nebol jediný, kto bol dvojitým agentom. Na to si nepomyslel? Ale Snape nedopadol najhoršie. Zomrel, 
to áno, ale boli mu priznané zásluhy, hoci post mortem. A Malfoy? Ak je to, čo si s Hermionou myslíme pravda, čo 
dostal za svoju účasť on? Štyri roky v base a špinu, ktorá sa prilepila na jeho meno. Aspoň sa nad tým zamysli, hej?“ 

Harry v ten večer odtiaľ odchádzal zmätený viac, než sem prišiel. 

Jediným zvukom v salóne bol tichý pukot ohňa ozývajúci sa z krbu ovenčeného mramorovou rímsou, naboku 
s upevneným držiakom na nástroje potrebné k jeho úprave a prečisteniu. 

Lucius sedel v kresle, plavé vlasy mu splývali na chrbát i ramená a svoj melancholický pohľad upieral do jeho 
zlatožltých plameňov. 

Draco ho hodnú chvíľu mlčky pozoroval. Vošiel dnu a jeho otec to ani nepostrehol, čo bol taký zahĺbený do seba. 
Trápil sa, to vedel s určitosťou, ale nebol si celkom istý, čo je tou ranou, ktorá sa odmieta zaceliť. I keď isté neblahé 
podozrenie mal. 

Nikdy prv ho nevidel neupraveného. Mal na sebe len tmavosivé nohavice a zodpovedajúcu vestu, ktorá sa vpredu 
matne leskla od svitu ohňa. Prekrývala košeľu so širokými rukávmi, ktoré s obľubou nosieval doma. 

Jeho ruka spočívajúca na opierke mohutného kresla karamelovej farby ledva držala nedopitý drink v poháre z 
brúseného skla. Akoby zabudol dopiť, zabudol, že ho vôbec drží... Akoby zabudol, že si nalial, kto vie pred akou dlhou 
chvíľou. 

„Otec?“ jeho hlas znel mäkko a starostlivo. Preťal to desivé mlčanie požadujúc aspoň nejakú odozvu. Čím to dopekla 
bolo? Poštou, ktorá nechodila, alebo tou, ktorá prišla predvčerom? 
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Lucius sa nestrhol. Jeho prítomnosť teda predsa len zaznamenal a možno dúfal, že jeho syn odíde. 

„Ako dlho tam už stojíš?“ 

„Chvíľu,“ odvetil a pohol sa z miesta, kde stál doteraz nehybne ako socha. „Môžem sa pridať?“ 

Prikývol. 

Draco by sa k nemu pripojil aj tak, ale slušnosť kázala opýtať sa. Niekedy sa vyhľadávaniu samoty nevyhol ani on. 
Dokonca ju s nadšením vítal, ale teraz cítil, že otec jeho spoločnosť potrebuje. Ak už na nič iné tak preto, aby sa 
rozptýlil. 

Nalial si sám, nechcel aby ich rušili škriatkovia a s pohárom v ruke zaujal druhé kreslo, len čo ho kúzlom otočil ku 
krbu. Keď sa ich oči stretli, uvedomil si, že otec na ňom doslova visí skúmavým pohľadom. 

„Kde si bol?“ opýtal sa tú najjednoduchšiu otázku a on napriek tomu iba zahabkal ako malý školák prichytený pri 
nejakej nepleche. A nebol si istý, ako by na túto konkrétnu neplechu otec reagoval. 

Sklopil pohľad, zakrúžil tmavohnedou tekutinou v pohári a rýchlo si odpil. Prirýchlo. Alkohol bol silný a než mu stiekol 
dolu hrdlom, mal pocit, akoby okoštoval z tekutej lávy a nie z írskej whisky. Vohnalo mu to do očí slzy, ktoré sa snažil 
zaplašiť rýchlym žmurkaním. 

„Zmenil si značku?“ opýtal sa, v snahe odviesť tému inam, ale s Luciusom to nepohlo. Nahrbil plecia, než sa oprel v 
kresle i on. „Bol som sa prejsť.“ 

„Bol si sa prechádzať pol dňa?“ Za oknami Manoru sa zvečerilo pred hodnou chvíľou. „Zmeškal si večeru.“ 

Draco mykol plecami. „Bola to dlhá prechádzka. A jedol som.“ 

„A smiem vedieť, kto bol ten muž, ktorý ťa vydražil? Vieš, očakával som, že to bude skôr Pansy Parkinsonová alebo 
Daphne Greengrassová. Alebo iná dáma.“ 

Dracov pohľad potemnel. „Pansy sa plesu nezúčastnila. Nepočul si o tom škandále? Ušla s nejakým hráčom z klubu 
Ballycastelských netopierov. Theodor mi tvrdil, že ju ten chlap priviedol do druhého stavu a jej rodičia to doteraz 
nerozdýchali.“ 

„A Daphne?“ 

„Tú som tam myslím zazrel. Ale svoju pozornosť venovala inému adeptovi.“ 

„Komu?“ zaujímal sa. 

„Jednému z Potterových mužných kolegov. Tuším nejaký Rick alebo Rob? A keby si tam bol od začiatku, vedel by si, 
že to neúspešne skúsila jej mladšia sestra Astéria.“ 

„Tá malá rozmaznaná potvora? Vieš čo?“ zamrmlal. „Zrejme si mal šťastie v nešťastí, že ťa odviedol ten neznámy.“ 

Draco o tom pomlčal. „A čo ty? Užil si si večer podľa predstáv?“ 

Lucius mykol plecom. „Dajme tomu, že to neboli peniaze vyhodené do vetra.“ 

„Neviem, či ma to má tešiť, alebo či to vo mne má skôr vyvolať obavy,“ podotkol. 

Jeho otecsprvu nevydal ani hláska, iba zdvihol svoj pohár a napil sa. „To nech ťa netrápi.“ 

Draco sa pohniezdil a lakťami sa oprel o stehná, čím sa v sede nahrbil. „Otec, vieš, že ťa nerád vidím takto. Prial by 
som si, aby...“ čo mal povedať, aby ho Lucius nezahriakol, alebo nevysmial? Že si praje, aby sa znova usmieval? Že si 
praje, aby sa našiel niekto, kto ho bude mať rád takého, aký je? Aj s temným znamením na predlaktí, s tou 
pochybnou minulosťou a s jemnými vráskami, ktoré sa mu začali tvoriť okolo kútikov úst a očí? 

„Draco, nechaj to tak. Okrem toho, znova si odbočil od témy. S kým si bol?“ 
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Dracovi vystúpil do bledých líc jemný rumenec, oči zabodnuté kdesi do podlahy vystlanej perzským kobercom. „Ak ti 
to poviem, neuveríš.“ 

„Skús to,“ povzbudil ho, ale márne. 

Draco pokrútil hlavou. „Ak dovolíš, zatiaľ si to nechám pre seba. Stále mám z toho v hlave zmätok a ak mám priznať 
pravdu, momentálne ani neviem, čí som.“ 

„Rob len to, čo ťa robí šťastným a budem spokojný.“ 

Jeho mladšia kópia k nemu dvihla oči. „Držíš sa toho motta aj ty?“ 

„Och, vieš bravúrne vracať údery,“ pochválil ho neveselo. Kútiky úst mierne dvihnuté v slabom úsmeve. „Ale ani so 
mnou to nie je jednoduché. Chce to trpezlivosť a čas.“ 

„Môžem sa opýtať poslednú dotieravú otázku?“ Keď Lucius prikývol, nadýchol sa a vyhŕkol: „Prečo to musí byť práve 
Potter? Na svete je mnoho iných, rovnako príťažlivých, ak aj nie viac.“ 

Lucius sa pousmial. Tak akosi trpko a smutne, až to Dracovi trhalo srdce. „Srdce si nevyberie, do koho sa zamiluje.“ 

Toto prosté, úprimné priznanie ho dočista omráčilo. Akoby dostal úder do tváre od trolla kyjakom. Sedel tam a zízal 
na otca, jeho hlas sa k nemu niesol akoby z diaľky, ale vnímal ho. 

„... neviem, čím to je. Jeho príťažlivá mladosť? Zelené oči alebo ten večný plameň, ktorý v nich horí? A možno je na 
vine ten jeho idealizmus. Ale možno je to iba tým, že mi pripomína niekoho, koho som kedysi poznal.“ 

„Koho?“ opýtal sa Draco takmer šepky. 

„Mňa samého.“ 

Otcovo priznanie v ňom znelo celú cestu po schodoch, keď stúpal na prvé podlažie, kde sa nachádzali jeho komnaty. 
Znelo mu v ušiach, keď sa sprchoval a nútil napätie ustupovať z tela. Počul ho ešte i vtedy, keď šepol do ticha svojej 
spálne Nox, aby zhasil svetlo horiacich sviec. 

Nebol nevšímavý, aby nepostrehol, čo sa s jeho otcom deje. A nedialo sa to iba od chvíle, kedy ich opustila jeho 
matka. Nie, trvalo to už istý čas. Lucius mu pripadal taký... stratený. 

Nezlepšilo sa to ani tým súdom. V Azkabane si odsedel svoje a aj to ho poznačilo. Možno mu to nezlomilo ducha, ale 
zanechalo to v ňom oku neviditeľné šrámy. Drobné ranky, ktoré miesto toho, aby sa zacelili, otvárali sa čím ďalej, tým 
viac. 

Veľmi dobre si spomínal na ten deň, keď vstúpil do zamknutej komnaty a takmer zamdlel. Potter! Všade okolo neho 
bol samý Potter. Jeho oči, ústa, štica strapatých tmavých vlasov... Ale tie obrazy, tie štyri obrazy vypovedali najviac. 

Ak dovtedy iba tušil o záľube svojho otca v rovnakom pohlaví, teraz mal dojem, že má dôkaz na dosah. 

Ale Potter?! 

Ak sa mu páčili tmavovlasý a zelenooký, vedel by prinajmenšom o tucte iných. Prečo to musel byť on? 

Keby mal na slepo hádať, povedal by, že otca vábi jeho moc a sláva ako tucty iných. A napriek tomu jeho otec nebol 
takým prízemným švábom, aby si vybudoval nový život na vavrínových základoch toho chrabromilčana. 

Pretočil sa na bok a založil si ruku pod hlavu. 

Kto by sa nerád okúpal v žiare slávy zlatého chlapca? Nevedel, či by sa niekto taký vôbec našiel a predsa vedel o 
jednom, ktorý mal toho falošného lesku dosť. 
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Občas mal dojem, akoby sa jeho otec po rokoch prebral z akéhosi bludného spánku. Nie, nevymenili ho, ani mu 
nepočarovali. Ani mu v Azkabane nevymyli mozog. Proste po tých všetkých rokoch začal byť konečne sám sebou a 
nikto si to okrem neho nevšimol! 

Aké trestuhodné! pomyslel si a prišlo mu otca ľúto. 

Nevedel, čo mu k tomu dopomohlo, čo mu dalo silu skúšať žiť konečne podľa svojich predstáv, ale ak to bol Potter, 
bol preto rád. No zároveň dúfal, že ten zjazvený blázon, ktorý sa tak rád a bezhlavo vrhá do nebezpečenstva sa 
nestane i skazou jeho otca. 

Nechcel ho stratiť. Už to, že prišiel o matku bolo zlé. I keď mu zachránila život. Ale keby prišiel aj oňho... 

Nie, nesmie. Musí dúfať! Hoci toto bola skôr parketa dôverčivých bifľomorčanov. 

Keby mu pred pár dňami niekto povedal, že veci sa môžu mať inak a svet sa nemusí deliť len na čiernu a bielu, bol by 
ho vysmial. Ale dnes? 

Kým Draco zaspával, Lucius bojoval s vlastnými démonmi, ktoré na seba zakaždým vzali podobu toho hriešne 
zvodného úsmevu a zelených očí. 

Prečo on? Nemal tušenia, ale stalo sa. Doteraz po dôvodoch nepátral. Iba ich prijal ako nemenný fakt. 

 Trpezlivosť a čas, opakoval si v duchu, trpezlivosť a čas. Ja mu ho dám. Dám mu ho toľko, koľko len bude potrebné, 
ak... 

Na okno zaťukala sova a jemu poskočilo srdce. Vedel len o jedinom človeku, ktorý vlastnil už druhú bielu sovu. 

Otvoril jej a ona vhupla dnu s vypnutou hruďou, akoby mu niesla správu od samotného cisára. 

„Ahoj, kráska, čo mi nesieš?“ prihovoril sa jej vľúdne, keď dlhými prstami odmotával z jej nastavenej paprčky správu. 
Dúfal, že dobrú. Ponúkol ju sovou šušienkou a roztrasenými prstami vyrovnal zrolovaný kúsok pergamenu. 

„Pán Malfoy, 

prijímam, i keď vlastne veľmi nemám na výber. 

Čakajte ma zajtra o siedmej ráno. Nechal som prepojiť naše krby za tým účelom. Sieť sa aktivuje pár minút pred 
dohodnutým termínom. 

H. J. P.“ 

Lucius si tú správu prečítal zas a potom znova. Sova už odletela preč, keď sa obomi rukami chopil krídel okien a 
zavrátil hlavu dozadu. Z hrdla sa mu do novembrovej noci vydral spokojný smiech. 

Nezáležalo na strohosti tej správy, ani na jej neosobnosti, či vyjadrení nespokonosti, že Potter vlastne nemal na 
výber. 

Pôjde tam s ním! Jemu jedinému totiž veril, že by to mohol zvládnuť, pretože ich čaká neľahká úloha. Možno horšia 
ako prekonať deväť ohnivých kruhov pekla. 

A on na to nebude sám. Bude mať po svojom boku práve jeho, Harryho Jamesa Pottera. 

6. kapitola – Nástrahy Scotney 

„Si si istý, že je to bezpečné?“ opýtal sa ho syn, ktorý ešte zívajúc zišiel na prízemie iba v pyžamových 
nohaviciach a hodvábnom župane. Jeho kroky tlmil tmavomodrý koberec pokrývajúci schody s bielym vzorom. 

„Nie, preto som žiadal o pomoc práve jeho. Myslím, že to má svoju logiku,“ podpichol ho otec, na čo si Draco odhrnul 
z tváre prameň plavých vlasov. 
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„Jasné. To bude tou absenciou kofeínu v mojich žilách,“ zamrmlal a prezrel si otca od hlavy po päty. „Vieš, že vyzeráš, 
akoby si išiel na rande?“ zhodnotil lakonicky jeho zjav. 

Luciusov výraz tváre ostal nezmenený. „A ty vieš, že som si na výzore dával záležať pri každej príležitosti, nie?“ 

Draco sa s ním nechcel škriepiť, pretože obaja mali svoju pravdu. Ale faktom bolo, že existovali chvíle, kedy jeho otec 
vyzeral viac, než príšerne, ale to bolo ešte za čias toho hadieho bosoráka a to si teraz nemal vôbec chuť pripomínať. 

„A ako dlho myslíš, že sa tam zdržíte?“ 

„Nemám potuchy. Plánujem byť do večere doma.“ 

„Mhm,“ zamrmlal. „Dúfam, že ti nebude prekážať, ak ti nebudem robiť spoločnosť. Už niečo mám a neviem ako 
dlho... sa zdržím.“ 

Tentoraz to bol Lucius, kto počastoval syna spýtavým pohľadom, ale vedel, že dolovať z neho odpovede bude márna 
snaha. Zaujímalo by ho, po kom bol jeho syn taký tajnostkár. 

Lucius bol príjemne prekvapený, pretože Harry nemeškal. Prišiel presne, letmo sa pozdravil s Dracom a bez 
zbytočných otázok sa podujali na spoločnú cestu dostupnejšou magickou dopravou. Odmiestnili sa priamo z haly 
Manoru. 

„Kde to vlastne sme?“ opýtal sa Harry, keď sa pustil starej keramickej amfóry, ktorá mala oškreté uško a hoci 
pôsobila dojmom, že práve opustila nejaké miesto egyptských vykopávok, veľmi dobre im poslúžila ako prenášadlo.  
Pristál oboma nohami pevne na zemi a pokiaľ sa mohol spoľahnúť na svoj subjektívny úsudok, dokázal to pomerne 
elegantne. Časy, keď vypadával z kozubov ako neposlušný uhlík alebo keď sa rozpľaštil na zemi ako chrúst boli zdá sa 
za ním. 

Našťastie, pretože mal stále v živej pamäti ten krkolomný tvrdý dopad na zem spred rokov, keď ich v jedno leto vzal 
pán Weasley na Metlobalový pohár. Veľmi potupné pristátie, len čo je pravda. 

„V Kente,“ informoval ho Lucius a nechal nádobu, ktorá im poslúžila zmiznúť. 

Venoval Harrymu dlhší pohľad, ktorým si ho premeral od hlavy po päty s akýmsi odobrením. Harry sa rozhodol 
ignorovať to, ale bolo to ťažké. Ten muž mal svoju nezameniteľnú auru, ktorá ho k sebe priťahovala ako magnet, hoci 
vôbec nechápal prečo, lebo mal všetky pádne dôvody tým mužom opovrhovať. Zdalo sa, že si ich Harry márne 
pripomína, pretože ani spomienka na Malfoyovo znamenie zla nezaberala tak účinne ako kedysi. 

Pokrútil hlavou, aby sa zbavil dotieravých myšlienok a otočil sa k nemu. „Fajn. Sme tu, ale žiadne sídlo nevidím.“ 

„Trpezlivosť, Harry, trpezlivosť.“ 

Mal chuť zaškrípať zubami. Bol trpezlivý až-až. A viac než len tolerantný k návrhu ministra i vedúcich, že si tú 
záležitosť vezme na starosť. Tak čo ho tak vytočilo? Jeho medový hlas? Alebo spôsob, akým ho takpovediac usadil? 

Alebo to možno bolo iba tým, že sa v poslednom čase cítil v jeho spoločnosti tak zmätene? Určite! Nebolo predsa 
normálne, aby si kedy predtým všimol ako mu ten plášť obopína široké plecia a nikdy predtým by mu stopercentne 
ani na um neprišlo, čo by sa stalo, keby o tú sponu zavadil prstami a skúsil šírku tých ramien vlastným dotykom. 

V duchu si vynadal do idiotov a prinútil sa sústrediť. 

„Nasledujte ma, prosím,“ požiadal ho Lucius Malfoy, než si obratne upravil čierny plášť, ktorý mu na hrudi držala tá 
strieborná spona. Bola obyčajná, bez akýchkoľvek drahých kameňov. Len čisté striebro i keď dômyselne vytvarované 
do tvaru ležatej osmičky. A možno mala predstavovať hada, kto vie? 

„Zídeme z úbočia. O kúsok nižšie je cesta. Je to najbližšie miesto, kde sme sa mohli dostať. Odtiaľto je to vážne na 
skok.“ 

Harry z toho vyvodil jediný možný fakt: „Je ten dom chránený Fideliom?“ 



29 
 

„Správne,“ podotkol Lucius, „bystrý úsudok.“ 

Ten kompliment prešiel mlčaním. Bola to iba logická úvaha, nič viac, čo by si zasluhovalo pochvalu. Skôr by ho 
zaujímalo, prečo je to sídlo pod ochranným kúzlom. Aj na to sa hodlal opýtať. Už-už otváral ústa, no Lucius prehovoril 
skôr. 

„Vŕta vám v hlave, prečo je to sídlo držané v tajnosti? Pod ochranou kúzla?“ S tou otázkou sa nemohol trafiť lepšie. 

„Samozrejme. Fidelius sa používa iba vo veľmi špecifických prípadoch.“ Ich úrad ho občas využíval formou ochrannej 
väzby ohľadom dôležitých svedkov. Napokon, podobne to robili aj muklovia. 

Z hustého trávnika zišli na cestu, kde im pod nohami zachrupčal štrk, keď sa kamienky treli o seba a vydávali tie 
zvuky. Niečo medzi detskou hrkálkou a škrípaním zubov. 

Ich zrakom sa odkryla príjemná rovina, chránená z juhozápadnej strany zmiešaným lesom a kúsok po strane sa 
ukázalo neveľké jazero. 

Malo dokonalý tvar podkovy a z jeho stredu vyrastal pôsobivý ostrovček, ktorý sa s ostatnou pevninou spájal úzkou 
cestou tvorenou nánosom zeminy a kamenia. Čím boli bližšie, tým čudnejší mal z toho celého Harry pocit a tým 
zachmúrenejšie sa jeho spoločník tváril, čo podľa neho nebolo vôbec prirodzené. Aký na to mohol mať dôvod? 
Pretože to pôsobilo, že sem ide len veľmi nerád. 

V jednej chvíli Harryho dokonca napadlo, či sa nejedná o nejakú dobre premyslenú pascu z mužovej strany, ale pokiaľ 
vedel, Lucius sám zadal presné údaje o tom, kde sa budú nachádzať, hoci sa v predloženej správe neuvádzal 
konkrétny dôvod návštevy tohto miesta. Z toho usúdil, že si to medzi sebou ústne vydiskutovali s kompetentnými, 
ale o tom sa mohol iba dohadovať. Ľutoval, že sa neinformoval u šéfa viac. 

A potom tú myšlienku úplne zavrhol. Pri práci sa zvykol spoliehať na inštinkt a jediné, čo mu ten zradný hlas v hlave 
škodoradostne našpekával bolo, že ak je v nejakom ohrození, tak jedine v ohrození zo sexuálnej príťažlivosti toho 
chlapa, ktorý mu kráča po boku. 

Zamračil sa aj on. Nechcel o ňom premýšľať takým spôsobom. Vážne nie. 

Vzápätí zišli z hlavnej cesty na príjazdovú a Malfoy ho zadržal, keď mu položil ruku na plece. 

„Moment, Harry, len zruším kúzlo, aby ste neboli o nič ukrátený. Hneď to bude,“ zamrmlal a chopil sa svojho prútika. 

Harry prikývol a jeho zelené oči na chvíľu pristáli na tej magickej vecičke. Bol iný. Zjavne musel mať nový prútik, 
pretože na ten starý sa pamätal. Bol to ten, ktorý vzal Luciusovi sám Voldemort. Videl to vo svojich snoch, ktoré k 
nemu nocou priplávali len kvôli tomu nechcenému vláknu spojenia čo medzi nimi existovalo. Bol to v ten strašný 
večer, kedy Voldemort usmrtil Charity Burbageovú, profesorku Všeobecnej náuky o mukloch. 

„Tridsaťtri centimetrov, javor, jadro vyplnené perom fénixa. Poddajný,“ zamrmlal Lucius, keď zaregistroval Harryho 
uprený pohľad. „Mám pocit, akoby bol mojou predĺženou rukou. Ale ani ten prvý prútik nebol zlý. Mal dvadsaťpäť a 
pol centimetra, bol pružný, z mahagónu a skrýval v sebe vlas jednorožca.“ Zadíval sa kamsi do diaľky a šedý zrak sa 
zastrel nostalgiou. „Nezdá sa vám, že to o človeku veľa napovie. Merlin, keď si spomeniem, aký som bol očarený, keď 
som si ho vyberal. A keby som bol vtedy tušil, na čo všetko bude slúžiť...“ 

Naozaj sa zachvel? zauvažoval Harry, pretože hneď na to Lucius otočil hlavu k nemu a jeho výraz tváre sa zmenil. „Bol 
skvelý v dueloch a kúzla, ktoré z neho vyšli mali neobyčajnú silu. A predsa som s týmto spojený viac ako s tým 
pôvodným. Akoby som konečne našiel to, čo som tak dlho... hľadal.“ A nedodal, že vlastne hľadal sám seba. 

„Je... pôsobivý,“ ocenil ho Harry a pomlčal, že jadrá ich prútikov sú totožné. A hneď na to si uvedomil, že Fideliovo 
kúzlo je už preč a pred ich očami sa objavil zámoček vystavaný z bielych kameňov a tehál. Akoby vyrástol priamo z 
ostrovčeka v jedinej sekunde. 

„Zámok,“ zašomral taker letargicky, „prečo nie som prekvapený?“ 

Luciusa to vyhlásenie pobavilo, pretože mu myklo kútikom úst a vážny výraz tváre sa na krátky okamih stratil. 
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Jeho tvár nabrala na moment zasnívaný výraz. „Keď som tu bol prvý raz, očaril ma. Úplne. Malý vodný zámok ležiaci 
juhovýchodne od mesta Lumberhurst a rozprestierajúci sa v údolí rieky Bewl. Páčilo sa mi, ako je dômyselne 
svahovito obklopený i to, že má zalesnené záhrady. Našiel som tu niekoľko druhov rododendronov, azaliek a tiež 
kalmie, ktoré kvitnú na jar. Letné vistérie a ruže,“ na moment sa odmlčal. „Samozrejme, má svoju históriu, ktorá 
siaha až do roku tisícstotridsaťsedem a hovorí o majiteľovi Lambertovi de Scoteni,“ informoval ho. „Ale nebudem vás 
nudiť jeho dejinami. Nie sme tu na poznávacom zájazde.“ 

„Správne, takže mi môžete prezradiť, kvôli čomu sme sem merali tú cestu?“ 

„Vždy ste taký nedočkavý?“ utrúsil muž spýtavo, na čo Harry mykol plecami. Nad odpoveďou váhal, len aby ju muž 
nepochopil ako dvojzmysel. 

„Skôr zvedavý. V správe nič konkrétne nebolo a vy ste moje prvotné otázky poslal do zabudnutia zmenou témy. 
Nemyslite si, že som to nepostrehol. Takže počúvam,“ vyzval ho pokojne. Minuli nepravidelný štvorec vysadený 
ošumelým krovím, z ktorého už takmer opadalo všetko lístie a blížili sa k miestu, kde sa pretínali dve prašné cesty. 

Lucius mu dal na tej malej križovatke prednosť a nechal ho prejsť malou bránou lemovanou po oboch strán 
ihličnanmi. 

„Môžem sa najprv spýtať, aký vo vás to miesto zanechalo prvý dojem?“ 

Harry sa zastavil a zadíval sa na zámok pred sebou. „Ak mám byť úprimný, som zätený. Zámok je krásny, ale cítim 
tu...“ 

„Dotyk silnej mágie. A nie dobrej, správne?“ doplnil ho chytro a nie nadšene. Skôr mu v hlase bolo poznať sklamanie 
a neľúbosť, pretože sa to miesto vplyvom niekoho zmenilo tak, že sem nemal chuť nikdy viac zavítať. 

Harry prikývol. „Áno. Máte pravdu.“ 

Lucius prikývol. Stroho. Akoby sa za to hanbil alebo čo? napadlo Harrymu a prišlo mu to až groteskné. 

Ten muž bol predsa s čiernou mágiou spätý tým najužším spôsobom, tak prečo tá komédia? Snaží sa zahrať na jeho 
city? Nemá šancu! 

Lenže on ho znova prekvapil, pretože v jeho tvári sa na moment odrazila pestrá škála pocitov, ktoré dokázal 
dešifrovať a zhrnúť do dvoch slov – úprimné obavy. Zarazilo ho to. Čoho sa ten muž mohol hroziť? Pre Merlina, veď 
sa nachádzali na pozemku, ktorý podliehal jeho vlastníctvu. A aj tá nehnuteľnosť, do očí bijúca elegantnou 
nadradenosťou bola jeho. 

Lucius sa otočil na päte, štrk pod podrážkou leštenej čiernej topánky povážlivo zaškrípal: „Sme tu, lebo chcem túto 
usadlosť predať a pred tým ju dôkladne prezrieť. Jej majiteľ... sa v čiernej mágii vyžíval, žil ňou, takže sám netuším 
aké nástrahy môžu jeho múry ukrývať.“ 

Dve protikladné informácie a hneď naraz?Hovorí o sebe? Nezdalo sa mu to... 

„Opravte ma, ak sa mýlim, ale nevraveli ste náhodou pred malou chvíľkou, že totu tu,“ mávol rukou okolo, „je vaše? 

„V pravom slova zmysle,“ pritakal, keď prešli dobre udržiavaným dreveným mostíkom, znova sa dostali na štrkom 
vysypanú cestu s kruhovým oblúkom, v ktorého strede sa nachádzala kamenná fontána obohnaná kvetinovým 
záhonom širokým na tri palce. 

„Patrí mi to, ale nikdy som tu nežil. Nikdy som tento dom neobýval a po jeho kúpe tu moja noha nevkročila viac ako 
raz. Aj to iba... z nevyhnutnosti.“ Dôvod neudal. Harryho tmavé obočie sa povážlivo stiahlo. Celé mu to prichodilo čím 
viac čudné. A jeho zvedavosť vystúpala do povážlivých výšok. 

Lucius si to namieril priamo k domu a on ho poslušne nasledoval. Zaznamenal, že mužov krok bol rázny a držanie tela 
prezrádzalo napätie, akoby sa chystal do jamy levovej. Čo za tým mohlo byť? Čím bol preňho ten dom a kto ho 
vlastne po tie roky obýval. Čo to bolo za majiteľa? 
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Priveľa nezodpovedaných otázok, Harry, posťažoval sa v duchu sám sebe. 

Neklopal. Dvere sa pred ním okamžite otvorili. Ťažké a masívne, ozdobené čiernym kovaním, ktoré im dodávalo 
klasický stredoveký ráz.  A Harrymu sa naskytol výjav, ktorý už raz zažil pred rokmi, na Grimmauldovom námestí. 

Na druhom konci úzkej chodby sa zhmotnil duch. Aby bol presný, zlostný duch ženy, ktorá sa bez varovania vyrútila 
rovno na plavovlasého muža, ktorý stuhol po jeho boku. Tvár skrivená hnevom a ústa otvorené v nemom výkriku. 
Prsty skrivené do pazúrov. 

Harry mal dojem, že keby bola z mäsa a kostí, hravo by ho zmietla z nôh, napriek pôsobivej stavbe Malfoyovho tela. 
Takto ním iba neškodne prešla a rozplynula sa do stratena. 

„Pán Potter, práve ste sa zoznámil s pravou majiteľkou zámku Scotney. Serena Malfoyová, rodená Traversová. 
Moja... matka.“ 

„To veľa vysvetľuje,“ zamrmlal Harry skôr sám pre seba a urobil krok k nemu. „Ste v poriadku?“ 

Lucius prikývol, ale nevyzeral tak. Harrymu sa zdalo, že pobledol. A prútik, ktorý držal v ruke zvieral mocnejšie, lebo 
mu obeleli hánky. 

„Aspoň už viete, že som nežartoval, keď som trval na tom, že chcem vás. Ste najschopnejší.“ 

Harry si prečesal prstami vlasy. Toto ocenenie považoval za diskutabilné. V úrade poznal i ďalších mimoriadne 
schopných kolegov, ktorí mali za sebou i viac rokov praxe. 

„Napriek tomu, že o sebe máte zdá sa inú mienku,“ hlesol Lucius, akoby mu vážne čítal myšlienky, čo samozrejme 
nebolo možné, nie? Jeho oči pri pohľade naňho nabrali zvláštny lesk a výraz tváre stratil svoju zvyčajnú 
neprístupnosť. 

Povzdychol si. Nechcel toho muža vnímať inak, než za posledných pár rokov, ale faktom bolo, že... 

„Tak poďte,“ vyzval ho muž a prerušil tým tok jeho neusporiadaných myšlienok. „Uvidíme, aké prekvapenie si pre nás 
tá ctihodná matróna ešte pripravila.“ Chcel sa vydať chodbou prvý, ale Harry ho chytil za predlaktie ľavej ruky a 
zastavil ho. 

„Ak dovolíte, pôjdem prvý ja. Koniec koncov, som tu pracovne, nie?“ povedal a vykročil chodbou bez toho, aby si 
všimol jeho ohúrený výraz. Lucius videl ako pred sebou mávol prútikom a potom sa k nemu otočil cez rameno. „Sme 
tu sami. Nemáte tu ani domácich škriatkov?“ 

„Nie. Pár krát do mesiaca tu vysielam škriatkov z Manoru.“ Kým Lucius hovoril, Harry vyslal ešte iné detekčné kúzlo. 

„To vysvetľuje, prečo sa tu neváľajú chumáče prachu a v kútoch nie sú pavučiny. Im sa tu nikdy nič neprihodilo?“ 

„Nie. Tu nie. Spomínali, že na poschodí je jedna miestnosť, ktorá je zlá. Netuším, čo tým mysleli, ale hádam sa to 
dozvieme.“ 

„Určite. A varujem vás, asi narazíme na pár prízrakov a na povale je Záhrobný duch.“ 

Prešli chodbou a Harry postupne preskúmal tri salóny na prízemí. Všetky miestnosti mali nábytok pokrytý 
bielymi plachtami, až vyzerali ako zdeformovaný duchovia, ale čo bolo pozitívne, nenašli tu nič extrémne 
nebezpečné, ak nerátal starú mosadznú tabatierku, ktorá vypľúvala tabak a kašľala ako starý astmatik, gramafón, 
ktorý hral aj bez platne a obraz pani Malfoyovej, ktorý ich častoval oveľa nevyberanejšie ako kedysi pamätný obraz 
pani Blackovej, hoci sa obúvala najmä do nehodného syna. Presne tak ho oslovovala. Musel by byť hluchý, aby mu to 
ušlo. 

Pre tú nadradenú a sofistikovanú dámu bol Lucius Malfoy obyčajný lotor, slabý mizerák, zradca vlastnej krvi, 
matkovrah... 

„Nezabil som ju!“ otočil sa k nemu Lucius, napätie viditeľné nielen v pohľade, ale i v držaní tela, než portrét chrlil 
stále nové a nové nadávky na jeho plavú hlavu. 
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Harry sa k nemu naklonil. „Poznám jedno kúzlo, ktoré ju umlčí, s vaším dovolením.“ Keď v miestnosti ostalo 
blahodárne ticho, obaja sa značne uvoľnili. Žena na portréte sa márne rozčuľovala a zbytočne Harrymu hrozila. Nič by 
ho nedonútilo zvrátiť kúzlo. 

„Asi začínam chápať, prečo ste ten zámok držali pod Fideliom.“ 

Lucius sklonil hlavu a zamračil sa tak, až sa mu plavé obočie spojilo nad koreňom rovného nosa. „Nie, nechápete. Ale 
verte mi, že do večera sa dozviete, prečo,“ sľúbil mu akýmsi ponurým tónom hlasu. 

Harry iba mykol ramenami a ešte raz sa obzrel na nemo jačiacu ženu. Nemala so synom veľa spoločných čŕt. Možno 
bradu, krivku nosa a farbu očí. 

Ostatné miestnosti boli zaujímavejšie. V kuchyni našli kopu užitočných prístrojov a dokonca i plne funkčných, v malej 
komore, ktorá vyzerala, že bola roky používaná na prípravu elixírov zas objavili všetko možné. Od kníh čiernej mágie, 
kotlíkov všetkých veľkostí a druhov, až po sušené byliny, stále vysiace zo stropu v pevných zväzkoch. Harry cítil mätu 
a medovku, ale aj niečo ostrejšie, z čoho mu prišlo nevoľno. Na policiach stáli rôznofarebné fľaštičky a keď si letmo 
prečítal nápisy na etiketách, nebol prekvapený. 

Od odvarov na neplodnosť, cez vodičky na nezdravú pleť, rôzne mastičky na boľačky, až po najrôznejšie jedy, 
starostlivo zaznamenané a zaznačené s účinkami a s poznámkou o protilátke. 

„Milovala elixíry. Bol to jej život. Poznala toľko bylín a vedela o každej ich vlastnosti. Niektoré pestovala v záhrade za 
zámkom. Bola to jej záľuba, mánia,“ tón toho zamatového hlasu bol presýtený smútkom a možno sklamaním. 
Nevedel to dešifrovať. 

Prešli pár honosne zariadených hosťovských izieb, kde sa v skriniach ukrývalo pár prízrakov i keď Lucius tvrdil, že ich 
nikto nikdy neobýval, no zjavne nemyslel akurát ich. A potom sa dostali k spálni panej domu. 

Harryho prekvapila všetká tá ružová, od závesov, cez pokrývku na posteli a nebesia, ale šokovane ostal zízať až na 
portrét panej domu s istým diablom, ktorého pridobre poznal. Akurát, že tu mal o čosi menej rokov a chýbal mu ten 
hadí ksicht. Vlastne vyzeral veľmi dobre. Tváril sa dôležito a nadradenosť mu sršala z každého póru štíhleho tela. 

Obrátil sa k Luciusovi, ktorý ostal stáť medzi dverami, pohľad upretý kamsi do neznáma a šedé oči zakalené 
spomienkami. 

„Počas tej prvej vojny spolu mali pomer. Tom a moja matka. Otec na to prišiel. Počul som, ako sa hádali a na druhý 
deň... bol mŕtvy.“ 

„Mrzí ma to.“ 

„Nemusí. Stávajú sa aj horšie veci.“ 

Ani netušil, akú pravdu povedal. Opustili tú ružovú pohromu, z ktorej Harrymu dívhalo žalúdok. Halvne v spojitosti s 
Tomom. Prešli ďalšie štyri izby, odkiaľ vyhnal prízraky z dvoch skríň a jednej komody, než sa prepracoval cez kúpeľne 
k tej poslednej miestnosti, ktorú Luciusovi spomínali škriatkovia. 

„Vážne netušíte, čo by tu mohlo byť?“ opýtal sa, keď dvere pod vplyvom silného odomykacieho kúzla povolili. Muž 
len pokrútil hlavou. 

Harry rukou buchol do dverí, aby sa roztvorili dokorán. Čakal všetko možné, ale nie podivne prázdnu miestnosť, iba s 
prikryrými obrazmi na stenách. 

„Čudné,“ zamrmlal a vyslal jedno sondovacie kúzlo. Odrazilo sa späť bez varovného signálu, takže nechal tie plachty 
spadnúť na zem. 

Nemal to robiť. 
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„Krivé zrkadlá!“ zahrmel Lucius po jeho boku čudne priškrteným hlasom a ako bezvládny klesol vedľa neho na 
kolená. Bol prinútený dívať sa na výjavy zo svojho života, ktoré by si zjavne radšej nikdy viac nepripomenul. A Harry 
sa díval ako paralyzovaný s ním. 

S ničím podobným sa nikdy prv nestretol. Videl malého Luciusa ako sa hrá sediac na koberci a dve ženy sa o ňom 
bavia ako o šmuklovi, len preto, že sa zatiaľ neprejavil. Videl ho staršieho, ako stojí nad mŕtvolkou sokola a matka ho 
chladne informuje, že za to mohol sám, keby sa lepšie sústredil. Nemohol mať viac ako päť. Videl ho spadnúť z metly, 
pričom si odrel obe kolená a ošetrovať ho musel domáci škriatok, lebo matka mala svoju návštevu... 

Sledoval ako bojuje so svojím údelom a neustálou pripomienkou dôležitosti mena Malfoy. Videl matku súložiť s 
mladým Tomom a zhnusene utiecť z domu. Videl ho stáť nad nebohým otcom, zmeneným na nepoznanie kvôli 
Dračím kiahňam. 

Videl ho búriť sa proti matkinej nadvláde a chuti ovládnuť ho, videl ho zbičovaného ležať krížom cez posteľ len preto, 
lebo nechcel prijať znamenie. Mal dojem, že sa díva na spomienky iného človeka. 

Videl ho kolísať v náručí akéhosi chlapca, ktorý mohol byť v jeho veku a šepkať – Prečo si to spravila? Prečo si ho 
otrávila? 

Harryho oči kmitali medzi troma zrkadlami a vstrebávali výjavy z mužovho života, ako z nejakého zrýchleného filmu, 
než si neuvedomil, že vidí aj výjavy z toho svojho. Zalapal po dychu, lebo si uvedomil, čo vidí. 

Lucius bežal labyrintom a modlil sa, aby nebolo neskoro. Lenže nestihol to. Harry i Cedric sa už dotkli pohára, keď on 
iba bezmocne zakričal – Nie! 

A v momente, keď sa v zrkadle ukázal iný Luciusov výjav, v inom obraze uzrel práve jeho ako svoj odraz. Díval sa 
naňho zvrchu a predsa s akýmsi dychtivým očakávaním. Akoby ho k sebe volal a vábil s prísľubom niečoho, na čo 
nedokázal práve teraz ani pomyslieť, či pokladať za možné. 

V tom momente Harry bezmyšlienkovite načiahol ruku a ozvala sa rana rozbíjajúceho sa skla. Do vzduchu sa 
vymrštilo niekoľko striebristých úlomkov, väčších i menších. Keď ho na líci škrabol prvý, uvedomil si, že do kúzla vložil 
priveľa sily a vyčaroval štít, než tá zrkadlová hrozba rozdrobená na nespočetné množstvo úlomkov nepristála 
bezpečne na zemi v trblietavom ostrom prachu. 

Obaja zrýchlene dýchali, obaja na seba vyjavene hľadeli, než neprehovoril Lucius. Aj on mal poranenú tvár i ruky, keď 
sa pred tými ostrými odbrobinami chránil a Harry si uvedomil, že bol pritisnutý k stene a zabezpečený nielen štítom, 
ktorý vykúzlil. Luciusov dych mu ovieval tvár nebezpečne blízko, hoci evidentne tentoraz bez postranných úmyslov. 

„Myslím, že na dnes mám dosť. Vrátime sa?“ 

Harry nemohol odmietnuť. 

7. kapitola – Odraz duše 

Naspäť sa z Kentu dostali iným prenášadlom, starou mincou, ktorú si Harry niesol so sebou vo vrecku trochu 
vyblednutých tmavomodrých džínsov. Stačilo ju aktivovať. Nebola časovo obmedzená, pretože sami netušili ako dlho 
sa na panstve zdržia. Harry si mile rád vybavil všetky potrebné povolenia, ku ktorým mal takpovediac voľnú cestu, 
pretože nadriadeným na Malfoyovej žiadosti nesmierne záležalo. 

Keby len vedel prečo?! 

Ocitli sa znova v hale Manoru. Harrymu si uvedomil, že táto noblesnosť mu prišla omnoho prívetivejšia, než elegancia 
a útulnosť zámku, z ktorého v podstate zutekali. Alebo inak povedané, boli radi, že sú odtiaľ preč. 

Harry nikdy predtým niečo podobné nezažil len z jediného dôvodu. Na podobné miesta ako bolo toto sídlo 
ministerstvo väčšinou posielalo iné tými. Zväčša to boli odklínači a nie aurori. Tí prekutrali označené domy od pivníc 
až po povaly, aby zhabali a zabavili všetko, čo mohlo byť nebezpečné, alebo všetko, čoho sa dotkla čierna mágia. 
Pokiaľ mu bolo známe, takúto výpravu podnikli na sídlo Rosiera a Lestrangea. Boli aj u Crabba, Goyla a Carrowovcov, 
tiež u mnohých ďalších. 
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Ale dnes mohol Harry tvrdiť, že bol o nejaký ten zážitok bohatší a zároveň si bol istý, že to, čo dnes podstúpil v 
Scotney by ministerskí odklínači zvládli ľavou zadnou. Prečo si teda Lucius Malfoy želal na tú akciu vyslovene iba 
jeho? 

Keby si namýšľal o sebe čo i len o trošku viac, povedal by, že ten chlap nedokáže odolať nutkavému potešeniu z jeho 
spoločnosti. Ale to nehrozilo. Jeho ego sa v tomto smere držalo nízko pri zemi. 

Jeho myseľ sa upla na posledný silný zážitok toho dňa a síce, na Krivé zrkadlá. Neprekážalo mu ani tak to, čo v tých 
zrkadlách videl, pretože to bola pestrá koláž obrazov nielen z Malfoyovho života, ale i z jeho vlastného, skôr ho 
zarazil ten posledný obraz, ktorý sa ukázal v zrkadle tesne predtým, než Krivé zrkadlá lady Malfoyovej nezničil 
jediným mávnutím prútika. 

Obrátil sa k mužovi, zjavne rovnako otrasenému tým spoločným zážitkom. Evidentne bol opäť sám sebou, lebo si 
zobliekol plášť, podal ho škriatkovi, ktorý sa pred ním objavil s hlbokým úklonom a chvíľu s ním hovoril. Harry sa ani 
nepokúšal zachytiť, o čom. 

Na moment Harry zauvažoval, či Lucius mohol ten jeho posledný odraz vidieť alebo či to už nestihol? A sám si 
nevedel odpovedať na otázku, aká odpoveď by ho spravila pokojnejším. 

Lucius sa k nemu otočil ako na zavolanie. „Dovolíte mi, aby som vás ošetril a za vašu pomoc a námahu vás smel 
pozvať na večeru?“ 

Harry si uvedomil, že má hlad ako vlk a jeho chladnička zívala prázdnotou. Ak nerátal krabicu starého mlieka, ktoré 
zabudol vyhodiť. Prečo by nesúhlasil? Bol si istý, že si tu jeho prázdny žalúdok príde na svoje. 

„Vďaka, myslím, že sa môžem trochu zdržať.“ 

Luciusovi to stačilo. Šedé oči zaiskrili potešením a on k nemu podišiel. „Vašu bundu, pán Potter,“ zamrmlal a Harry 
prikývol. Stiahol si ju z pliec a Lucius ju prenechal na starosť svojmu škriatkovi. 

Muž ho následne zaviedol do kúpeľne. Z haly zamierili do ľavého krídla domu a vošli do druhých dverí na pravej 
strane. Dlhú chodbu lemovali z jej náprotivnej strany podlhovasté okná ovenčené ťažkými závesmi tmavohnedej 
farby. 

Kúpeľňa bola neuveriteľná. Obrovská! Jeho kúpeľnička by sa do nej zmestila zo tri razy, ak nie viac. 

Harry podišiel k umývadlu, ale bol mužom odtlačený trochu nabok. Vzápätí ostal prekvapený, lebo Lucius mu 
nedovolil, aby si sám umyl ruky. Ostal stáť po jeho boku pred umývadlom z nádherne krémového porcelánu a 
odpustil vodu zo zlatých kohútikov, než sa osobne uistil, že netečie ani horúca, ani vlažná, ale príjemne teplá. 

„Smiem?“ opýtal sa ho, ale nepočkal za dovolením. Rozopol Harrymu najprv jeden rukáv bavlnenej košele so vzorom 
tmavozelených prúžkov, potom druhý a vykasal mu ich po lakte. Potom vzal do ruky tuhé mydlo ležiace v držiaku vo 
forme zlatej ruky. Malo farbu žltých narcisov, ale voňalo skôr ako vanilka. 

Harry ho fascinovane sledoval, kým mu muž bez slova omýval dlane, prsty i chrbát ruky až po zápästie, mydlil ranky a 
nežne tie mydlové bublinky zotieral svojimi dlhými prstami. Pôsobilo to naňho nesmierne stimulujúco. Keď si 
pomyslel, že toto preňho nikdy nikto nespravil a tobôž ani v detstve nie, nedokázal pochopiť, že sa mu takejto 
obyčajnej pozornosti dostalo práve od tohto človeka. 

Ešte i teraz ho mátala predstava rozzúreného čarodejníka, ktorého ako dvanásťročný chlapec pripravil o domáceho 
škriatka. 

Bolo to bizarné. On, celá tá situácia... toto všetko! A predsa cítil to mravenčenie, ktoré ho uvádzalo do pomykova. 
Ten absolútny úžas, nad ktorým mohol iba mlčky krútiť hlavou. Zimomriavky, ktoré si z jeho chrbtice urobili kĺzačku. 

A nad tým všetkým nemohol nevidieť, ako sa záplava plavých vlasov obtiera o jeho ľavé plece. Nemohol poprieť, že 
vôňa, do ktorej bolo to mocné telo zahalené sa mu páči. Nemohol zastaviť srdce, ktoré sa s každým dotykom, nech 
bol ako nevinný, či ošetrujúceho charakteru, dostávalo do rýchlejšieho tempa svojich úderov. 
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Lucius siahol po mäkkom ručníku rubínovej farby s krémovým vzorom uprostred a mokré ruky mu osušil, než sa hneď 
na to nenačiahol k presklenej skrinke visiacej na stene a nevybral z nej hojivú masť. 

„Murtlapová, ale trochu vylepšená. Draco sa občas rád hrá v laboratóriu. Hoci by som nebol proti, keby sa tomu 
venoval naplno. Má vážne talent, a aj keď ho asi zdedil po mojej matke, bol to Severus, kto ho naučil všetko, čo vie. 
Našťastie.“ 

Harry prikývol a díval sa, ako mu poranenú pokožku masíruje krúživými pohybmi a vtiera do nej ten zázrak. Rany sa 
hojili takmer pred jeho očami bez toho, aby museli použiť kúzlo Episkey. 

Vzápätí sa Luciusove prsty ocitli pod Harryho bradou a jemne ho prinútili zdvihnúť k nemu tvár. Harry si pripadal 
podivne omámený. Neprotestoval, hoci si kdesi v úzadí mysle uvedomoval, že by asi mal. 

Lenže tá jeho starostlivosť bola taká príjemná zmena v jeho nudne obyčajnom živote, až sa jej podvedome bránil 
vzdať len pre akési malicherné dôvody. 

Sledoval, ako mu Lucius mávol pred tvárou svojim novým prútikom a zbavil jeho tvár možných úlomkov skla. Našli sa 
dve. Jeden väčší, zabodnutý v pravom líci a jeden menší, schovaný takmer pod vlasmi na čele. Dve leské a nepatrné 
ívery. 

Ostal poslušne sedieť, kým Lucius navlhčil rožtek menšieho uteráka a nezačal mu jemne obývať tvár. Čelo, krivku 
nosa i obe líca. A nevynechal ani bradu. 

„Tá masť je vážne skvelá a rýchlo hojí rany. O chvíľku nebude poznať, že ste sa dostal do kontaktu s úlomkami skla.“ 

Iba súhlasne zamrmlal a so zavretými očami si vychutnával dotyky prstov na svojej tvári. 

„Hotovo,“ oznámil mu spokojne pán domu, „pokojne ostaňte sedieť.“ 

Harry prikývol, teraz akosi nesvoj, keď sa díval, ako si Lucius umýva ruky a nanáša si na ne tú istú masť. Rýchlo a 
prakticky. Už v tom nevidel žiadnu poéziu predošlého dotyku a prišlo mu to ľúto. 

Keď si chcel umyť i tvár, Harry vstal a prenechal mu stoličku so slovami: „Môžem ja?“ 

Plavé obočie vyletelo síce prekvapene nahor, ale nepovedal nič, iba sa usadil a čakal. 

Harry postupoval rovnako a robil všetko tak, ako to videl uňho. Zbavil pokožku možných zvyškov skla, ale nenašiel 
nič. Omyl mu tvár a očami sledoval každý jej detail, každú krivku, oblúky obočia i líniu pier, než si neuvedomil, že sa 
mu zadrháva dych a jeho oči hypnotizujú lákavo zvlnené ústa. 

Šedé oči, ktoré doteraz skrívali jemne chvejúce sa viečka ovenčené hustými riasami sa pootvorili, aby ho prišpendlili 
na mieste iba svojou omračujúcou intenzitou. 

„Škoda, že mi v tejto chvíli nenapadá nejaké vhodné kúzlo, ktoré by vás prinútilo pobozkať ma, pán Potter, pretože v 
tejto chvíli po tom... nesmierne túžim.“ 

Harry sa pousmial a zahryzol si do pery. Kvôli tým slovám mu poskočil žalúdok. Napätie povolilo a on sa ešte 
naposledy dotkol jeho líca vlhkým uterákom, aby zotrel posledné kvapky jeho aristokratickej krvi. Prekvapivo 
rovnako červenej ako bola tá jeho obyčajná. 

„Ja to neľutujem. Vlastne som rád. Ak vás budem jedného dňa chcieť pobozkať, radšej by som bol, keby to nebolo 
pod vplyvom kúzla, ale preto, že si to sám budem želať.“ Dúfal, že tým toho trúfalca aspoň na malú chvíľu odrovná, 
ale zasa bol vedľa. 

Lucius si teatrálne povzdychol, i keď mal Harry dojem, že ho jeho slová skôr povzbudili, než sklamali. 

„Zdá sa, že moje schopnosti zaujať vás nejako hrdzavejú, pán Potter,“ skonštatoval tragicky. 

Harry zažmurkal a myklo mu kútikom úst v nemalom pobavení. Načiahol sa po tom zázračnom tégliku s masťou, aby 
si z nej nabral tenkú vrstvu na prsty a naniesol ju na jeho umytú tvár so slovami: „Tým to určite nebude, verte mi.“ 
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Videl ako sa mužovi rozšírili oči, ale rozhodol sa nevšímať si to. Lebo keby to jeho myseľ začala analyzovať, musel by 
dospieť k záverom, na ktoré ešte nebol pripravený. Alebo si to aspoň o sebe myslel. 

Večera bola lahodná, ako sa dalo čakať. Pozostávala iba z dvoch chodov. Z hlavného jedla a dezertu. Takže 
najprv si jeho chuťové poháriky užili chuť stredne prepečeného steaku s opekanými zemiačikmi a zeleninovou 
prílohou a potom vybuchli čírou extázou nad tou čokoládovou sladkosťou. 

„Malibu,“ informoval ho Lucius. „Dracov obľúbený kokosový dezert.“ 

Harry musel uznať, že obaja muži tohto mena majú vyberavý jazýček. „Kde je vlastne? Myslel som, že bude večerať s 
nami.“ 

„Nepríde zjavne celú noc,“ informoval ho jeho hostiteľ a vrhol ponad stôl na Harryho pohľad, ktorý ho nenechal 
chladným, hoci to nebral ako narážku, či pozvanie. Lucius si upil bieleho vína z pohára na dlhej stopke, kým 
pokračoval v konverzácii, ktorá sa už nejakú minútu točila okolo jeho syna. 

„Osobne si myslím, že sa s niekým stretáva a ak ma inštinkt neklame, bude to ten muž, ktorý si ho odviedol ako trofej 
z dražby.“ 

„A vám sa to nepáči?“ spýtal sa a vložil si do úst posledný kúsok sladkosti, ktorý sa mu na jazyku krásne rozplynul. 

Lucius pokrútil hlavou a jeho záplava plavých vlasov sa zavlnila. Vo svetle horiacich sviec pôsobili ako najjemnejší 
hodváb a pekne sa leskli. Áno, aj to si na ňom Harry všimol. Keby nie, musel by byť slepý. 

„Skôr to bude tým, že okolo toho robí také tajnosti. Robím si oňho starosti. Chcem, aby bol šťastný, nič viac.“ 

Ich pohľady sa spojili. Lucius na sebe cítil tie skúmavé smaragdy, ktoré sa po ňom systematicky a cieľavedome plazili, 
akoby túžili odhaliť čokoľvek pod tým bledým povrchom aristokratickej pokožky, len aby našli niečo, čím by sa od 
neho so znechutením odvrátili. Čakal na to po celý ten čas a on to vedel. 

Mrzelo ho to. Veľmi. Ale mohol si za to sám. Odjakživa mu nebol ničím iným, než nepriateľom číslo jedna, hneď po 
Temnom pánovi. Teda, iba žne, čo zasial. Ale tieto plody boli pritrpké i naňho... 

Vstal od stola a ukázal na vedľajšie posuvné dvere. „Prejdeme do salóna? Myslím, že som vám ešte dlžný nejaké to 
vysvetlenie.“ 

Harry sa na hodinky ani nepozrel. Pripadal si sviežo a napriek ostražitosti si spoločnosť muža užíval. 

Usadil sa v rohu jantárového gauča s jemným zeleným zdobením v tvare stužiek, s drobunkým vzorom, než im obom 
pán domu nalial po poháriku. On sám si nesadol. Ostal stáť opodiaľ a kým sa rozhovoril, dlho sa díval do krbu, v 
ktorom si veselo plápolal oheň a prežiaroval izbu nielen svojím svetlom, ale i teplom. 

„Zväzok mojich rodičov bol samozrejme dohodnutý. Len ďalší výhodný obchod, zveľadenie majetku spojedním dvoch 
významných prastarých čarodejníckych rodín, nič viac. Narodil som sa až dva roky po svadbe a nie, matka vtedy o 
Temnom pánovi ešte ani nepočula.“ Napil sa, lenivo prevaľoval whisky na jazyku, než prehltol a pozrel naňho. 
„Myslím, že v tých zrkadlách ste z môjho života videli viac, než by som si želal vyjaviť vám aj za príhodnejších 
okolností, takže... dovtípili ste sa k čomu slúžili tie Krivé zrkadlá, pán Potter?“ 

„Môžem si iba domýšľať,“ odvetil popravde a napil sa i on. „I keď som chvíľu uvažoval, či som ich unáhleným 
zničením nespôsobil oddeleniu záhad neodvrátiteľnú ujmu pre ich stratu. Chápete, ich oprava už nebude možná.“ 

Lucius sa zamračil, hoci s porozumením prikývol: „Nemyslím. Viete napokon, čo sa vraví. Čo oko nevidí, to srdce 
nebolí.“ 

„A čo vidí, to srdce zabíja?“ dokončil známu povedačku. 

Muž mu opätoval zádmučivý pohľad, pod ktorej váhou sa Harry už neraz ocitol. Nebol mu nepríjemný, iba... miatol 
ho. Vyzeralo to, že má pán domu nejaké tajomstvo, s ktorým by sa mu rád zveril, ale v poslednej chvíli si to zakaždým 
rozmyslí. Ani teraz tomu nebolo inak. 
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„Pevne verím, že nie, inak by som u vás stratil všetku nádej, ktorú k vám prechovávam.“ 

Harry sklopil zrak k poháriku a bez zaváhania si uhol. Cítil ako sa mu do tváre hrnie záplava rumenca. 

Od kedy bol ten chlap tak nepríjemne úprimný?! zauvažoval. Nemal by byť skôr ako slizolinčan úskočný, 
tajnostkársky a manipulatívny? Kde sa v ňom všetky tie typické črty slizolinčana podeli? Vari len netrpel syndrómom 
slizolinského vyhorenia?! 

„Predpokladám, že ste videl tie útržky z môjho života, tak?“ opýtal sa ho Harry, na čo Lucius prikývol a on ustrnul. Už 
dávno sa necítil byť taký malý a najmä zraniteľný. Ale mal dojem, že v tomto nie je sám. Malfoy sa určite cítil navlas 
rovnako. Jeho nechránený výraz tváre to mohol dosvedčiť. 

„Presne tak jasne ako viem, že vy ste videli tie moje. To sú Krivé zrkadlá, pán Potter. Odrazia aj najskrytejšie 
spomienky vášho života, trýznivé rany vašej duše, vaše slabosti, len aby vám ich vmietli s výsmechom do tváre a 
mohli vám opakovane ublížiť. Temný pán ich daroval mojej matke, keď sa rozhodol, že z ich vzťahu už nemôže nič 
užitočné vyťažiť. Odkopol ju ako špinavú handru, pripomenul jej vek i fakt, že vždy pracoval sólo a venoval jej ten 
dobre premyslený dar, ktorý ju zlomil. Zničil ju, lebo jej ukázal, že všetko, čo bolo medzi nimi bolo len premyslenou 
hrou, pozlátkom, klamlivým odleskom pravdy.“ 

„To sa dalo čakať. Tom bol vždy... zákerný diabol.“ Ale aj tak mu nebolo Sereny Malfoyovej ľúto. Vôbec. Podľa neho 
iba dostala, čo si zaslúžila. 

Lucius zakrúžil pohárikom v ruke a smutne sa uškrnul. „Našiel som ju tam na druhý deň. Stále dookola sa dívala na tie 
obrazy svojho života a vyzerala... nepríčetne. Jej prútik ležal zlomený bokom. Neviem, či to vykonala sama alebo či to 
mal na svedomí on. Musela k Mungovi a trvalo vyše pol druha roka, než sa bola schopná vrátiť do normálneho života. 
Ak môžem povedať, stala sa ešte viac nevľúdnejšou, ešte viac rezervovanejšou. A ešte viac sa pohrúžila do umenia 
alchýmie.“ 

„Len mi nevravte, že sa aj napriek tomu k nemu skúšala vrátiť? To preto všetky tie fľaštičky s pleťovou kozmetikou? 
Preto všetky tie toniká na vyhladenie vrások?“ 

„Vždy hľadala dokonalosť. Len je škoda, že sa uberala k zlému cieľu. A keď sa nedalo inak, obetovala to jediné, čo jej 
ostalo, len aby sa dostala znova do jeho blízkosti,“ jeho hlas znel síce vecne, ale pretínala ho stará bolesť. 

Harry nemal chuť pýtať sa viac. Bol unavený a horšie bolo už len to, že mal sto chutí k tomu chlapovi podísť a objať 
ho. To neblahé želanie, ktoré v ňom tak nečakane vykvitlo pripísal účinkom whisky. Dopil svoj drink a vstal. Postavil 
prázdny pohár na stôl a zadíval sa naňho. 

„Mal by som ísť, je neskoro.“ 

„Musíte?“ Lucius naňho pri tej otázke ani nepozrel. „V tomto dome je dvanásť hosťovských izieb.“ 

Harryho ten nečakaný návrh zaskočil. 

„Ale aj tak mám pocit, že moja posteľ je najpohodlnejšia zo všetkých, ktoré sa tu nachádzajú.“ 

Ani sám nevedel ako, ale ostal naňho zízať s pootvorenými ústami, rastúcim vzrušením a splašene bijúcim srdcom. 

„Práve ste mi urobili návrh!“ z jeho úst to znelo ako trestné obvinenie, hoci razilo iba nečakaným šokom a predsa 
vedel, že toto by bol ťah hodný pravého slizolinčana. Niekoho, kto vie, čo chce. 

Lucius odložil svoj pohár a obrátil sa k nemu. Pomaly. Potom urobil pár krokov a pozrel mu priamo do očí. 
„Priznávam, že ma moje priame jednanie - pokiaľ ide o vašu osobu, Harry, - samého zaráža, ale rovnako musím 
priznať, že som dosiaľ po nikom inom tak veľmi netúžil. Ale prisahám vám, že ak by ste sa predsa len rozhodli prijať 
moju ponuku, neurobil by som nič, čo by ste sám necheli.“ 

A presne v tom je ten háčik, uvedomil si Harry poplašene, pretože ani sám nevedel definovať, či v tejto chvíli niečo 
také existovalo. Už len samotný pohľad na toho muža ho rozrušil takým spôsobom, o akom ani nechyroval. A 
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myšlienka na to, že by mal stráviť noc s ním, aj keď by sa malo jednať iba o to, že pod jednou strechou, ho 
nenechávala na pochybách, že by odtiaľto napokon neodišiel bez úhony. Či už by to bolo dobrovoľne alebo nie. 

„Ďakujem... za návrh, ale musím odmietnuť.“ 

Šedé oči horiace nádejou pohasli, ale on mu i tak venoval drobný úsmev a malý úklon hlavou. Rezignovaný. „Takže sa 
uvidíme zajtra?“ 

„Zajtra,“ súhlasil a vytratil sa preč, než mohol urobiť niečo, čo by možno zajtra horko oľutoval. 

Mal dojem, že šéf z oddelenia záhad práve dosiahol poriadny orgazmus. Tak veľmi sa rozplýval nad tými 
vecami, ktoré mu Harry zo Scotney doniesol, až to nebolo normálne. 

„Ebenový kôň!“ vykríkol nadšením. „Vedeli ste, pán Potter, že i lieta? Vytvoril ho vlastnými rukami istý čarodejník, 
ktorý chcel podvodom získať krásnu mukelskú princeznú, len aby sa pomstil mladému princovi i jeho otcovi, lebo ho 
nechali neprávom uväzniť. Je mimoriadne vzácny. Pochádza až z bývalej Perzie, čo je vlastne dnešný Irán.“ 

Ale to zďaleka nebolo všetko. Evan Hobbs objavil i perleťovú sponu do vlasov, ktorá bola očarovaná tak, že u osoby 
vedela vyvolať okamžitý, hlboký spánok. Našiel tri zväzky skoro perverzných básnických zbierok od baróna Alphonsa 
Saturia Maloryho, z ktorých každá knižočka svoje oplzlé verše patriace nepochybne do červenej knižnice recitovala 
pekne nahlas okamžite po otvorení. Bola to prvá a jedinečná zbierka ospevujúca vzájomnú lásku a príťažlivosť u 
rovnakého pohlavia. Takže i preto do nej Harry nahliadol. Prosto neodolal a hnala ho zvedavosť. 

I keď v jeho prípade to bolo dosť neuvážené, pretože ich otvoril hneď po tom, čo ich našiel v Scotney na pôjde, keď 
ho s Luciusom čistili, takže pri tom nebol sám. Keď kniha v jeho rukách začala recitovať verše oslavujúce telesnú 
stavbu istého muža, jeho bájny falus a radosť z toho, ako si ho zakaždým nastokol na ten pôsobivý kôl, zaliala ho taká 
vlna červene, že všetky predošlé sa s touto nedali ani porovnať. 

Len na tvári toho vznešeného Malfoya pohrával nemenný úsmev, keď si ho doberal – Netušil som, že vás táto 
literatúra môže fascinovať. Harry veľmi dobre vedel, na čo naráža, ale snažil sa zachovať si tvár. 

Tú sexistickú knihu zatvoril, odložil do krabice s označením OZ a vzrušenie, ktoré v ňom vyvolala nechal prosto 
odoznieť. I keď to nebolo nič príjemné. 

„A toto je nepochybne Arabelin prsteň, očarovaný kúzlom samotnej Merwyn Záludnej. Darovala mu všemoc, ale 
nejakým nedopatrením sa dostal do rúk muklov. Narobil svojho času poriadne problémy. Jeden mám a toto tu je 
nepochybne jeho dvojča,“ usmial sa a vytrhol Harryho z myšlienok. „Odkiaľ to môže všetko mať?“ čudovala sa, ale 
Harry mal neklamný pocit, že to myslel skôr ako rečnícku otázku, takže sa s odpoveďou ani nenamáhal. Unudene 
sledoval mužíka odkladať prsteň k jeho dvojčaťu do zamatovej škatuľky. 

„Viete, že pán minister má o ňom veľmi vysokú mienku? Neviem presne, čím si ho ten muž získal, možno financiami,“ 
rozdumoval, „to by sa tak naňho aj podobalo, ale nie som si istý, pretože naposledy – pokiaľ viem a to mám zo 
spoľahlivého zdroja – daroval peniaze na tej dražbe, keď si vás vyvolil spomedzi ostatných. Je to tajomný muž, len čo 
je pravda.“ 

„Nepochybne. Pokiaľ je to všetko, pán Hobbs, rád by som sa porúčal. Práca nepočká.“ 

„Iste, pán Potter, nech sa páči a skutočne, srdečná vďaka!“ zamával mu ledabolo a už sa i skláňal nad zvyšným 
obsahom krabice a uveličene nad jej obsahom vzdychal. 

Harrymu napadlo, že je to zjavne človek na pravom mieste, lebo ak dokáže kvôli pár veciam toto, čo ho okrem toho v 
živote ešte dokáže obšťastniť? Nemal potuchy. 

Len čo opustil jeho kanceláriu a vykročil na chodbu, vrazila mu do tváre bledomodrá správa. Schmatol lietadielko 
nešetrne za protestujúce krídla a roztvoril ho, na čo sa prestalo brániť. 

„Harry, čakám Ťa vo svojej kancelárii. Kingsley.“ 
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Minister vstal od stola a privítal ho silným stiskom ruky, len čo ho Percy Weasley so skúpim úsmevom vpustil 
dnu. 

„Hobbs je od šťastia bez seba,“ poznamenal na úvod. „Získal si pre nás cenné artefakty a musím povedať, že 
zadarmo. Nevieš si predstaviť, koľko úsilia a papierovania nás stálo získať do vlastníctva obyčajnú čarovnú harfu od 
Morgany le Fay. Tie súdy s francúzskym ministerstvom mágie sa ťahali celé mesiace.“ 

„Rado sa stalo, ale ver mi, že by som konečne bral poriadny prípad, než podradné vypratávania starých povál, či 
pivníc.“ 

Kingsley sa uškrnul. „Iste z teba hovorí tvoja živelnosť, nepochybne. Chápem ťa. Asi to bolo pomerne nudné, však? 
Lenže Lucius trval výhradne na tvojej pomoci a ja som si nemohol dovoliť strečkovať. V záujme viacerích faktorov.“ 

„Akých, ak smiem vedieť?“ opýtal sa priamo. Sedel v pohodlnom kresle oproti ministrovi a pred ním na stole pristála 
šálka čaju. Dodal si trocha cukru a pomiešal. 

„To je len medzi mnou a ním. Nejde o žiadne novodobé sprisahanie,“ dodal, keď zbadal, akým pohľadom ho mladý 
auror počastoval. 

„Veríš, že sa zmenil?“ 

„Verím, že sa nikdy meniť nemusel. Nie som včerajší, Harry. Poznám ho roky. Okrem toho, Severus mi bol veľmi 
dobrým zdrojom informácií. Veď vieš, že sa po jeho smrti v dome v Pradiarskej uličke našlo pár zapečatených 
fľaštičiek s odloženými spomienkami, však?“ 

Na to zabudol. Sám mal s nejakými z nich svoje skúsenosti. O slove Severusa Snapa by si Harry pochybovať nikdy v 
živote nedovolil. Už nie. Nie po tom, čo sa dozvedel, čo všetko pre vec a preňho podstúpil... 

„Asi by mi to malo stačiť,“ zamrmlal podmračene, keď si uchlipol, „ale nestačí, Kingsley. Stále je tu veľa vecí, ktorým 
nerozumiem.“ Od hnevu si neopatrnosťou oparil pery i špičku jazyka, takže čaj odložil. Oprel sa v kresle a prinútil 
bezprútikovou mágiou svoju lyžičku miešať aromatický nápoj červenkastej farby. 

„Chceš nahliadnuť do Severusových spomienok?“ opýtal sa minister a jemu napadlo, že by to nemusel byť zlý nápad. 

„Vážne by si mi to umožnil?“ 

„Iste. Nemám s tým najmenší problém.“ 

„Kedy?“ chytil sa toho ihneď. 

„Aj večer, ak budeš mať čas. Nechám ti prístupové heslo do svojej kancelárie, ale len pre dnešnú noc. Zajtra ráno ho 
opäť zmením. Kvôli bezpečnosti. Ale dosť už o tom. Zavolal som si ťa iba kvôli tomu, aby som ti poďakoval. Si pre nás 
cenným prínosom, nielen ako čarodejník. Vážne.“ 

„Mám taký dojem, že ministerská pokladnica o tom vie asi svoje, čo?“ zahundral, stále rozladený tou potupnou 
dražbou. 

Kingsley sa usmial, oprel si lakte o stôl a Harryho oslnila beloba jeho bezchybného chrupu. „Ver mi, ani tvoja 
navrhovaná samodražba by nám toľko nevyniesla.“ 

Iba čo si odfrkol. Vzápätí minister šikovne zmenil tému, keď sa rozhovoril o nadchádzajúcom medzinárodnom 
metlobalovom turnaji, ktoré malo odohrať anglické reprezentačné družstvo s francúzmi a nad problémami, ktoré z 
toho plynuli. Harry, ktorý metlobalom žil kedysi rovnako ako Ron to bral ako vítanú zmenu rozhovoru, takže sa viac 
nehodlal ponosovať. 

Ostal, vypil si čaj a po dobrej hodinke sa vrátil do aurorského úradu práve včas, lebo bol vyhlásený poplach. 

Blízko Blacktownu sa objavil vlkolak a za bieleho dňa napadol akéhosi šmukla. 

8. kapitola – Snapove spomienky 



40 
 

Keď sa Harry dostal v tú noc do Kingsleyho kancelárie, bolo len pár minút pred treťou hodinou v noci. Vlkolak 
bol zaistený a momentálne izolovaný v bezpečí nielen pred sebou, ale i pred druhými v ich čalúnených celách, kde si 
nemohol ublížiť, ani keby chcel a kde nepresvital ani lúčik mesačného svetla. 

To bolo hlavné, pretože aj to pomohlo, aby sa ten nebohý človek zajatý v zvieracom tele upokojil. Plus, nesmel 
zabúdať na tú šípku s protivlkolačím elixírom, ktorou ho trafil jeho o päť rokov starší kolega Boyd presne medzi 
lopatky. 

Chvíľu im trvalo, než ho obkľúčili a odstavili, ale dovtedy ich prehnal celým mestečkom a zaviedol ich hlboko do lesa. 
Mali čo robiť, aby mu stačili, ale potom to išlo všetko ako po masle. 

Hoci jeho totožnosť stále nepoznali, ráno sa všetko ukáže, len čo sa premení do svojej ľudskej podoby. Ale to už 
nechá na starosti kolegom. 

Mal voľno, takže prečo nevyužiť Kingsleyho štedrú ponuku a nepozrieť sa konečne na pár spomienok, ktoré by mu 
hádam všetko objasnili viac, než mu kto mohol povedať. 

„Piadimužík,“ zamrmlal, keď zastal pred dverami vedúcimi do jeho kancelárie, než nad tým heslom pokrútil hlavou a 
vstúpil, len čo v zámke šťuklo. Dvere sa pred ním pootvorili s nemým pozvaním. Strčil do nich rukou a zavrel za 
sebou. 

S úľavou zistil, že Snapove spomienky nemusí hľadať. Skrinka zapracovaná v stene bola roztvorená dokorán a 
odhaľovala kamennú mysľomisu, ktorá momentálne zívala prázdnotou. A vedľa nej stáli v drevenom držiačiku tri 
skúmavky s hmýriacou sa hmotou pripomínajúcou živú hmlu. 

Cítil, že sa mu spotili dlane, tak si ich otrel o džínsy a načiahol sa po prvej skúmavke. Prsty sa mu chveli 
nedočkavosťou i únavou. Ruka sa zastavila v polovici cesty a on na moment zaťal prsty do dlane, aby vyčkal, kým ten 
tras ustane. Keď uchopil prvú skúmavku, jeho dotyk bol odhodlaný a istý. 

O chvíľu už vnáral tvár do tekutého striebra, ktoré malo odhaliť to, čo mu bolo dosiaľ skryté. 

~*~*~ 

Severus stál v prepychovej spálni ladenej zelenými odtieňmi a neveriaco sa díval na bledú pokožku hrude v rozhalenej 
košeli. 

„Skutočne to urobila?“ výraz tváre prezrádzal nemalý úžas nad tým symbolom vypáleným do alabastrovej pokožky. 

Mladý muž s kamennou tvárou prikývol, než mu ovisli ruky k útlym bokom a on sa dotackal k načatej fľaši whisky. 

„Bez mihnutia oka ma prinútila zložiť tú prekliatu prísahu. Kvôli... nemu! Obetovala ma ako hlúpe jahňa iba preto, 
aby si ho udržala v posteli.“ Začkalo sa mu, ale sotva to vnímal, keď si zasa si lokol priamo z fľaše. „Neviem, čo je 
horšie. Fakt, že som poznačený dvakrát proti svojej vôli, alebo to, že s ním stále spí...“ 

~*~*~ 

 „Takže ty si to skutočne urobil?“ pýtal sa Severusa mimoriadne pohľadný mladík, ktorého totožnosť bezpochyby 
prezradili jeho plavé vlasy. „Varoval som ťa!“ 

„Varoval, ale urobil som to dobrovoľne. Som plnoletý a svojprávny, keby si si ráčil láskavo spomenúť!“ odvrkol mu 
arogantne, zjavne plný mylného presvedčenia, ktoré im Temný pán vtĺkal do hlavy tak náruživo. 

„Jeho idey ťa predsa len zlákali, však? Napriek tomu, že klame všetkým do očí? Vedel si, že jeho krv nie je taká čistá 
ako sa tvári?“ 

Tmavovlasý čarodejník s vyhrnutým ľavým rukávom košele sa zháčil. „O čom to hovoríš?“ 

„O Temnom pánovi predsa, o kom inom? Oháňa sa tým, že je potomkom Salazara Slizolina, ale v jeho žilách koluje 
muklovská krv jeho otca. Myslíš, že kvôli čomu ich tak nenávidí?“ 
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~*~*~ 

Spomienka sa rozplynula a pred Harryho zrakom sa rozvinula iná. 

Severus stál nad telom akejsi ženy v pochmúrnej komnate. Harry ju spoznal. Bola to Luciusova matka, Serena. Chúlila 
sa pri stene s absolútne apatickým výrazom v tvári a nereagovala na žiaden podnet. 

„Potrebuje k Mungovi, Lucius,“ obrátil sa mladík k mužovi, ktorý kľačal pri žene a držal ju za ruku, v bledej tvári 
nevyspytateľný výraz. Harrymu napadlo, že vtedy nemohol mať viac než dvadsaťpäť. 

„Dostane sa z toho?“ opýtal sa, ale tmavovlasý čarodejník iba pokrčil plecami. 

„Nie som odborník, nedokážem ti na tú otázku adektávne odpovedať.“ 

Harry si všimol, že Krivé zrkadlá zakrývali tie plachty, ktoré z nich nevedomky vtedy pri obhliadke zámočku Scotney 
stiahol. 

~*~*~ 

Severus dávil tak prudko, až mal Harry pocit, že o chvíľu si vyvráti aj samotný žalúdok. Lucius sedel na tráve obďaleč a 
sám nevyzeral lepšie. Pekná tvár bola pofŕkaná... krvou. Na krku mal reznú ranu a jeho odev bol na niekoľkých 
miestach potrhaný. 

„Už mi veríš?“ opýtal sa zachrípnutým hlasom Lucius. „Je šialený, Severus, šialený!“ 

Muž si otrel ústa rukávom habitu a zadíval sa naňho cez závoj tmavých vlasov. Sotva badateľne prikývol.   

„Boli to bratia Prewettovci,“ zamrmlal skleslo. „Čistokrvní. Ako mohol?“ 

„Pretože sa rád zahráva so svojimi obeťami. Neboli prví a nebudú poslední, ktorých prinútil mučiť a zabiť sa 
navzájom, pričom si sám nepošpinil ruky ich krvou.“ 

„Ale...“ 

„Tak to chodí, Severus,“ dodal Lucius unavene. 

„Ako to, že ti neprišlo zle? Aj Mcnaire mal čo robiť, aby si udržal obsah žalúdka.“ 

„Si predsa majster elixírov, ako sa ma vôbec môžeš pýtať?“ 

~*~*~ 

Výjav sa zmenil. Severus bol v koncoch, pretože zistil, že urobil najväčšiu chybu svojho života, ale nemyslel tým fakt, 
že sa nechal naverbovať k pánovi zla. Mal na mysli to proroctvo, ktoré si potajme vypočul a prezradil ho najmenej 
povolanej osobe. 

Plavovlasý muž ho zdrapil za plecia a prudko ním zatriasol. „Spamätaj sa, Severus! Už nemôžeš čakať dlhšie! Choď za 
ním! Len Dumbledore ti dokáže pomôcť!“ 

„Zbláznil si sa? Veď ma zabije!“ zvolal, zreničky rozšírené tak, že takmer splynuli s tmavou dúhovkou. 

„Nezabije! Choď a daj mu toto,“ zamrmlal a vložil mu do dlane svoj pečatný prsteň. 

~*~*~ 

Harryho sa vzpriamil, keď opúšťal poslednú spomienku. Pretrel si dlaňou tvár a rukou sa zachytil o okraj misy. Všetko 
nasvedčovalo tomu, že Kingsley mal pravdu a Lucius sa skutočne meniť nemusel. Ale zamenalo to aj to, že bol v 
službách Dumbledora ako prvý, pretože to práve on poslal Snapa za ním, aby vyhľadal jeho pomoc. 

Toto by si o ňom vážne nebol pomyslel. Luciusa jeho vlastná matka predhodila Voldemortovi ako nejakú návnadu, či 
formu vzácneho daru, len aby si udržala jeho priazeň a napriek tomu sa jej Tom odvďačil veľmi svojským spôsobom. 
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Zaslúžila si to, čo jej urobil a Harry k nej nedokázal cítiť ani štipku ľútosti. Nie po tom všetko, čo práve videl. 

Načiahol sa po ďalšej sklenenej ampulke a odstránil z nej korkovú zátku, len čo vrátil pôvodné spomienky do tej prvej 
fľaštičky. 

A zasa do nich ponoril svoju tvár, plný neutíchajúcej zvedavosti. 

~*~*~ 

 „Tá tvoja šibnutá švagriná umučila Longbottomovcov,“ zamrmlal Severus nad pohárikom brandy. „Nedokázal som 
im pomôcť.“ 

„A teba to prekvapuje? Dal jej voľnú ruku, len aby sa zbavil nepohodlného protivníka. Čo na tom, že to je iba 
bezmocné dieťa?“ zamumlal. Lucius ležal na posteli bruchom dole, chrbát posiaty hojacimi sa ranami. „Mňa potrestal 
iba preto, lebo som sa nedostavil na jeho zavolanie. Draco dostal horúčky a...“ hlas mu zamrel v hrdle. 

„Rany sa zahoja,“ ubezpečil ho Severus. Taký mladý a v tvári toľko ustarostených vrások, napadlo Harrymu. „Vylepšil 
som tú masť, je omnoho účinnejšia.“ 

„Ďakujem. Som rád... že si môj priateľ.“ 

Severus sa smutne pousmial. „Nie, to ja som vďačný tebe...“ 

~*~*~ 

Severus stál na ulici a díval sa na dom, z ktorého bolo na hony cítiť čiernu mágiu a... smrť. „Mal ich ochrániť... O-on mi 
to s-sľúbil...“ mrmlal dookola, tmavé oči sa nezadržateľne zaplavovali slzami. 

„Severus, nechoď tam, len si...“ nedopovedal, pretože jeho priateľ sa mu vytrhol a tackavo sa rútil k domu, potkýnajúc 
sa o vlastné nohy. 

Lucius sklonil hlavu. „Počkám ťa tu,“ zamrmlal, hoci tušil, že ho priateľ skrze vlastnú zadúšajúcu bolesť už nevníma. 
Díval sa na ten dom a hrdlo sa mu zovrelo bolesťou. „Som rád, že nie som na ich mieste, ale... teší ma, že je ten diabol 
preč.“ 

Spoza jeho chrbta sa z tmy vynoril sivovlasý bradatý muž. Položil mu ruku na plece a jemne ho stisol. „On sa vráti. A 
dúfam, že aj vtedy budem môcť s tebou rátať, Lucius.“ 

Plavovlasý mladík poslušne sklonil hlavu. „Iste, pane.“ 

A vykročil v pätách muža, ktorý vošiel do svojho rodného domu, kde sa Potterovci skrývali už niekoľko mesiacov. 

Severusa našli sedieť na zemi. Usedavo plakal a v náručí zvieral útle ženské telo. James Potter ležal na schodoch s 
nevidomým pohľadom a pootvorenými ústami, malý Harry nariekal v postieľke. 

Dumbledore Jamesovi zatlačil oči a Lucius ho premiestnil do vedľajšej izby, ktorá nebola zničená, prv, než vstúpil do 
detskej izby za riaditeľom Rokfortu. 

Dumbledore mu venoval vážny pohľad, než sa ich oči zamerali na dieťa. „Harry bude potrebovať našu ochranu. Kým 
nedospeje, kým nebude pripravený...“ 

~*~*~ 

Nasledoval rad spomienok, ktoré mohol označiť takmer za nudné, ale i tak mu výborne poslúžili, lebo 
dokresľovali charakter plavovlasého muža, svedčili o jeho priateľstve so Snapom, skrytej pomoci Dumbledorovi, o 
ktorej okrem Severusa vtedy skutočne nik ani netušil. 

V tretej skúmavke videl vlastne len to, čo už sám vytušil. Obavy z novupovstania Temného pána, o ktorom znova bolo 
počuť, hoci to boli sprvu iba ničím nepodložené chýry a dohady. Možné výmysly, ktoré sa žiaľ každým uplynulým 
rokom stávali skutočnejšími, než by si kto z nich prial. 
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Harry videl dokonca aj tú noc, keď zmizol so Cedrikom v labyrinte. Lucius sa za ním skutočne hnal, lenže bolo 
neskoro. Nedostihol ich. Dokonca ho ani nepočuli pre hukot vetra a možno i búšenie vlastnej krvi v ušiach. Len na 
malý moment sa vtedy cítil ako víťaz, než ho realita nezrazila na kolená... 

Znovu videl Luciusa liečiť sa z rán len preto, lebo meškal na stretnutie, ktoré zvolal na cintoríne Temný pán, len čo 
povstal. 

A videl toho oveľa viac. 

Keď uschoval a zazátkoval i poslednú ampulku, mal pocit, že práve prišiel o desať rokov svojho života. Potreboval si 
to všetko nechať prejsť hlavou. Potreboval sa vyspať, ale ešte predtým, súrne potreboval do sprchy. 

Ministerstvo mágie opustil krátko pred piatou hodinou ráno a odmiestnil sa rovno domov. 

Na okno vytrvalo bubnovali kvapky novembrového dažďa a vonku zavíjal vietor. Na rozdiel od toho 
deprimujúceho počasia, ktoré tam panovalo, tu vnútri bol pokoj, príjemné ticho rušené iba pukotom praskajúceho 
ohňa v krbe. A teplo, ktoré lákalo vrátiť sa do postele... 

Draco naklonil hlavu na stranu, aby dovolil tým ústam lepšie vychutnať lahodnosť pokožky na jeho poodhalenom 
krku. Ruky na malý moment opustili smaragdovo zelenú viazanku a dvihli sa, len aby sa mohli vnoriť do tmavých 
vlasov milenca. 

Aj cez odev ho pálila jeho nahota a musel sa zo všetkých síl ovládať, aby mu odolal. Bolo nesmierne stimulujúce cítiť 
jeho penis, ktorý sa dôverne tlačil k pevným oblinám jeho zadku, k tej škáre medzi nimi. Bol si istý, že by stačil 
najmenší podnet a on by bol pripravený na ďalšie kolo. 

Tie silné ruky sa presunuli z jeho pása ku gombíkom košele s jasným úsmyslom opäť jej ho zbaviť. Zastavil ho, keď mu 
prekryl ruky vlastnými. 

„Musím ísť.“ 

Mužove pery opustili jeho krk a Draco sa k nemu obrátil tvárou, aby mu čelil. 

„Nemám rád tieto chvíle. A nepáči sa mi, keď takto uprostred noci opúšťaš našu posteľ...“ 

Draco sa lascívne pousmial, objal ho okolo krku a privinul sa k tomu mocnému telu. „Našu?“ 

„Provokuješ. Veľmi dobre vieš, že sa ti to nemusí vyplatiť,“ dostalo sa mu varovania. Nielen slovného. Divý lesk v tých 
nebezpečne prižmúrených očiach bol sám o sebe veľavraveným výkričníkom. 

„No ja neviem,“ zatiahol s blaženým úsmevom, „zatiaľ mi to nespôsobilo žiadnu ujmu, skôr naopak.“ Zastonal, keď sa 
k nemu muž bez okolkov naklonil a zamkol mu ústa prudkým bozkom, z ktorého sa mu zakrútila hlava a podlomili sa 
mu kolená. Áno, teraz už neklamne cítil na bruchu jeho vzpínajúce sa vzrušenie. 

Len nerád sa od tých požadovačných pier odtrhol. „Nemôžem,“ šepol prerývane, pričom sotva dokázal spustiť oči z 
tých vlhkých, pootvorených pier, z ktorých sa drali trhané výdychy. 

„Dopekla s tebou, Malfoy! To ma tu chceš vážne nechať v takom stave?“ zachripel, prstami sa až bolestivo zabáral do 
pokožky jeho bokov, len aby si ho tam silou-mocou udržal. 

„Sám si si na vine,“ odvrkol mu, „nechápem, prečo sa mi sťažuješ!“ Ale kútik tých krásne úzkych úst sa povytiahol do 
malého úsmevu a ruka predsa len skĺzla k mužovmu vytŕčajúcemu údu, aby ho oblapila prstami. I toto prinútilo toho 
chlapa zalapať po dychu a oprieť sa čelom o jeho plece, hoci bol Draco od neho o pol hlavy nižší. 

„Lepšie?“ opýtal sa, keď prstami spracúval jeho erekciu, hladkal zamatový povrch, bruškom ukazováka obkrúžil vlhký 
žaluď, aby po ňom rozotrel prvé kvapôčky vášne a jemne zatlačil na priehlbinku žliabku, kým ho druhou rukou 
upokojujúco hladkal po šiji a chrbte. 

„Oveľa,“ vydýchol mu v náručí a pootočil hlavu, aby získal prístup k jeho uchu. Vnoril doň špičku jazyka, krúžil po jeho 
ohyboch, hral sa s lalôčikom. 
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Draco nebol z kameňa, vážne. Hoci by sa to tak na prvý pohľad mohlo zdať. Voči tomuto chlapovi stratil svoje zábrany 
ešte v tú noc dražby. 

Bol ním ohúrený, očarený a... absolútne fascinovaný v momente, keď zistil, kto sa skrýva pod tým plášťom. Nebol to 
žiadny netvor s ohavne dlhým nos, ani žiadny neznámy... 

Nikdy nikomu nepodľahol na prvej schôdzke, kým po rokoch nestretol jeho. Uvedomoval si, že sa správa neprístojne, 
ale nevedel si pomôcť. 

Bolo to celkom iné ako tie jeho tajné dostaveníčka v baroch, kedy došlo tak maximálne na ručnú prácu a pár žeravých 
bozkov. Nikdy nikomu nedovolil, aby ho pretiahol, tobôž nie kdesi na hajzli a v nejakom špinavom pajzli. Mal predsa 
svoju úroveň a tá nikdy neprevýšila jeho telesné potreby. 

Ale pri ňom sa nedokázal postaviť na odpor vlastnej túžbe, ktorá ho spaľovala. Nedokázal sa ho prestať dotýka a 
rovnako nedokázal stiahnuť ruky z toho mužného tela. Nikdy predtým si ho nikto neprivlastnil tak prudko a živočíšne, 
hoci v každom pohybe i pohladení bola stopa nevídanej nehy. Išiel sa z toho zblázniť! 

Draco neprotestoval, keď ho prinútil k novému bozku, zatiaľ čo ho ovládal pomocou svojej šikovnej dlane. Vedomie 
tej moci ho napĺňalo úžasom a čímsi, čo doteraz nepoznal. Rozpínalo sa mu to v hrudi ako obrovské klbko hadov, 
ktoré sa s pôžitkom vyhrievajú v slnečných lúčoch tých zadúšajúcich pocitov. 

Cítil to v žilách i v žalúdku. V každom úponku nerového zakončenia. Radosť a spokojnosť, eufória, ktorá sa ho 
zmocnila v jeho prítomnosti. Nikdy prv sa necítil taký chcený. Pri nikom inom si nepripadal taký nesmierne dôležitý. 

Muž prenikal jazykom hlboko do jeho úst a vyzýval ho k rovnakým útokom. Vďačne mu odpovedal, kým ho 
poslednými rýchlymi ťahmi nepriviedol na vytúžený vrchol. Obaja klesli na kolená v pevnom objatí, Draco s jeho 
penisom stále v dlani. Cítil ako mu v nej pomaly ochabuje a bolo mu jedno, že mu lepkavé semeno potriesnilo prsty i 
odev. 

Len nechtiac sa odtrhol od jeho úst, lícom sa obtrel o jeho a zamrmlal mu do ucha: „Spokojný?“ 

„Mal by som byť,“ zašepkal stále zastretým hlasom uspokojený muž, „ale napriek tomu mám na teba stále chuť.“ 

Draco sa rozosmial hrdelným smiechom, šedé oči zmenené na tekuté striebro, keď dvihol ruku k ústam a oblízol si 
prst vlhký od jeho šťavy. 

„Mhm,“ zapriadol a díval sa, čo to s ním robí. „Lákavá ponuka, ale vážne sa nemôžem zdržať. Vrátim sa.“ 

Muž si iba povzdychol a vtisol mu na pery posledný kradmý bozk. „Nenechaj ma dlho čakať,“ s tým vstal a odkráčal 
preč. 

Nebola to žiadosť, ale sprostý príkaz, vďaka čomu sa Draco rozochvel od korienkov vlasov po prsty na nohách. Vidieť 
ho takého autoritatívneho, to bolo preňho tiež novinkou. 

Muž nechal Draca kľačať na zemi, dívať sa na jeho pôsobivú figúru a lákavý obraz zadku, než sa mu stratil z dohľadu. 

Draco sa prebral z omámenia a pozrel sa na tú spúšť, ktorú spáchali nielen na jeho ruke, ale i šatstve. Zoslal na seba 
čistiace kúzlo a postavil sa. 

S úpravou svojho zovňajšku sa viac nenamáhal. Kravatu si stiahol z krku a nastrkal si ju do vrecka nohavíc. Privolal si 
Acciom plášť, keď si na seba prehodil sako a odmiestnil sa z bytu preč. 

Hermiona sa nechala obslúžiť. V malej kaviarni Eden café, kam ju Harry vytiahol a ona nadšene súhlasila, 
sedeli za malým okrúhlym stolčekom, pri jednom z veľkých štvorcových okien. 

Tá prechádzka sem jej iba prospela. Nehovoriac o tom, že bola zvedavá, ako jej priateľ pokročil vo svojom pátraní. 

Počkala, než ich čašníčka obslúži a kým si Harry osladí svoj čaj. Bola netrpezlivá a nemohol jej to mať za zlé, pretože 
prešlo celkom dvanásť dní, počas ktorých sa im sporadicky ozýval pomocou stručných správ alebo cez patronusa. 
Buď bol zavalený prácou, alebo tým pátraním po svojom tajomnom maliarovi na vlastnú päsť. 
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„Nijako,“ utrúsil neveselo. „Zatiaľ som identifikoval a našiel iba štyroch maliarov.“ Sedel naproti nej a sledoval, ako si 
mieša horúci čaj v bielej porcelánovej šálke s motívom vlčích makov. Vyzerali na nej ako živé, stačilo by iba dotknúť 
sa ich a privoňať. Na tej jeho boli drobunké belasé kvety. Hádal, že to sú nezábudky. 

„Vedela som, že to nebude brnkačka, aj keď som ti zjednodušila prácu a dala ten zoznam. Ani Čcho tomu nedávala 
veľkú šancu a nie preto, že by si nebol dobrý v pátraní. Ale umelci sú nepokojné duše, kto vie, kde ich život zavial, do 
ktorého kúta sveta, však?“ 

Usmial sa. „Tak napríklad to prvé meno,“ poznamenal a vytiahol z vrecka košele pergamen so zoznamom, ktorý mu 
obstarala a ktorý nosil so sebou takmer na každom kroku. „Edwin Austin Abbey. Je po smrti takmer sto rokov.“ 

Nakrčila hnedé obočie, čím sa jej nad koreňom nosa vytvorila malá vráska. „Och, je pravda, že pri niektorých menách 
chýbali dáta narodenia a úmrtia, ale dúfala som, že ti dávam presnejšie informácie.“ 

„Nevadí. Iba zlá stopa, to sa stáva. Ten chlap mal jediného syna, ktorý je tiež umelec, avšak špecializuje sa na výrobu 
hudobných nástrojov.“ 

„Dobre, kto bol ďalší?“ Hermiona si odkrojila z koláčika s nádherne nadýchanou šľahačkovou vrstvou ozdobenou 
želatínovým cukríkom a vložila si sústo do úst. Neodolala, aby nahlas spokojne nevzdychla, nad čím sa Harry 
pobavene uškrnul, ale pokračoval v svojej rozprave. 

„Milton Avery, mladší,“ povedal a prikývol, keď si všimol, aký výraz sa jej usadil na tvári. „Áno, je to vzdialený 
príbuzný toho smrťožrúta. Nemajú sa práve v láske, pretože ho drahý bratranec pripravil v detstve o oko. Okrem 
toho, je to hrozný ožran. Nevieš si predstaviť, v akej diere ten chlap žije. Páchne to tam nielen farbou a terpentínom, 
ale i whisky a pivom a...“ 

„Stačí!“ zastavila ho. „Mám dosť dobrú predstavivosť aj bez tvojich podrobných opisov.“ 

„Hej, tak ďalší,“ poťukal ukazovákom po treťom mene zo zoznamu, čo bolo v jeho poradí osmička. „William Blake. 
Myslím, že má vyše stopäťdesiat rokov a jeho pamäť pomaly chátra. Nebol to ľahký rozhovor, pretože stále 
odbočoval od témy a snažil sa mi nasilu predať aspoň niečo.“ 

Hermiona sa naňho pobavene pozrela. „A? Zlomil ťa?“ 

Harry si odfrkol. „Hm, do zbierky mi pribudla jedna rytina.“ 

Rozosmiala sa a odtisla prázny tanierik od koláča bokom, keď na ňu škodoradostne zazrel a podložil si bradu rukou. 
„Asi ti ju pri najbližšej vhodnej príležitosti darujem. Je na nej krásna treska, hodí sa ti salóna, že?“ 

Hermiona sa zháčila. „Urob to a prisahám, že ťa na mieste prekľajem!“ 

Harry sa uškrnul. „Nemáš šancu, tehuľa.“ 

Plesla ho po ruke a on sa rozosmial. Preplietol si s ňou prsty a vzápätí obrátil hlavu k ulici. Jeho oči pristáli na 
plavovlasej mužskej postave, ktorá sa tam mihla, ale nepatrili tomu, na ktorého si ihneď pomyslel. 

Zbalil svoj zoznam späť a pozrel na ňu. „Pôjdeme?“ Keď prikývla, zaplatil, nechal štedré prepitné a pomohol jej do 
kabáta. Na ulicu vyšli zavesení jeden do druhého. 

„Kto bol ten štvrtý?“ spýtala sa zvedavo, keď si napravila fialovú baretku, ktorá jej príliš padala do čela. 

„Hm?“ zamrmlal a pozrel na ňu. 

Hermiona si vzdychla. „Pýtala som sa ťa, kto bol ten štvrtý zo zoznamu, Harry,“ zopakovala trpezlivo. 

„Ach. To bol Winslow Homer. Veľmi ústretový, ale tiež nikam nevedúca stopa. Špecializuje sa na ilustrácie a je skôr 
básnik ako maliar.“ 

„Takže ešte ostávajú piati, že?“ 
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Prikývol. Kráčali Šikmou uličkou, míňali jednotlivé výklady obchodov, pri ktorých sa občas zastavili, ak zbadal niečo 
zaujímavé on, alebo Hermiona. 

Keď prechádzali okolo obchodu madam Malkinovej, vtiahla ho dnu, pretože ju upútala rozkošná detská súpravička 
pre batoľa a on nemal šancu ani len zaprotestovať. 

Bolo normálne, že aj v tom zákazníkovi, ktorého práve premeriavala jedna z asistentiek majiteľky obchodu videl 
akurát Malfoya? 

Lenže tento chlap mal vlasy farby zrelej pšenice, bol o poznanie nižší a štíhlejší, tak prečo? Harry potriasol hlavou. 
Mal dojem, akoby sa ocitol v nejakom bludnom kruhu. 

Kým Hermiona vybavovala svoj nákup, on sa stiahol do kúta a snažil sa tváriť nenápadne. Nechodil sem často, 
pretože obľuboval klasické muklovské oblečenie a madam Malkinovú zakaždým nesmierne iritoval, keď ho čo i len 
uzrela. 

Snažila sa mu predať svoje najnovšie a najlepšie výtvory, ale veľmi nepochodila. Navštevoval ju vážne iba sporadicky, 
a aj to, ak sa jednalo o nejakú špeciálnu príležitosť. Aj ten slávnostný habit, ktorý mal na tohtoročnom 
halloweenskom plese si u nej zakúpil pred dvoma rokmi a stále mu bol dobrý. 

Plavovlasý zákazník sa na svojom podstavci otočil a Harry ho zbežne prešacoval zamračeným pohľadom. Nie, toto 
vetché čudo rozhodne nebol jeho typ. 

Zahryzol si do pery, keď si spomenul na ten posledný nemravný návrh hrdého Malfoya. Na tie bozky, ktoré si 
vymenili, iba jeho zásluhou a... 

Naprázdno preglgol. Merlin, jeho milostný život nestál ani za deravý knut a zjavne sa to na ňom podpísalo! 

Náhodným stretnutiam v pokútnych baroch sa vyhýbal ako čert krížu, aj keď by to preňho nepochybne znamenalo 
aspoň nejakú úľavu. Tá skúsenosť s Dracom bola úplne postačujúca, aby ho ďalší taký nápad dokonale odradil. Či už 
pod vplyvom Všehodžúsu alebo nie, nehodlal takto riskovať. 

Pred očami sa mu vynoril obraz Luciusa Malfoya s planúcimi očami a vážnou tvárou, keď sa naňho uprene díval. 
Harry nemohol nepripustiť, že sa tou jeho ponukou v mysli nepohrával a nezaoberal. 

Nepoznal nikoho iného, kto by ho dokázal tak poblázniť a zaujať. Nikoho, kto po ňom prahol tak veľmi a nemal 
problém otvorene to priznať. Bolo to preňho čosi nové aj preto, lebo vycítil, že Malfoy nemá žiadne postranné 
pohnútky. Ako mu to minule povedala Hermiona, keď sa s ňou o tom bavil? 

Malfoy by ti to urobil ako malý boh, to mi môžeš veriť, Harry. 

Vtedy ju odbil nejakou poznámkou, ale faktom bolo, že si to neraz pripomenul. 

Lucius Malfoy... Napriek vekovému rozdielu na ňom nebolo poznať skutočný vek. Keby mal Harry hádať, netipoval by 
mu viac, než štyridsať. 

Po ulici prešiel znova ktosi plavovlasý a on sa za ním opäť otočil. Ani tentoraz to nebol Malfoy. 

Mal chuť zaškrípať zubami. Choval sa iracionálne. Predtým mu prekážalo, že ho vidí takmer na každom kroku, až to 
vyzeralo, že ho muž úmyselne prenasleduje. A teraz? Keď ho mal z očí už pomaly tri týždne, prišlo mu to, že sa mu 
vyhýba! 

Nestretol ho dokonca ani na chodbe ministerstva, hoci vedel, že tam bol! A neraz! Navštívil i Kingsleyho a bol aj na 
oddelení záhad, aby priniesol zvyšok akýchsi vecí! Márne Harry v tie dni korzoval chodbami, nestretol ho. 

A aj po Dracovi sa akoby zľahla zem. Raz ho síce zazrel vo vestibule ministerstva, ale zmizol mu z očí prv, než sa k 
nemu predral tým nekonečným davom ľudí. 

„Harry?“ luskla mu prstami pred tvárou kamarátka. „Môžeme ísť, mám všetko, čo som chcela,“ oznámila s úsmevom 
a vzala ho za ruku. „Ďakujem, že si so mnou bol. Ron sa po obchodoch vláči len veľmi nerád.“ 
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Vyšli na ulicu a zamierili k Weasleyovskému obchodu. „Ostaneš na večeru?“ opýtala sa, ale on si iba prehrabol 
prstami vlasy a pokrútil hlavou. 

„Nehnevaj sa, ale inokedy, dobre? Potrebujem si niečo... zariadiť.“ 

Prikývla. „V poriadku. Ale ozvi sa nám skôr, než za ďalších dvanásť dní, jasné? Inak si ma vážne neželaj! A nemysli si, 
Harry Potter, hoci som tehotná, moje reflexy to neoslabilo.“ 

Uškrnul sa. Mohol si myslieť, že mu tú narážku nedaruje.   

9. kapitola – Bez zábran 

Nevečerali mlčky, ani nesedeli na opačných stranách dlhokánskeho stola z tmavého dreva, cez stred ktorého 
sa vinul úzky, asi päťpalcový pás snehobieleho damaškového obrusu zakončeného do mierne špicatého tvaru. Patril k 
jednej z mnohých neodmysliteľných dekorácií priestrannej jedálne Malfoy Manoru. No a nesmel zabudnúť ani na dva 
päťramenné strieborné svietniky, misu ovocia, čo medzi nimi trónila a cez ktorej okraj prevísal strapec bieleho i 
modrého hrozna, a nechýbala ani kytica čerstvo rezaných kvetín z ich zimnej záhrady. 

Miloval vôňu ruží rovnako ako jeho nebohá manželka, s tým rozdielom, že kým ona obľubovala sýtu červeň 
okvetných lupienkov, on sa radšej prikláňal k bielej nežnosti hebkého zamatu. 

Všetko bolo prichystané tak, ako by sa patrilo a ako to bolo za čias, keď ešte žila Cissa. Tá totiž prísne dbala nielen na 
mravy, ale na všetky možné a hádam i nemožné tradície, ktoré čarodejnícka snobská elita dodržiavala, len aby sa za 
každú cenu i v tomto mohla odlíšiť od tých menej hodných, menej urodzených. 

Lucius ju obdivoval i preto, lebo si v tej malej hlave dokázala všetky tie formálnosti udržať nielen kvôli bontónu. Bola 
k tomu vedená od útleho detstva spolu so svojimi sestrami, od narodenia ju učili tomu, čo je správne, čo sa patrí, čo 
sa musí. 

Ani on sa učeniu etikety nevyhol, nech po tom akokoľvek túžil. Skostnatené pravidlá vyššej spoločnosti síce roky 
dodržiaval, ale cítil sa nimi príliš tesno zviazaný, neschopný voľného pohybu, ktorého sa mu každým rokom žiadalo 
viac a viac. 

Ak teda existovalo niečo, čo Lucius potajomky muklovským čarodejníkom závidel, bolo to práve toto. 

Považoval za šťastie, že Draco mal jeho povahu, hoci zdedil krásu a jemnosť po svojej matke. Možno bol máličko 
snobský, ale bol i cieľavedomý a málokto vedel, že i dobrosrdečný. Hoci bol had v pravom zmysle slova, ktorý nikdy 
nezmyselne neriskoval a ak niečo urobil nad rámec svojich povinností, musel z toho mať vlastný osoh. 

Lucius sa naňho zadíval ustarosteným pohľadom. Veľmi dobre vedel, že sa s niekým stretáva už vyše mesiaca a 
merlin vedel, že mu to prial. Jeho doterajšie vzťahy boli také nestále, že väčšina neprežila ani dva – tri týždne. Takže v 
tomto prípade sa už dalo hovoriť o úspechu. 

Nesnažil sa krotiť jeho temperament, ani riadiť jeho milostné avantýrky „dobre mienenými“ radami. Dokonca ani 
nekomentoval občasné fotky, ktoré sem – tam zaplnili stránky tých, ktorých novín. Jeho syn evidentne preberal 
medzi tými, ktorých očarila nielen jeho krása, ale i veľkosť majetku. A sám svätý Mungo tomu chcel, aby Draco 
dokázal spoľahlivo rozoznať, keď oňho niekto skutočne stál, či len ho sprosto využíval. 

S Pansy Parkinsonovou chodil prikrátko a bolo to hneď po škole. Ich rodina bola po vojne finančne zruinovaná a tak 
bolo len prirodzené, že sa túžili dostať k majetku prostredníctvom svojej dcéri, ktorá, povedzme si na rovinu krásou 
práve neoplývala v hojnej miere. 

Greengrass mal v ohni hneď dve želiezka. Ak neuspela u Draca staršia Daphne, dúfal, že pochodí mladšia Astéria, ale 
nestalo sa. Ako jeho syn povedal, kým tá prvá mala aspoň nejaké vnady, tá druhá bola ochudobnená ešte aj o mozog 
a keď otváral ústa, aby to konkretizoval, Draco ho odbil strohým: „Radšej to ani nechci vedieť, otec.“ 

Nasledovalo pár ďalších slečien, ktoré sa tiež museli riadne zapotiť, aby ho vôbec zaujali, než sa nestalo čosi, čo 
prinútilo Luciusa myslieť si, že jablko zjavne nepadlo ďaleko od stromu. 
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Bolo to počas jedného kartárskeho večierka, ktorý Draco z času na čas usporiadal a pozval pár známych, aby si 
spestril nudný život a odľahčil rodinnú kasičku, ako vravieval, keď ho Lucius náhodou pristihol fascinovane pozorovať 
dvoch zo svojich priateľov. 

Blaise Zabiny práve vášnivo presviedčal Theodora Notta o tom, že nevyhral zásluhou toho esa v rukáve, ale výhradne 
vďaka svojim znamenitými hráčskym schopnostiam. 

Krátko potom nastala v synovom ľúbostnom živote akási odmlka a potom prišla tá dražba. 

„Hádam, že mi stále nehodláš prezradiť, kde sa posledné dni a noci zdržiavaš čoraz častejšie, však?“ nadhodil, len čo 
Draco prestal rozoberať najnovšie politické dianie, na ktoré Lucius vonkoncom nemal tú správnu náladu. Prstami 
uchopil stopku poloprázdneho pohára, v ktorom mal naliate červené víno. Výborne sa hodilo k divine, ktorú im 
škriatkovia pripravili na večeru. 

Draco zdvihol pohľad od jedla, tvár bez známky výrazu. Bol si istý, že toto pochytil od svojho kontroverzného 
krstného otca! Nikto iný si z jeho okruhu blízkych nedokázal udržať taký nepreniknuteľný výraz tváre ako Severus 
Snape. 

„Nemyslím, že som na to pripravený,“ odvetil vyhýbavo a pokojne jedol ďalej. „A čo ty? Stále si nedokončil ten 
posledný obraz,“ poznamenal, s nepochybným cieľom zmeniť tému, na čo sa pohľad jeho otca zastrel a na pár 
krátkych sekúnd sa zdal byť duchom neprítomný. 

„Nemal som... tú správnu náladu,“ odvetil Lucius a znova si uchlipol a zapil i toto malé sklamanie. Draco stále mlčal. 
Znamenalo to, že mu nedôveruje, alebo sa bojí toho, čo by mu na to povedal, keby sa predsa len ukázalo, že ten 
domnelý z dražby je vážne muž, ako ho upodozrieval? 

Odtisol od seba nedojedený tanier, čo neušlo synovej pozornosti. Aspoň niečo. 

„Kvôli nemu?“ opýtal sa priamo, za čo si vyslúžil od otca karhavý pohľad a následne i poučenie. 

„Nie. Už dávno som sa naučil, že trpezlivosť ruže prináša. A ver mi, za väčšinu tých prípadov si mohol aj ty.“ 

Dracov kútik úst sa povytiahol do pobaveného úsmevu chvíľu predtým, než si odpil vína zo svojho pohára aj on. „O 
čom si so mnou chcel vlastne hovoriť?“ 

Luciusove prsty ľavačky sa už nejakú chvíľu hrali s obrúskom, ohýbali mu rožky, krčili ich, kým jeho pohľad bol upretý 
niekde doprostred stola. 

„Je to delikátna záležitosť a ja ju nechcem rozoberať pri večeri. Okrem toho, znova sa chystáš odísť, takže ťa tým 
dnes nebudem zbytočne zaťažovať. Ale vážne to neznesie odklad. Bol by som rád, keby si si na mňa našiel čas. 
Najlepšie zajtra alebo najneskôr pozajtra.“ 

Draco nakrčil čelo a prehltol posledné sústo lahodnej večere. „Zajtra budem celý deň mimo a netuším, či sa mi podarí 
vrátiť v noci späť. Ale pozajtra nemám v pláne nič. Ak to teda nehorí,“ poznamenal, keď si otrel ústa obrúskom, len 
čo dopil svoje víno. 

„Platí. Pozajtra,“ pritakal Lucius a vstal od stola, aby vyprevadil svojho tajnostkárskeho syna preč. 

Na chodbe sa rozdelili. Kým Draco neomylne zamieril ku krbu, Lucius sa stratil vo svojej pracovni, čo bola škoda, 
pretože sa pripravil o jedinečný moment, kedy Dracovi takmer vyliezli oči z jamôk. 

Mladší Malfoy sa neveriaco díval do zelených plameňov, ktorými sa zazelenal ich krb a vzápätí sa priamo pred ním 
objavil Harry Potter. Znervóznel, len čo na ňom spočinul pohľadom, ale iba odhodlane stisol pery do tenkej linky. 

„No to ma poser!“ zamrmlal Draco ohúrene a premeral si ho od hlavy po päty, na čo k nemu natiahol ruku a uštipol 
ho do paže. Potter sa evidentne vyfikol. Tmavé sako s vyhrnutými rukávmi, tmavomodrá košeľa – hoci by mu viac 
pristala zelená, pomyslel si - a... samozrejme otrasné muklovské džíny, na istých miestach až hriešne vypasované. 
Musel uznať, že za celkový dojem by mu okamžite dal rovných desať bodov. Už mu chýbala iba mašľa na hrdle s 
krátkym venovaním. 
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„Au! Šibe ti?!“ zahulákal Harry, keď mu odstrčil ruku a trel si zasiahnuté miesto pravou dlaňou. 

„Ja fakt nesnívam!“ zamrmlal Draco, na čo potriasol hlavou a prevzal si od domáceho škriatka svoj drahý, na mieru 
šitý plášť. 

„Kde je?“ opýtal sa Harry bez toho, aby tú otázku nejako upresnil a absolútne ignoroval výraz, ktorý sa objavil v 
slizolinčanovej tvári. 

„V pracovni. A radím ti, ber naňho ohľad. Má akúsi depku, či čo,“ zamrmlal, keď sa za ním spolu so škriatkom dívali. 

„Nebude sa pán hnevať?“ opýtal sa Draca škriatok, obavami presýteným piskľavým hlasom nad tou neohlásenou 
návštevou, na čo on mladý pán iba pokrútil hlavou. 

„Nemaj obavy, Foxy. Myslím, že pán domu od radosti vyletí z kože,“ upokojil ho a zachytil poznámku, ktorú Harry 
vyslovil na jeho predchádzajúce upozornenie o otcovom duševnom rozpoložení - Hádam ho z nej dokážem dostať . 

Pobavil ho, vážne, ale hneď sa striasol predstavou toho, čo by sa mohlo v najbližších momentoch v tomto dome 
odohrávať, takže sa rýchlo porúčal. 

Harry neklopal. Jednoducho vošiel dnu a zavrel za sebou tak nehlučne, ako len dokázal s nervozitou trasúcimi 
sa rukami. Spotené dlane si otrel do nohavíc a vrhol pohľad naprieč miestnosťou, nevnímajúc jej praktické i pohodlné 
vybavenie. 

Luciusa našiel sedieť za pracovným stolom. Ostal sa opierať chrbtom o dvere, než ho muž konečne nezval na 
vedomie. Evidentne sa mylne domnieval, že ho vyrušil jeho syn, lebo i Dracovo meno mu už stihlo splynúť z pier, než 
sa naňho konečne pozrel. 

V tej chvíli pán Manoru onemel od úžasu. 

A Harry akoby čakal iba na tento signál. Využil to, odhodlane sa nadýchol a ráznymi krokmi prekonal tú vzdialenosť, 
ktorá ich delila. Podišiel k nemu a energicky otočil masívne kreslo aj so strnulým mužom k sebe. 

Chcelo to zozbierať všetku odvahu prísť sem, ale keď sa díval do tých vyjavených očí tušil, že to rozhodnutie 
neoľutuje. 

Harry natiahol ruku k mužovej uveličenej tvári a priložil dlaň na jeho dohladka oholené líce. Už mu nič nebránilo, aby 
sa k nemu konečne naklonil a pritisol pery na jeho ústa so slovami: „Bez vplyvu kúzla, vidíš?“ 

Ten bozk bol taký cudný, až ho to samého pobavilo, pretože to vedel aj lepšie. No cudnosť z toho bozku vyprchala tak 
náhle, až ho to na moment zaskočilo. Luciusova prudkosť bola možno na mieste, rovnako ako i Harryho žiadostivosť a 
stalo sa to v jedinej uplynulej sekunde. Akoby ste iba nevinne škrtli zápalkou, ale spôsobili ste tým výbuch 
ohromných rozmerov. 

Ich pery sa proti sebe náhle pohli, pootvorili sa a ich jazyky sa stretli na polceste, aby sa objali ako dvaja starý známy, 
ktorý po ničom inom netúžili už celé veky. Harry bol vtiahnutý do mokrej horúčosti mužových úst, cez bránu mäkkých 
pier a bielych zubov, kam celkom prirodzene vypustil svoj prerývaný ston, premožený vlastnými pocitmi, ktoré v ňom 
vzplanuli. 

Naklonil strapatú hlavu viac na stranu, aby mu k svojim ústam umožnil lepší prístup a sám ucítil vo vlasoch jeho prsty, 
ktoré jednotlivé tmavé pramene medzi sebou zovreli skoro bolestivo. Ich bozk sa takto bez problémov prehĺbil a vo 
výpadoch ich jazykov sa miešala vláčna pomalosť s divokou túžbou ochutnať z toho druhého čím viac. 

Lucius stále sedel a on stál medzi jeho mierne rozkročenými nohami. Harry rukami zvieral jeho plecia aj v momente, 
keď sa od neho na malý moment pán domu odtiahol, len aby mohli obaja nabrať dych. 

Pohľad na mužovu tvár ho očaril. Luciusove líca pokrýval svieži rumenec a jeho oči sa zmenili na tekuté jazierka 
číreho striebra. Stále nestratili prekvapený, ak nie priam šokovaný výraz. Jeho tvár bola pretkaná bázňou a túžbou, z 
ktorej sa Harrymu tajil dych a hlavu mal v jednej krútňave.  
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Chrabromilčan si s charakteristickým odhodlaním oblízol pery napuchnuté od jeho bozkov a hánkami prstov pohladil 
jeho líce. On ho vážne šokoval, uvedomil si Harry a pery mu zvlnil absolútne hriešny úsmev, pretože ho hodlal 
zaskočiť ešte viac. 

„Ten tvoj návrh stále platí?“ opýtal sa, zatiaľ čo sa muž postavil, bruškami prstov skúmal Harryho tvár a očami hľadal 
v tých črtách známky nejakého uistenia, ktoré by mu napovedalo, že nesníva. 

To, že vonku vládlo stále mizerné počasie ani jedného z nich vonkoncom nezaujímalo. Boli až príliš zaujatý jeden 
druhým, aby riešili takéto nepodstatné maličkosti. 

Lucius po tej jeho otázke na sekundu zadržal dych. Vlastne mal pocit, že aj splašene bijúce srdce mu vynechalo 
minimálne jeden úder. 

Dopekla, pomyslel si v duchu. Za svoj život už zažil všeličo, ale toto bola i preňho veľmi vítaná novinka. Harry Potter 
ho sám a dobrovoľne navštívil. Vyhľadal ho a bez zábran pobozkal. Vážne si pýtal povolenie, aby sa s ním smel 
milovať? 

O Luciusa sa od šťastia pokúšali mdloby. Mal chuť vykríknuť od úľavy a zároveň smiať sa od radosti. Musel sa ho 
dotýkať, len aby sa mu tá sladká vidina nerozplynula priamo pred vlastným zrakom. Takú krutú hru osudu by niesol 
len veľmi ťažko. 

Prikývol, ale nemohol sa nespýtať: „Si si istý?“ Palcami pohladil ostro rezané líca príťažlivo hranatej tváre. 

„Áno.“ 

To jediné slovo stačilo na to, aby sa naňho vrhol s nespútanou vášňou. 

Na Harryho to malo doslova mučivý účinok, pretože sa mu rozochvel v náručí dlho potláčanou túžbou ako neskúsený 
panic pred svojím prvým milostným zážitkom. 

Nikdy predtým by si nebol ani pomyslel, že sa nebude môcť nasýtiť opojnou chuťou jeho úst, výbojnosťou jeho jazyka 
a drvivou presvedčivosťou vláčnych pier, ktoré ho všemožne uisťovali, že urobil správne, že neoľutuje. 

Lucius si bez pardónu bral, čo sa mu samo ponúklo a Harry bol pripravený mu to dať. Poddal sa jeho majetníckosti so 
sebe vlastnou prirodzenosťou. Teraz si tým bol na sto percent istý, hoci ho kvárili malé obavy, keď sa k tomuto kroku 
v tichu svojho domova odhodlával. 

Neurobil chybu. Tie už napáchal, keď skúšal žiť s Ginny. Keď márne hľadal partnera po baroch v prestrojení, keď to 
napokon vzdal, keď si zúfal, že nikto taký, kto by sa k nemu hodil zjavne nejestvuje... 

Ale toto... toto nebola mýlka. Byť tu, v jeho náručí a cítiť sa ním dokonale obklopený bolo jednoducho dobré a... 
správne! 

Luciusove ústa sa odtrhli od tých jeho, ale neopustili Harryho tvár. Posievali mu ju bozkami a znova a znova sa od 
neho vzdialil len natoľko, aby mu Lucius mohol pohliadnuť do očí a uistiť sa, že nesníva. 

Harry sa nad tým gestom iba rozjarene pousmial a napadlo mu, že by mu mal dať asi presvedčivejší dôkaz o jasnosti 
svojich nemravných úmyslov. Nehodlal zdupkať uprostred predohry. Nie vo chvíli, keď zistil, že po ňom túži viac, než 
si vôbec dokázal kedy predstaviť. 

Pritiahol si ho späť k bozku s varovaním: „Pozor, premiestnim nás.“ 

Harry tú miestnosť nevidel prvý raz. Veľmi dobre vedel, že patrí pánovi domu rovnako ako vedel, že jeho 
manželka s ním túto posteľ ovenčenú zeleným baldachýnom nikdy nezdieľala. Oddelené lôžka neboli u aristokratov 
novinkou. 

Vyhovovalo mu to, i keď bol momentálne v takom rozpoložení, že chvíľu zvažoval i sex na jeho pracovnom stole. 

Tie zbytočné ozdoby mužovej postele ho vážne iritovali. Tak ako kedysi tie, ktoré mali v Rokforte, ale ani to teraz 
nebolo dôležité. 



51 
 

Horel túžbou a jeho vzrušenie o sebe dávalo vedieť už nejakú chvíľu. Akoby v ňom jediný bozk toho chlapa odomkol 
akúsi tajomnú komnatu, kde sa celé mesiace skrývala jeho potláčaná telesná žiadostivosť, zamknutá na sedem 
západov. V tomto smere na seba neospravedlniteľne zabúdal. Všetko malo prednosť, len nie jeho milostný život, 
ktorý uviazol na plytčine ako opustený koráb. 

A dnes? Dnes po nemenných dňoch samoty uzrel konečne záchranné svetlo majáka. 

Keď naňho muž užasnuto pozrel, Harry len pokrútil hlavou, cúval s pohľadom upretým do jeho očí rovno k posteli za 
svojim chrbtom. Cestou so seba zhodil sako a začal si rozopínať gombíky na tmavomodrej košeli. 

Lucius iba naprázdno preglgol a pár sekúnd sa iba meravo kochal pohľadom na Harryho, ktorý si to vážne užíval. 

Harry o sebe nikdy nemal priveľkú mienku a jeho ego bolo tak akurát, aby pasovalo k jeho charakterovým črtám. 
Nebol škaredý, toľko posúdiť ešte vedel, ale toto bolo čosi iné. Na vlastné oči sa mohol presvedčiť, že to, čo sa práve 
odkrylo tomu striebornému pohľadu, muž primerane ocenil. Zahoreli mu tváre, zreničky sa rozšírili a dych sa skrátil. 

On sa zatiaľ zbavil topánok, stiahol si z nôh ponožky a podujal sa stiahnuť si z pliec košeľu, keď sa Lucius prebral zo 
svojho tranzu, ako v mrákotách premeral tých pár krokov, vzal jeho tvár do dlaní a znova sa prisal ústami na tie jeho. 

Pil z Harryho úst ako smädný pútik plahočiaci sa vyprahnutou púšťou a nevedel ten smäd uhasiť. Harry chutil po 
brandy a po malinách, kombinácia, ktorá mu absolútne nedávala zmysel, ale bola rovnako opojná ako on sám. Brúsil 
jazykom po jeho zuboch, otrel sa o podnebie a poláskal jeho jazyk, ktorý sa okolo neho ovinul. Poľahky ho vtiahol do 
svojich úst, aby mu doprial rovnaký pôžitok z bozku. Nemal tušenia, kde sa Harry naučil tak nádherne bozkávať, ale 
už v ten prvý raz, keď ho tak spontánne pobozkal na tom nádvorí, ho to poznanie ohromilo a nenechalo ho 
chladným. 

Harry mu v náručí zastonal. Tmavomodrá košeľa mu ostala visieť na zápästiach ako neforemné bavlnené putá, ale aj 
napriek tomu ho dokázal mladší muž objať. Luciusovi napadlo, že by mu z nej mal pomôcť. Nezaháľal. Oslobodil mu 
zápästia, objal ho pevnejšie a doširoka roztvorenými rukami skĺzol cez vypracovaný chrbát aurora, až na jeho chutný 
zadok, aby ho skusmo prehnietol a pritlačil k svojim bedrám, prahnúcim po tesnejšom kontakte s Harryho slabinami, 
len aby ho uistil o svojom vzrušení. 

„Tak veľmi po tebe túžim, až sa bojím, aby som ti nechtiac neublížil,“ priznal sa slizolinčan, keď opäť raz opustil 
Harryho ústa, jazykom prekonal hranu čeľuste a dláždil si vlhkú cestičku naprieč jeho pokožkou k hrdlu. 

Harry zaklonil hlavou a špička Luciusovho jazyka mu prešla cez ohryzok. Bolo to veľmi príjemné. Viac, než tie drobné 
uhryznutia, ktorými ho častovala Ginny a po ktorých mal na krku hneď niekoľko ponižujúcich znamienok. 

„Posteľ,“ zamrmlal, keď si uvedomil, čo za nábytok má za zadkom a kam vlastne pôvodne viedli jeho kroky. 

Vzápätí si ho Lucius bez problémov dvihol do náručia, držiac ho pod pevným zadkom a on sa doňho zakvačil. Rukami 
ho objal okolo krku, nohy obkrútil okolo jeho úzkych bokov a zamkol ich v členkoch, aby muž mohol vedno s ním 
opatrne vyliezť na posteľ. 

„Neublížiš mi, ja ti verím,“ zašepkal, kým sa ho púšťal.   

Lucius naprázdno preglgol. Bol rád, že v neho má takú dôveru, ale i tak ho obavy neopustili. Harry nebol útly, ani 
žiadne vychrtnuté tintítko, ale jeho stavba tela nebola v istých miestach zanedbateľná a opatrnosť bola na mieste. 

Vedel, že bude musieť svoju vášeň držať na uzde, ale ani to sa mu nepriečilo. Urobí všetko preto, aby toho 
chrabromilčana prinútil vzdychať od rozkoše a žiadať o prídavok. A nie o jeden! 

I Lucius si v kľaku na posteli skopol z nôh topánky, ale neprestal venovať pozornosť tomu dráždivému telu, ktoré sa 
pod ním tak rozkošene hmýrilo mladíckou nedočkavosťou. Vzal aurorove ruky do svojich a priložil si ich dlaňami na 
hruď, stále zahalenú vrstvami látky. Čo na tom, keď mu chcel dať nástojčivo vedieť, ako splašene mu bije srdce? Kvôli 
nemu a iba preňho... 

Harryho prsty vkĺzli do roztvoreného cípu košele, pohladili sľubne vyzerajúci kúsok odhalenej smotanovej pokožky a 
pustili sa do horúčkovitého rozopínania jeho hodvábnej vesty. Vážne nechápal, prečo ju má ešte stále na sebe. Prial 
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si ho vidieť celého a najlepšie okamžite. Bál sa použiť mágiu, aby nechtiac niečo nevyviedol. Bol príliš rozorvaný, aby 
sa sústredil na kúzlenie bez prútika. Príliš nedočkavý a príliš vzrušený. 

Harry mu vestu rýchlo zobliekol a krátko sa zasmial nad tým, ako sa slizolinčan bleskovo zbavil aj bielej košele. 
Vytiahol si ju z nohavíc a s jej gombíkami sa neobťažoval. Jediným mocným myknutím sa rozdelila a iba tichý cinkot 
napovedal, kam asi popadali niektorí perleťoví nešťastníci. 

Harry sa pod ním posunul viac do stredu postele, pričom si hrýzol peru a túžobne sa za ním načahoval. Lucius sa 
zviezol na všetky štyri, aby ho nasledoval a urobil si priamo na ňom svoje vlastné pohodlie. 

Mužova váha Harryho zaťažila príjemným spôsobom. Plochá hruď spočinula na tej jeho, brucho sa otretlo o brucho. 

Lucius mal v ústach sucho od napätia i túžby, myšlienky sa mu v hlave predháňali ako splašené. Koľkokrát si za 
posledné týždne predstavoval túto chvíľu? Nemal poňatia, ale určite to nebolo ani raz, ani dvakrát, čo tu ležal v tej 
obrovskej posteli sám, presne ako teraz Harry pod ním a spracuvával dlaňou svoju vlastnú bolestivo pulzujúcu 
erekciu s myšlienkami upnutými naňho... 

A teraz? Teraz ho mal presne tam, kde chcel. Pod sebou, vo svojej posteli! Vážne nesníva? 

Len čo sa Harryho očiam odhalil výhľad na mužov odhalený trup, netajil sa tým ako ho to uchvátilo. Dovolil, aby 
Lucius s uspokojením videl, ako sa po ňom kĺžu najprv jeho zelené oči a potom i ruky, kým sa ho Harry bez zábran 
dotýkal, zatiaľ čo on pred ním nehybne kľačal s rukami voľne položenými na silných stehnách, než ho nepriľahol. 

Mladší čarodejník ho skúmavo pohladili jeho prsia, ruky sa mu so záujmom vyšplhali cez plecia a prsty skončili 
vpletené do záplavy hobváne platinových vlasov, keď sa im stretli oči. 

„Pobozkaj ma,“ požiadal ho Harry a on mu rád vyhovel. 

Sklonil k nemu hlavu, vďaka čomu sa ich tváre ocitli pod záplavou jeho rozpustených vlasov. Nosom sa v dôvernom 
geste obtrel o ten Harryho a prešmykol sa jazykom dovnútra jeho úst. 

Lucius cítil, že sa mladík pod ním pomrvil, väčšmi roztiahol nohy, len aby mu urobil viac miesta a on nemal problém 
uhniezdiť sa medzi tými vábivými stehnami, ktoré okupovali jeho boky po oboch stranách.   

Chvíľu blúdil jazykom lenivo v chrabromilčanových ústach vyvolávajúc možno dojem, že ho tá hra už prestáva baviť, 
než ich opustil, aby sa dostal k jeho hrdlu a podrobnejšie preskúmal, kde a ako veľmi je citlivé. 

Skôr cítil, než videl ako Harrymu pod zdravo opálenou pokožkou divo pulzuje krčná tepna. Chvíľu to miesto láskal a 
sal, než sa na tom pôvabnom tele neposunul nižšie. Vnímal tenkú vstvičku potu, ktorou sa začali obaľovať ich 
rozhorúčené telá. 

„Si krásny,“ zamrmlal, keď sa jeho tvár dostala niekam do stredu aurorovej hrude. Nebola úplne hladká ako tá jeho. 
Harryho tmavé bradavky obkolesovali jemné chĺpky, ktoré práve rozfukoval stiahnutými ústami do písmenka „o“. 

„Klamár,“ obvinil ho Harry, na čo sa Lucius usmial a k jednej z nich sa sklonil, aby ju okúsil jazykom. Už pod jeho 
teplým dychom sa zvraštila a stvrdla, aby sa pekne zahrotila. Telo pod ním sa prehlo do oblúka. Upokojujúco ho 
pohladil dlaňou s doširoka roztiahnutými prstami, aby si z toho dotyku užil čo najviac tej hebkej pokožky, než nasal 
do úst ten prvý lahodne zdurený kopček. 

Harryho noha sa zdvihla, lýtko sa trelo o jeho. Harry pod ním nepokojne vrtel bokmi, aby prilákal jeho pozornosť k 
iným, žiadostivejším partiám svojho tela, kým mu rukami hladil mocný chrbát. 

Lucius sa pousmial. Harry sa zdal byť taký nedočkavý! Ani čo by náhodou sa obtrel o jeho stále uväznenú erekciu v 
spraných džínsoch, len aby si vyslúžil chrabromilčanove prerývané zastonanie. To bola tá pravá hudba pre jeho uši. 

Harry evidentne nebol z tých, ktorý by zadržiavali stony, ktoré mu unikali z hrdla čoraz častejšie. Patril k tým, ktorí 
dávajú nahlas najavo radosť z každého dobre umiestneného dotyku a on si to hodlal vychutnať ako pravý gurmán 
dôkladne zasvätený do tajomstiev erotogénnych zón. 
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Harry bol s rozumom v koncoch a to sa muž zatiaľ razantne vyhýbal kontaktu s jeho slabinami. Nedokázal si 
predstaviť, čo nastane, až sa dostane zo slizolinčanovej pozornosti i na ne. Bradavky mal napäté a citlivé, tam, kde sa 
ho dotkol jazykom, či pusou mu ostala mučivo rozhorúčené pokožka. 

Ak si čo i len na sekundu pomyslel, že sex s Luciusom Malfoyom bude neviazaný a chaotický, s krátkou predohrou a 
on skončí opretý niekde cez hocijaký kus nábytku, nemohol sa väčšmi mýliť. Zdalo sa, že tento konkrétny slizolinčan 
oplýva nesmiernou trpezlivosťou, že plánuje zmapovať každý centimeter jeho tela a chce sa s ním dôverne zoznámiť 
prv, než doňho vnikne. 

Harry nemal šajnu ako dlho ešte vydrží toto mučenie, pretože už teraz strácal nad svojím telom kontrolu a rozplýval 
sa mu pod rukami ako topiaca sa čokoláda vystavená lúčom slnka. 

Popravde, netušil, kedy ich muž oboch kompletne zbavil oblečenia, pretože sa čoraz väčšmi oddával rozkoši plynúcej 
tou dômyselnou hrou slizolinčanovho talentovaného jazyka a láskaním tých veľkých rúk. 

Nemohol si pomôcť, aby si pri ňom nepripadal strašne pasívny, keď tak pod ním odovzdane ležal a jediné čo mohol, 
bolo ukradnúť si občas bozk, alebo sa po ňom načiahnuť a prijímať tú štedrú starostlivosť, ktorej bolo nadmieru. 
Lucius bol evidentne pripravený nepustiť ho k činu. 

„Chcem sa ťa dotýkať rovnako,“ zachripel, keď sa musel dívať, ako sa tie ústa pomaly blížia k jeho bolestivo 
pulzujúcej erekcii. 

Muž mu venoval pobavený pohľad. „Máme pred sebou celú noc, budeš mať príležitosť.“ 

Harry onemel. Celú noc, pomyslel si a podopretý na lakťoch sledoval, ako sa Luciusov pohľad sústredil na jeho 
rozkrok. 

Takmer sa začervenal hanbou, pretože naproti nemu bol Lucius dokonalý! Presne, ako si ho predstavoval. Na pevne 
stavanom tele nenašiel ani gram tuku. Pod mliečne bielou pokožkou cítil hru vypracovaných svalov. Len na krátku 
chvíľu ochutnal svetloružové bradavky, ktoré pôsobivo trčali z tej mužnej hrude a lákali jeho ústa, nehovoriac o 
nádherne oblom zadku, ktorý stihol sotva pohladiť. Najpôsobivejší bol slizolinčanov rozkrok. 

Pri pohľade naň si Harry lačne oblízol ústa, než si zubami zahryzol do spodnej pery. Nemohol si odpustiť, aby 
nezauvažoval, či ho bude schopný celého pojať. Ale i tak ho dychtivo objal prstami a poťažkal ho v dlani. Bol väčší a 
objemnejší, ale stále dokonale zamatovo jemný, s takmer nepatrným ochlpením. Bolo vidno, že na rozdiel od 
Harryho až barbarskej nedbalosti o seba aristokrat dbá... všade. 

Lucius mu nedovolil viac, než pár skúmavých dotykov. Nenechal ho takto dlhšie sa s ním zoznamovať. Postrčil ho 
jemne do ľahu, sklonil sa k jeho rozkroku a zameral sa výlučne na to, aby ho potešil. 

Harry nenamietal. Ako aj mohol, keď sa zalykal blahom od prvého momentu? Prsty na rukách zabáral do jemných 
prikrývok, pätami sa zapieral o matrac, ako sa snažil ovládnuť, keď ho tie ústa obšťastňovali takým spôsobom, o 
akom sa mu ani nesnívalo. 

Cítil ako mu Lucius pretiahol predkožku cez hlavičku údu, ktorá sa zaleskla prvou rosou surovej túžby. Vnímal opatrný 
dotyk jeho zubov, ktoré o chvíľu vystriedala poduška pier i matrac z jazyka. Horúceho, klzkého, pokrývajúca ho 
slinami od žaluďa po koreň. 

Tá plavá hlava sa vzďaľovala a približovala k jeho slabinám najprv v pravidelnom rytme. Ústa i jazyk tancujúci okolo 
tej hodvábnej tyče striedala ruka i dotieravé prsty, ktoré veľmi dobre vedeli, čo robia. 

Harry sa chvel ako osika, ako zem krátko predtým, než je jej sopka pripravená vychrliť z kráteru svoju žeravú lávu a 
muž naňho dorážal čoraz viac, neústupne a hnal ho na pokraj útesu, odkiaľ mohol jedine skočiť s jeho energickým 
povzbudením, nech mu dá všetko, nech mu dovolí ochutnať viac zo seba samého, lebo po inom ani netúži. 

Takže s búrlivým výkrikom vyvrcholil prvý raz, v pote zrumenenej tváre a v odoznievajúcich kŕčoch orgazmu, keď sa 
pomaly spamätával z toho silného zážitku. 
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Lucius bol stále sklonený medzi jeho stehnami a Harry si uvedomil, že ho má stále v ústach, napriek tomu, že 
medzitým ochabol. Bol to celkom nový pocit. Pozorovať ho spod privretých viečok a vidieť ho cmúľať povädnutý úd, 
len aby sa vďaka nemu znova po chvíľke postavil a stvrdol. 

Och, áno, mladícka výdrž bola v niektorých smeroch nezmerná. Alebo za to mohla skôr slizolinčanova miera 
sexuálnych skúseností? 

Nemal chuť sa tým zaoberať. Napokon, nebolo to jedno, keď očividne neskončia iba pri orálnom sexe, ale dostane sa 
mu viac? 

Mľaskavý zvuk ho prebral z malátneho omámenia rovnako ako závan chladného vzduchu, ktorý poláskal studenou 
rukou jeho opätovne stoporený penis. Muž sa dvihol na kolená a Harry nezaprotestoval, keď ho Lucius obratne 
pretočil na brucho. Jemná zelená prikrývka pod ním bola beznádejne pokrkvaná, ale i to mu bolo fuk. 

Odrazu stuhol, keď ho muž uhryzol do nehanebne nastaveného zadku, kým mu rukami pohladil chrbát od krížov až k 
pleciam a späť, prstami sledujúc krivku chrbtice. Harry cítil na polkách jeho horúci dych, občasný bozk i dotyk 
zvedavého jazyka, než neveriaco nevyvalil oči, pretože tie ústa sa dostali o čosi nižšie, priamo do od potu vlhkej škáry 
medzi jeho polkami. 

Bolo to príliš intímne, príliš dôverné a predsa nemal chuť odtiahnuť sa, či namietať, nech postupuje inak. Bolo 
neuveriteľne úžasné cítiť na rektálnych svaloch ten kmitajúci jazyk. Dobiedzal, krúžil, láskal a vnáral sa doňho s 
jasným úmyslom. 

Harry sa málinko pohol a väčšmi vyšpúlil zadok, aby si našiel vhodnejšiu polohu, keď ucítil ako sa do jeho útrob 
prediera už i Luciusov prst, príjemne mazľavý, priebojný, hľadajúci čosi, čo ho malo zvláčniť a pripraviť na vstup do 
jeho tela. 

Príjemné, povedal by a blažene privrel oči. Zanedlho sa k prvému prstu pridal druhý. Vnikali doňho odhodlane a 
opatrne, neomylne zasahujúc svoj cieľ. 

Zatiaľ to bolo dobré, pretože necítil bolesť, len mierne nepohodlie. Nevedel, ako dlho to trvalo, ale mal pocit, že 
lepšie ho pripraviť ani nemôže. 

Keď prsty opustili jeho zvierač, obzrel sa Harry ponad plece, len aby videl, ako si muž nedočkavosťou chvejúcimi sa 
prstami roztiera po celej dĺžke svojho penisu lubrikant. Tak krásne sa mu leskol... Samému sa mu naňho zbiehali 
slinky. 

Ich pohľady sa stretli a uzamkli do seba. „Dlho som nikoho nemal,“ zamumlal Harry. „Budeš prvý po dlhej dobe...“ 

„Prvý?“ zopakoval Lucius omráčene a zahryzol si do pery. 

Vidieť ho mierne vyvedeného z miery malo na Harryho upokojujúci účinok. „Vezmi si ma, prosím,“ zašepkal a 
zavretel tým svojím nedočkavým zadkom, čo muža nemohlo nechať chladným. 

Lucius sa pohol. Kľačal medzi jeho nohami, rukami hladil Harryho stehná a hypnotizoval ho svojím potemnelým 
pohľadom, než Harry nezaprosil. Vtedy prikývol a zaujal lepšiu polohu. Špička jeho penisu sa ocitla na ústí 
zvrásneného prstenca svalov. Chytil ho pevne za boky a pomaly vnikal dnu. 

Harry zalapal po dychu a mykol sa, keď sa cez vchod do jeho tela predrala hlavička údu. Takmer zabudol ako to 
dokáže bolieť. Namáhavo dychčal, prsty zaťal do povliečok a prehol sa v páse s hlasným zastonaním, keď penis 
postúpil o kúsok ďalej.  Omráčil ho pálčivý pocit bolesti z vyplnenia a bol si vedomý, že Lucius ešte iba začal. 

Muž sa doňho zasunul ešte hlbšie. Vykríkol, do očí mu to vohnalo slzy. 

Lucius sa nad neho naklonil, hladil mu kríže v upokojujúcich kruhoch, než sa nesklonil úplne a hruďou prikryl celý 
jeho chrbát. Ruky sa automaticky presunuli na Harryho hrudník. Privinul ho k sebe v tejto polohe. 

Harry stále namáhavo fučal, oči tuho prižmúrené. 
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„Uvoľni sa, bude to menej bolestivé,“ šepkal mu do ucha, olizujúc mu krk a robiac všetko preto, aby mu pomohol. 

„Ne-nejde to,“ zastonal mu Harry v náručí a rukou hmatal po vlastnom penise, aby si uľavil, keď mu Lucius prekryl 
ruku svojou a pumpoval vedno s ním. 

„Snaž sa ma zo seba vypudiť, pôjde to, len potlač,“ nabádal ho, s jednou rukou znova láskajúc napäté telo, kým druhá 
pracovala na polovzrušenom penise. 

Harry poslúchol. Zatlačil na toho hodvábneho votrelca, čím mu vlastne iba pomohol hladšie vkĺznuť do svojich útrob. 
Z hrdla sa mu vydral nesúrodý zvuk úľavy, kým Luciusovi v hrdle zaklokotal prudký ston, keď sa vďaka tomu ťahu 
ocitol v tom rozkošnom zadku zabodnutý po samý koreň plavých kučierok. Cítil ako sa o seba otreli ich napnuté 
semeníky. 

Harry vyvrátil hlavu na bok a Lucius ho krátko pobozkal, než sa dvihol opäť do kľaku. Stále sa v ňom nepohol, iba ho 
hladil a čakal na jeho impulz. Prišiel skôr ako sa nazdal a on sa z neho opatrne začal vyťahovať. 

Harry zavrtel zadočkom a nadvihol sa na lakte. Mužovo nové vniknutie ním otriaslo, ale tentoraz to bolo iné. Bolesť 
ustupovala príjemnejším pocitom, najmä keď sa s každým vniknutím skĺzla hlavička mužovho penisu cez jeho 
prostatu. 

O chvíľu neskôr už sám prirážal proti tým vpádom a nabádal ho, nech pritlačí, nech ho nešetrí... 

Urobil sa znova, tesne predtým, než ucítil, ako muž za ním stuhol, podnikol ešte dva prudké výpady, kým jeho 
semeno nezaplavilo Harryho vnútro. 

A predsa sa naňho nezvalil ako mech ovsa, iba čo sa naklonil, lízal mu potom orosený krk, hrýzol ho do pleca a 
pomaly sa z neho vyťahoval, aby sa zvalil na posteli po jeho boku. 

Harry sa k nemu pretočil, tvár sperlená potom, vlasy prilepené na čele. Díval sa do Luciusovej tváre a premýšľal, či by 
bolo vhodné poďakovať. 

Ani si nepamätal, kedy naposledy zažil taký dobrý a kvalitný sex, napriek tej počiatočnej bolesti. 

Muž ho objal a pritiahol k sebe bez slova. Nezdalo sa, že by javil zvýšené známky únavy, na rozdiel od Harryho. 

„Chcem, aby si vedel, že neľutujem,“ povedal napokon. „Vedel som, že to s tebou môže byť jedine takéto.“ 

„Aké?“ opýtal sa nedočkavo Lucius. 

„Živočíšne? Krásne? Vrcholne uspokojivé?“ navrhol hneď niekoľko možností. 

Lucius sa rozosmial. „Budem to brať ako kompliment.“ 

„To rozhodne, pán Malfoy.“ 

„Pre merlina, nevykaj mi. Nie v posteli, nie keď som ťa práve pomiloval.“ 

„Ako si želáš, Lucius,“ skúsil a muž sa zatváril spokojnejšie. 

Mal pocit, že zadriemal, ale rozhodne nie nadlho, pretože keď sa prebral, tie šedé oči ho už pozorovali. Videl v nich 
tichú výzvu i nemé očakávanie, ktoré nedokázal ignorovať. A mal pocit, že bolo na čase oplatiť všetku tú venovanú 
starostlivosť, ktorej sa mu len nedávno dostalo. 

10. kapitola – Pripravený o všetko 

Lucius sa po tej vášnivej noci cítil ako znovuzrodený. Viac sa milovali, než spali a ráno ich zastihlo trošku 
nepripravených. 

Kým on ostal ležať v posteli a opieral sa o nadýchaný vankúš, mladý auror chaoticky pobehoval po spálni s nahým 
zadkom a narýchlo sa súkal do vecí. Bol dokonale bezprostredný ešte i čo sa týkalo tohoto. Nenamáhal sa s hľadaním 
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spodného prádla, keď ho nikde nevidel, iba si natiahol nohavice a prvú košeľu, ktorá sa mu dostala po prsty. Čo na 
tom, že mu nepatrila? 

A on sledoval všetko to splašené dianie bez toho, aby ho čo i len napadlo, aby mu pomohol. Pohľad na toho 
chrabromilského rojka bol proste neodolateľný a on si ho chcel vychutnať do poslednej sekundy, než sa mu na celý 
deň stratí z očí. Ak mal priznať pravdu, už teraz mu chýbal. 

Potešilo ho, že sa Harry zbrklo neodmiestnil hneď, len čo bol ako tak oblečený. Síce sa s ním nerozlúčil bozkom, čo by 
samozrejme uvítal oveľa väčšmi, ale sľúbil mu, že sa po práci ozve. A on si nemohol nevšimnúť ten divoký lesk v 
očiach pripomínajúcich dva perfektne vybrúsené smaragdy. 

Bolo to viac, než si sám mohol priať a on to vedel. Oprel si hlavu o vankúš a privrel oči, len aby si ešte chvíľu zasníval 
a mohol znova aspoň takto sprostredkovane cez čerstvé spomienky prežiť všetky tie nádherné pocity, ktoré v ňom 
ešte i teraz búrlivo klokotali. 

A potom ucítil pod stehnom čosi pokrkvané a siahol rukou pod prikrývku, len aby odtiaľ vylovil bavlnené spodné 
prádlo, ktoré mu... nepatrilo. Skrkval ho v dlani a privoňal k sivým boxerkám. Razili pižmom a tými kvapôčkami túžby, 
ktoré vyronil Harryho penis iba pred pár hodinami len preto, lebo ho k tomu prinútil. On. Lucius Malfoy. Mal chuť 
rozosmiať sa ako malý roztopašný chlapec. Merlin, ako dlho sa takto necítil? Tak živo, tak jedinečne, tak absolútne 
krásne! 

S nosom zaboreným v jemnej tkanine spodného prádla a so širokým úsmevom, ktorý mu zvlnil pery pocítil jemný 
tlak. Škublo mu penisom od nového záchvevu túžby. Tak skoro? Veď v noci si dopriali sexu až-až... a on nebol 
nevybúrený mladík, ktorému sa zapaľujú lýtka. 

Zahryzol si do pery. Bolo to... neskutočné. Kedy naposledy sa musel potýkať s rannou erekciou? Kedy naposledy sa 
musel uspokojiť vlastnými silami, aby sa zbavil nechceného stoporenia? K takýmto praktikám sa často neuchyľoval. 

Oblapil si penis rukou a cez krvou naliaty žaluď pretiahol hodvábnu predkožku. Chvíľu si ho dráždil naslineným 
ukazovákom, roztieral po ňom vlhký sekrét preejakulátu a predstavoval si pri tom Harryho vlhkú horúčosť úst. 

Bolo pôsobivé sledovať ho v noci, keď sa doňho pustil s mladíckou dravosťou len chvíľu potom, čo dosiahli orgazmus. 
Páčilo sa mu, čo videl v jeho pohľade i vo výraze tváre. Bol ním uchvátený. Každým kúskom svojho tela. Napriek 
svojmu veku, napriek temnému znameniu, ktoré sa stále ako vyblednutá pripomienka črtalo na jeho ľavom predlaktí 
ako najtemnejšia stigma jeho minulosti. 

A mladý auror po ňom aj tak túžil... 

Harry nebol vôbec neskúsený, i keď ho to samozrejme napadlo pri tom jeho upozornení, ako doňho vnikal, než 
nevzal na vedomie fakt, že sa mýlil. Okrem toho, Lucius nikdy nebol typom, ktorý by sa mohol označiť za priemerný. 
Ani v tomto ohľade. Jeho penis bol možno objemnejší a azda i väčší, ale rozhodne v stoporenom stave netrpel 
žiadnym obligátnym nadrozmerom akéhosi konského falusu. 

Tam dole bol rovnako elegantný ako všade inde. Pokrytý Harryho slinami, dráždený jeho zubami a pohltený ústami, 
na koľko sa do nich len vošiel. Túžil po jeho dotyku od začiatku, ale až teraz mu to dovolil. Jednoducho mu v ten prvý 
raz chcel ukázať, ako veľmi oňho stojí a aký je nadšený, že za ním prišiel sám. Chcel ho pomilovať tak, aby na ten ich 
prvý raz nikdy nezabudol. 

Krátko na to zbadal v Harryho očiach rozhárať sa nový plameň vášne. Podľahol mu. Sám sa až bolestne vzrušil, hoci 
len pred chvíľou dosiahol svoj vrchol. Nechal ho prevziať iniciatívu. Prijímal dotyky, vychutnával si bozky. Ústa i jazyk, 
ktoré mu na vlhkej pokožke nechávali nové, mokré cestičky od Harryho slín, aby ich vzápätí vysušil nový, naliehavejší 
dotyk horúcich dlaní. 

Ak si vtedy čo i len na moment pomyslel, že Harry prevezme väčšiu iniciatívu a bude ho chcieť pomilovať sám, mýlil 
sa. Auror sa zdvihol z pokľaku, presunul svoj pevný zadok nad jeho rozkrok a pomaly naň dosadal. 

Bolo to rovnako pôsobivé ako ten prvý raz. Rovnako opojné a bezprostredné. Žiadne trápne chvíľky, žiadny ostych. 
Akoby... akoby boli jeden pre druhého stvorení. 
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Lucius sa znova nadýchol aurorovej dráždivej vône sálajúcej zo spodného prádla, než v podbrušku pocítil známe 
sťahy a vyvrcholil do vlastnej ruky, ktorá teraz činorodo pracovala na pulzujúcej erekcii. So zaklonenou hlavou 
vykríkol do ticha izby jeho meno a potom sa uvoľnene rozosmial, roztierajúc si vlastné lepkavé semeno po penise i 
podbrušku. 

„Sladký merlin, ešte zo mňa spraví fetišistu,“ zamrmlal rozjarene, na čo odhodil prikrývku i Harryho spodky a nahý sa 
odobral do kúpeľne, aby sa dal do poriadku, napriek tej časnej hodine. 

Slnko lenivo vstávalo spoza hôr, sfarbovalo navrstvené oblaky šafránovými i pomarančovými odtieňmi a sľubovalo 
celkom príjemný deň. 

Nemohol tušiť, že v ten istý deň sa všetko zvrtne a obráti sa v jeho neprospech. 

O pár hodín neskôr sa díval do bledej tváre svojho finančného poradcu, ktorý v rukách žmolil striešku svojho 
tmavohnedého klobúka podšitého hodvábnou podšívkou farby kapučína. 

„Čo presne tým myslíte, pán Atherton?“ Jeho inokedy pevný a rozhodný hlas mu znel neprimerane a cudzo.   

Muž si vybral z vrecka nohavíc bielu bavlnenú vreckovku s vyšitým monogramom a utrel si z vlhkého čela kropaje 
potu. Hnedé riedke vlasy mal dokonale uhladené a rozdelené cestičkou uprostred. Na nose mu sedeli okuliare. 
Okrúhle, ale s menším priemerom skiel, než boli tie, ktoré nosil Harry. 

„Len to, čo som povedal. Váš predpoklad... sa merlin žiaľ... vyplnil, pán Malfoy.“ 

Lucius mal dojem, že sa mu zahmlilo pred očami. Musel sa zachytiť okraja stola, len aby poskytol svojmu 
zaskočenému telu nejakú oporu. Dýchal rýchlo a plytko. 

„Skrachovali?“ 

Maurice Atherton prikývol a opäť si osušil tvár vreckovkou. „Presne tak, pane. Ich akcie stratili všetku hodnotu. 
Prišiel som hneď, len čo som sa to dozvedel.“ 

Sotva prikývol. 

„Budete ma ešte potrebovať?“ ozval sa úlisne a v miernom predklone, než sa znova napriamil. „Môžem pre vás niečo 
urobiť?“ pod pazuchou zvieral svoju úzku koženú aktovku. 

„Nie. Ďakujem, Atherton. Môžete ísť.“ 

Nevyprevadil ho. Nechal to na domácich škriatkov. Ostal zatvorený v pracovni a zmocňoval sa ho šialený pocit, že 
nič... nechápe. 

Toto sa nemalo stať. Nikdy zbytočne neriskoval. A ani v tomto prípade nespravil výnimku. Všetko si o tej firme 
dopredu zistil. Mali dobré meno i predpoklady na to, aby zožali v podnikaní úspech, takže čo sa mohlo stať? Čo sa 
pokašľalo?! 

Mozog mu odmietal naskočiť. Akoby sa kúpal v opare šoku a apatie. 

Lucius podišiel k brúsenej karafe, ktorá stála na striebornom podnose s dvoma pohármi na jednej z postranných 
skriniek. Alkohol v nej vynikal farbou svetlého medu. Nalial si z nej na dno pohára. 

Prišiel som o všetko, pomyslel si, keď do seba kopol ten dúšok pálenky. Bezmála o všetok majetok, za jediný jeden 
deň...Toto nedokázali ani generácie jeho predchodcov, hoci praprastarý otec Hyacint bol povestný tým, že nevynikal 
bystrosťou a prehajdákal manželkino veno za jediný týždeň. 

Lenže on mal na dobré kšefty čuch. Žeby sa bol po prvý raz potkol? 

V ústach ucítil chuť sladu a horkej čokolády s jemným podtónom kakaa, keď si nalial ešte trochu a aj tento dúšok 
skončil v jeho ústach na ex, než si dolial znova a sadol si do kresla za mohutným stolom. Jeho leštenú dosku s malými 
odreninkami a temer nepatrnými ryhami, o ktorých vedel iba on pohladil s nebývalou nehou. 
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Sedel tam, vlastná budúcnosť scvrknutá do jednej čiernej maluche, v jednej ruke pohár, druhou si trel čelo. 

Príšerne ho rozbolela hlava, ale nemal času nazvyš, aby sa mohol len tak nečinne utápať v sebaľútosti, hoci by 
momentálne nič radšej nerobil. 

Na túto variantu nebol pripravený, takže mu to zaberie i viac času, ale urobí všetko, čo sa bude dať, len aby 
zabezpečil Draca. Nesmie ho pripraviť o to, na čo má ako jeho dedič právoplatný nárok. 

Možno vsadil na jednu kartu viac, než mal, ale hádam ešte dokáže odvrátiť hrozbu absolútnej katastrofy. 

Veľa času mu neostávalo. Vedel, že zajtra v novinách vyjde tá správa palcovými titulkami a jeho meno v nej bude 
samozrejme figurovať. Ak už má padnúť na samé dno, postará sa o to, aby naň so sebou nestiahol nikoho... 

Draco sa vrátil domov neskoro v noci. Mal povznesenú náladu a nikto sa mu nemohol čudovať. Ten nový 
vzťah bol príjemnou odmenou po všetky tie roky márneho hľadania, kedy zväčša preberal iba medzi ženami. 

Kto by bol predpokladal, že všetko, po čom bude naozaj kedy túžiť nájde až v náručí iného muža? 

 Muža, ktorého roky poznal. Muža, ktorý bol momentálne z nich dvoch ten dominantnejší a vari i majetníckejší, než 
by povedal. Túto jeho stránku doteraz nepoznal, ale imponovala mu. Aj spôsob, akým si naňho uplatnil svoj nárok. 

Ak bol v prvom momente jemne povedané šokovaný, keď zo seba sňal tú kapucňu, jeho návrh na milenecký vzťah ho 
mal prinajmenšom uraziť. Draco ho mal v danom momente prekliať a dať mu patrične najavo, že oňho nemá a 
nebude mať záujem ani v najhoršom sne. 

Neurobil to. Všetko na čo sa zmohol bol vyjavený pohľad, v ktorom sa odrážala príťažlivá mužnosť a to, čo vnímal 
svojím šedým zrakom sa mu nesmierne pozdávalo. 

Vzápätí sa bez varovania ocitol v jeho náručí. Jeho ústa nekládli mužovmu bozku žiaden odpor. Ani ruke, ktorá sa po 
chvíli ocitla v jeho rozkroku, aby ho zvedavo preskúmala. Ešte teraz cítil ten opojný dotyk, keď ho tie silné prsty 
zovreli cez látku nohavíc a on mu prakticky zhíkol v prekvapení do úst, než si neuvedomil, že zvuk, ktorý sa k nemu 
doniesol patrí zipsu jeho drahých nohavíc. 

Celý sa otriasol prisilnou vlnou rozkoše, ktorá ho zasiahla ako dávka studenej vody vyliatej na nahé telo z vedra, keď 
ucítil na pokožke dotyk horúcej dlane. Jeho úd do tej ruky sám odovzdane vkĺzol a nechal sa tými talentovanými 
prstami hýčkať do úmoru. Alebo aspoň dovtedy, kým ho muž skúsenými ťahmi nepriviedol k vrcholu. 

Draco si na to spomínal celkom jasne. Odtrhol sa od jeho úst, prehol sa v páse, aby slabinami prirazil do dlane, ktorá 
zvierala jeho genitálie tým správnym tlakom a spod privretých viečok zaklonenej hlavy vnímal ten absolútne 
triumfálny výraz, ktorý sa zračil v jeho tvári. 

Vtedy mu došlo, že ak ho ten človek chcel ponížiť, lepšiu chvíľu si ani vybrať nemohol. Ochabol mu v náručí a 
rozšírenými zreničkami ho zmätene pozoroval, kým ho zručne privádzal k neodvratnému vrcholu. 

Urobil si. Jeho semeno z neho vytrysklo prudko ako láva a čuduj sa svete, neprišla žiadna rana osudu. 

Muž, teraz stojaci na dva kroky od neho si zdvihol ruku k ústam. Tú ruku, ktorá bola potriesnená Dracovou miazgou. 
Z plných pier, mierne opuchnutých od ich nedávneho bozkávania, sa vystrčila špička jazyka a zvedavo sa dotkla 
mliečnej beloby jeho semena. A urobila to zas a potom znova. 

Draco bol tým pohľadom totálne fascinovaný. Stál tam, s trčiacim penisom v roztvorených nohaviciach, inokedy 
upravené vlasy mierne strapaté. 

„Nebudem na teba tlačiť,“ povedal muž zachrípnutým hlasom, z ktorého slizolinčan vytušil jeho vlastné opomínané 
vzrušenie. „Len som chcel, aby si vedel, že tú investíciu neľutujem. Nikdy som po nikom tak netúžil, nech mi už veríš 
alebo nie.“ 

A on, miesto toho, aby sa ustrojil a odmiestnil, aby ho za tú opovážlivosť aspoň nejako potrestal, ho zdrapil za predok 
habitu a zasyčal mu do tváre: „Nie je práve chrabromilské niečo začať a potom nedokončiť, nemyslíš?“ 
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Muž sklonil hlavu, k miestu, kde sa mu o telo otieral nechránený a opäť stoporený úd rozrovaného slizolinčana. 

„Chceš to tu?“ opýtal sa priamočiaro a Draco sa mierne zamračil. Nemal tušenia, kde vlastne sú, kým sa nerozhliadol 
okolo. 

Ani sme neopustili budovu, v ktorej sa konal ples, uvedomil si rozladene, ale čo na tom, keď sa naňho tie ústa znova 
vrhli a... 

 „Kurva, Potter!“ zahrešil a ľavá ruka sa pritlačili k divo sa vzpínajúcej hrudi. Oči doširoka roztvorené v 
nemennom úžase i šoku zároveň. 

Draco zažmurkal a mávnutím prútika nechal svetlá v otcovej pracovni naplno sa rozsvietiť. Jeho bývalý spolužiak 
sedel na jeho mieste s rukami založenými na hrudi. Zelený pohľad momentálne pripomínal ostrie otrávených šípov, 
ktoré boli evidentne určené... 

„Smiem vedieť, čo tu robíš?“ ozval sa nevrlo, keď k nemu podišiel a oprel sa dlaňami o stôl. 

„Čakám ťa. Už vyše troch hodín. Nie, že by som ti odmeriaval čas,“ zahundral. 

Draco spozornel. Potter bol vážne parádne nabrúsený a on horel zvedavosťou, prečo asi? Ak bol totiž tu a 
nezohrieval otcovi posteľ, čo by bol predpokladal, dospel k jedinému záveru. 

Niečo sa stalo a on... mierne zbledol. 

„Však si ho nepreklial? Potter, ak si mu ublížil len preto, že na teba položil ruku alebo... alebo čokoľvek, prisahám, 
že...“ 

„O čom to táraš?!“ oboril sa naňho tmavovlasý čarodejník. Bolo mu jedno, že ho prerušil. „Kde-je?“ opýtal sa ostrým, 
zastrašujúcim tónom, ktorý používal iba pri vypočúvaní zločincov. Vstal z mužovho kresla a tresol rukami po stole. 
Tvár od Dracovej sotva na šírku dlane. „Povedz mi, kde je a ja sľubujem, že sa s ním iba pokojne pozhováram. 
Prekľajem ho až potom!“ vykríkol a znova tresol rukami po stole. 

Draco nadskočil. „Ako to myslíš, kde je?“ opýtal sa. „O tomto čase väčšinou... spí,“ zamrmlal, keď pozrel na veľké 
nástenné hodiny, ktorých zlatá kyvadlová rúčka sa hypnotizujúco hojdala zo strany na stranu. 

„Nie, ubezpečujem ťa, že nespí,“ odvrkol Harry. „Oklamal ma! A ja hlupák som sa nechal zneužiť!“ zvolal nahnevane. 
„Museli ste sa na mne náramne baviť! Chrabromilský hlupák, ktorý vliezol tomu slizkému hadovi dobrovoľne do 
postele! Merlin, ja som ale idiot!“ 

Draco len nechápavo krútil hlavou, myseľ sa brodila hutnou vatou neblahého tušenia ako jediný jasný lúč, ktorý sa 
snaží vlastnou nezdolnou vôľou prekonať prihustý tŕnistý les. 

„Ďakujem!“ vykríkol znova napajedene. „To je všetko, čo k tomu mohol povedať? Nezdá sa ti to primálo? Cítim sa 
ako kurva, ktorej zabudli zaplatiť!“ 

Ale Draco ho stova vnímal, keď mu zrak padol na zdrap porkvaného pergamenu adresovaný Potterovi. Roztvoril 
krátky list s otcovou pečaťou vrazenou do červeného vosku, kde stálo prosté Ďakujem, písané otcovým úhľadným 
rukopisom. V prvom momente ho napadlo, že bolo toho hlavičkového papiera škoda, ale nebolo pochýb, že... 

Obrátil sa k dverám. Habit za ním zavial, keď vybehol z pracovne s kľajúcim Potterom v pätách. Sotva ho vnímal. V 
ušiach počul akurát tak hukot vlastnej krvi a zúrivé búšenie srdca, ktoré mu dunelo v hrudi. 

Namieril si to priamo do otcovej spálne. Bola vzorne uprataná, posteľ ustlaná. Ráznym krokom podišiel k šatníku a 
roztvoril dvierka. Ruka pohladila ten zbytok šiat, ktorý otec nechal visieť na hodvábnych ramienkach. 

„Je preč,“ zamrmlal a zaspätkoval. Chvíľu iba bezhlavo otváral skrinku za skrinkou, kým mu skutočne nedošlo, čo bolo 
očividné. Potter sa tomu celého mlčky prizeral s vlastnou zmesou zmätku a hnevlivého nepokoja, ktorý ho posadol v 
momente, keď obdržal tú... správu. 
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O chvíľu neskôr pred sebou Draco nechal nastúpiť celkom pôsobivý rad domácich škriatkov, ale aj oni iba krútili 
hlavami tak, až ich veľké uši plieskali vo vzduchu a okolo ich tváričiek. Veľké oči sa dívali na mladého pána s obavami, 
než neprehovoril najstarší z nich. Aspoň Harry si to myslel. Vyzeral tak. 

„Pán Malfoy odísť bez jediného slova. Narýchlo sa zbaliť, keď napísať pre vás ten list, pán Draco.“ 

„List? Aký list?“ vybafol, na čo sa minimálne dvaja zo škriatkov prikrčili a jedna škriatka vyľakane zvýskla. 

„Pán Malfoy vám ho nechať vo vašej komnate, pane.“ 

„Dobre, choďte si všetci po svojom!“ prikázal, na čo zamieril do vlastnej izby. List našiel ležať na vankúši svojej 
postele. Siahol po ňom trasúcimi sa prstami. Pečať sa mu podarilo rozlomiť až na druhý pokus. 

Čítal potichu, ale jeho ústa sa pohybovali, keď bezhlasne opakovali slová napísané v ňom. Dočítal a ruky mu padli k 
bokom. 

„Nechápem to...“ zamrmlal. 

Vnímal Potterov pohľad a nemohol povedať, že by mu momentálne nejako prekážal. Bol z toho všetkého zmätený 
a... absolútne vykoľajený celou tou bizarnou situáciou. 

Potter k nemu pristúpil a bez povolenia mu vyškubol list z ruky, aby si ho prečítal. V tvári mal rovnakú pečať 
fatálneho rozrušenia, presne ako on. 

„Vážne... to nechápem. Prečo odchádzal? Nemusel!“ brblal si, kým sťažka dosadol na kraj postele, so šedým 
pohľadom upretým do neznáma. „Bol by som mu pomohol. Nejako by sme to... vyriešili. Ešte stále je tu moje 
dedičstvo po matke a...“ 

„Iste,“ zamrmlal Harry, keď Luciusov list skladal späť a pohodil ho na neďaleký stolík. „Vy a vaše peniaze. Asi by vám 
mal niekto povedať, že nič z toho nie je dôležité, ale...“ stisol pery do tenkej linky a zvrtol sa na odchod. 

„Nechápeš to! Otec urobil iba to, čo pokladal za správne a najlepšie, aj keď to zjavne vidíš inak, Potter. Keby si nebol 
zaslepený hnevom, pochopil by si jeho rozhodnutie.“ 

Harry sa na prahu Dracovej spálne zastavil. „Nie som zaslepený. Iba sklamaný,“ povzdychol si, sklonil hlavu a vytratil 
sa preč. 

Mladý slizolinčan sa za ním díval, kým ho samotného pohlcoval desivý pocit smútku a opustenosti, ktorá mu otupila 
zmysly. Z postele sa zviezol na zem. Jeho aristokratický zadok narazil na mäkký koberec. Zložil si plavú hlavu na nohy 
a chvíľu tak proste zotrval. Iba predýchaval šok a až neskôr si pripustil, že nie len Potter je tým sklamaným. 

Lucius opustil i jeho. Zadíval sa do malých plamienkov krbu, ktorý mu práve zapálili škriatkovia bez toho, aby na seba 
upozornili. Privolal si otcov list k sebe a znova ho prečítal. 

Vtedy mu zišlo na um, že tá delikátna vec, ktorú mu spomenul a chcel ju s ním prebrať  musela byť oveľa závažnejšia, 
než si myslel. A než si Draco vôbec dokázal predstaviť. 

S myšlienkou na to, že dnes už rozhodne nič nezistí a nevyrieši sa pobral do postele. 

Iste, až chvíľu potom, čo stiahol dva, či tri poháre ohnivej whisky, ale kto by to v takýto večer počítal? Aj vďaka tomu 
zaspal asi rýchlejšie a jeho spánok bol príjemný a bez snov. 

Aspoň malá úľava po tom neblahom zistení. 

Vonku lialo ako z krhly. Holé konáre stromov sa kývali vo vetre akýmsi divokým tancom, pripomínajúce skôr 
výhražné mávanie prstom vysielané k temným nebesám. Olovené mraky viseli nízko nad zemou a stále pôsobili, že 
na Londýn ešte nevychrlili dostatok studenej novembrovej vlahy. 

Hermiona mlčky zízala do svojej poloprázdnej šálky čaju, než k nemu dvihla pohľad. Boli tu len oni dvaja, Ron sa 
tento štvrtok zdržal v práci o niečo dlhšie. 
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„Harry, viem, že to asi nechceš počuť, ale...“ 

„Tak mlč a nechaj si tie múdrosti aspoň raz pre seba, dobre?“ Bolo mu jedno, že je vrcholne nezdvorilý, ale stále sa s 
tým nezmieril. Stále si pripadal byť hanebne zneužitý. 

Hermiona chvíľu vydržala stískať pery, ale netrvalo to ani toľko, čo sekundová ručička ich kuchynských hodín opísala 
svoju zvyčajnú šesťdesiatkrokovú trasu. 

„Cítiš sa ublížene a máš na to právo! Sama by som sa asi cítila rovnako, ale...“ 

Nezastavil ju ani jeho varovný pohľad. Len čo sa nanovo odhodlane nadýchla. 

„Nepoznáš ho predsa päť minút, aby si nevedel racionálne posúdiť situáciu, v ktorej sa tak nečakane ocitol!“ zvolala a 
rázne tresla šálkou o podšálku, aj keď to zjavne nezamýšľala. „Podľa mňa vôbec nepremýšľal, iba konal skratovo! Ako 
by si v šoku konal ty? Sadol by si si k šálke čaju a počkal, než sa na teba všetko to svinstvo zosype?“ 

Prstom ťukla do novín ležiacich medzi nimi. Titulka Denného proroka dávala všetkým na známosť, že majetok rodiny 
Malfoyovcov sa rapídne stenčil kvôli zlej investícii. Mladému dedičovi hrozilo, že príde dokonca o Manor a ostala mu 
iba malá hotovosť v Gringottbanke. Zgustli si na nich ako hyeny na mrcine. Hádali, kam sa podel Lucius a tipovali, čo 
podnikne jeho dedič. Pravda, veľké šance mu nedávali. 

„Asi nie,“ zamrmlal, než uhol pred jej rozhorčeným pohľadom k oknu, na ktoré búšili dopadajúce kvapky dažďa. 

„Nie asi, ale určite!“ napomenula ho. „Nikdy sme nemali ani štvrtinu ich majetku, nie že by nám chýbal. Nevieme si 
predstaviť, čo musel prežívať, keď to zistil. Neobhajujem ho, len sa ti snažím vysvetliť, že konal iracionálne a mal by si 
na to brať istý ohľad.“ 

Harry sa na stoličke nepohodlne zahniezdil. „Aj tak mi to nejde do hlavy.“ 

„Čo? Že odišiel takmer bez slova?“ 

Harry pokrútil hlavou a ukazovákom si napravil okuliare, ktoré mu skĺzli z nosa. „Nie. Ako o všetko mohli prísť.“ 

Hermiona pokrčila plecami. „Nečítal si to? Zlá investícia. To sa v biznise stáva. Raz si hore, potom zasa dolu. Nemôžeš 
stagnovať, ale musíš napredovať. Pozri sa na Georga s Ronom. Neustále si vedú agendu štatistík o dopyte na trhu. 
Vymýšľajú a tvoria nové produkty, len aby si udržali svoje prvenstvo.“ 

„Myslel som, že sú prosperujúcou firmou,“ povedal, na čo jeho kamarátka i prikývla. 

„To áno, ale konkurenčný boj je pekne tvrdý a bezohľadný. Vedel si, že Marwin Boot, starší brat Terryho začal 
podnikať v rovnakom odvetví? Ron bol na prieskum a keď sa vrátil, netváril sa práve spokojne. Povedal, že sú dobrí. A 
to je samé o sebe viac, než bol ochotný najprv vôbec pripustiť.“ 

„Ale i tak sa cítim pod psa, nech už si mi otvorila oči alebo nie.“ 

„A ja to plne chápem a rešpektujem. Sotva si niekoho našiel, kto by ťa bol hodný, stratil si ho bez jediného 
poriadneho slovka vysvetlenia. Máš právo cítiť sa ublížene. Možno to chce všetko iba svoj čas, než sa to utrasie. Ale 
Harry, nemyslím si, že ťa ten muž iba sprosto využil. Myslíš, že by si s tebou dal toľko námahy len kvôli jedinej jednej 
noci sexu? Prepáč, ale podľa mňa by bol úplný blázon!“ 

Zložil si hlavu do dlaní. Mal pocit, že je na smrť unavený. „Neviem, čo si mám myslieť.“ 

Hermiona sa k nemu cez stôl natiahla a vzala ho za ruku. „Zvládneme to. Sme s tebou. A dovtedy, môžeš pokračovať 
vo svojom osobnom pátraní. Stále si neobjavil toho maliara, že?“ 

„Nie,“ stisol jej jemne prsty a pousmial sa. „Stále mi ostalo z toho zoznamu päť mien.“ 

„Tak vidíš. Daj tomu všetkému čas, možno ťa osud milo prekvapí,“ snažila sa ho povzbudiť. 
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„Hermiona? Môj osud je parádna sviňa, ak si si dotreaz nevšimla, nič iné a myslím, že tebe lezú trochu na mozog, 
hormóny, že?“ 

Rozosmiala sa, ale ani to netrvalo dlho. Tvár sa jej stiahla prudkou bolesťou stúpajúcou z brušnej oblasti a vzápätí sa 
ozval čudný zvuk, ktorý Harry nedokázal identifikovať. 

Harry vyskočil zo stoličky. „Čo je? Čo sa deje?“ 

Iba pokrútila hlavou, než vydýchla zadržiavaný vzduch z pľúc, líca červené ako ruže. „Nič, nepanikár. Zatiaľ je všetko v 
poriadku, vážne.“ 

„Určite?“ opýtal sa neisto a pohľadom zavadil o zväčšujúcu sa mokrú škvrnu na jej tehotenských nohaviciach. 

„Vážne. Iba mi odteká plodová voda,“ informovala ho absolútne pokojne. 

„Čo to znamená?“ cítil ako sa ho začína zmocňovať panika. 

„Že zanedlho asi porodím, Harry Potter.“ 

Harry naprázdno preglgol. „Nemal by som ťa dopraviť k Mungovi? Alebo zavolať Rona?“ 

„Neopováž sa!“ zvolala prvý raz zdesene. „Na Munga máme čas a na Rona tiež. Od minulého týždňa, kedy som mala 
falošné kontrakcie je nervóznejší, než ja. Teraz sa pôjdem prezliecť a ty počkáš pekne tu.“ 

„Fajn. Si si istá, že mu nemám volať?“ 

Jej pohľad mu bol dostatočnou odpoveďou. „Sladký merlin, ešte aj toto!“ zaúpel. „Za čo ma trestáš?“ 

11. kapitola – Smiešny návrh 

Situácia, v ktorej sa ocitol nemohla byť horšia. Vlastne pardón, mohla. Pretože hneď na druhý deň po tom, čo 
vyšli tie noviny, kde oznámili bankrot firmy, kam jeho otec tak neúspešne investoval, dostal Draco neohlásenú 
návštevu. 

Agoneus Greengrass sa v Malfoy Manore objavil skoro ráno. Draco bol vytiahnutý z postele krátko po šiestej hodine a 
jeho nálada pripomínala zúriaciu búrku za oknami sídla, ktorá bičovala jesennú krajinu hromami, bleskami a sivými 
prúdmi hustého dažďa. Na nálade mu nepriselo ani to, že ten muž sa tu rozťahoval, akoby bol doma. 

Draco ho chvíľu mlčky a podozrievavo sledoval z tieňa chodby ponorenej do šera. Ten chlap sa usadil v ich najkrajšom 
salóne, dotýkal sa nielen povesených obrazov, ale aj sošiek z porcelánu i tých, ktoré boli postriebrené, či pozlátené. 
Rukou skúšal jemnosť čalúneného poťahu toho, ktorého nábytku, než sa napokon pohodlne usadil v kresle. Na tvári 
mu sedel vrcholne samoľúby úsmev, ktorý vyvolal u Draca neskrývaný odpor. 

Do miestnosti vstúpil odený tak ako bol. Neupravený, stále oblečený v hodvábnom pyžame a zakrútený do županu. 
Celým svojím zjavom demonštroval nesúhlas s týmto drzým vyrušením. 

Ani jeho hlas neniesol stopy po srdečnosti, hoci osobitne si dal záležať na výraze tváre. „Nemám rád neohlásené 
návštevy, Greengrass.“ 

Zastal si v miestnosti s rukami za chrbtom, dívajúc sa naňho nevrlým, i keď nadneseným pohľadom. Ale tým chlapom 
to očividne ani nepohlo. 

„To dokážem pochopiť,“ zamrmlal muž spokojne. 

Ak s ním aj mladíkovo jednanie zamávalo, nedal na sebe poznať, že ho svojím neprístojným správaním urazil. Miesto 
toho si urobil väčšie pohodlie a zašmátral v skrytom náprsnom vrecku drahého saka. Keď odtiaľ ruku vytiahol, 
Dracovi padol pohľad na akési puzdro. Na striebornom viečku bol vyrytý mužov monogram. Otvoril ho a vybral si 
odtiaľ jednu z cigár. 
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„Rád by som hovoril s tvojím otcom. Kde je?“ ozval sa konverzačným tónom, ktorý dával najavo, že táto skorá hodina 
mu nielen, že vôbec neprekáža, ale je mu tiež totálne ukradnuté, že ho svojou návštevou vyrušil. 

„Na dovolenke.“ 

Nad Dracovou odpoveďou sa Greengrass rozosmial, mohutné telo sa otriaslo neskrývaným pobavením. Pripomínal 
mu masu huspeniny so škaredými bokombradami navyše. 

„Absurdné, ale vtipné,“ pozmamenal žoviálne. „Tak dobre. Ak mi neostáva iná možnosť, preberiem ju s tebou. Aj tak 
si vlastne podstatne dôležitým podnetom mojej dnešnej prítomnosti.“ 

„Nemám najmenší dôvod baviť sa s vami.“ 

Greengrass bol evidentne iného názoru, lebo sa naňho sebavedome zaškľabil a vyviedol ho z omylu úlisným: „Ale 
máš, Draco, máš. Si vo väčšej kaši ako si myslíš. A ak nechceš prísť aj o tento dom, mal by si si ma vypočuť.“ 

Premkla ho nepríjemná predtucha, až ho zamrazilo. Greengrass sa tváril príliš spokojne a to sa mu nepozdávalo. Bolo 
za tým všetkým vari ešte niečo? Niečo, o čom nevedel?! 

Takto mu neostávalo iné, než si ho prinajmenšom vypočuť. „Dobre. Ale buďte stručný a prejdite rovno k veci,“ vyzval 
ho netrpezlivo. Ten muž skúšal jeho hranice sebaovládania, to mu bolo jasné. 

Greengrass si medzitým zapálil. Ani sa nespýtal, či smie. Dráždil mu každý nerv v tele nielen svojím správaním, ale i 
iritujúcimi spôsobmi. Akoby nemal za mak slušného vychovania! 

„Isteže, ako inak. Všetkým je jasné, že ste sa s otcom ocitli na dne kvôli zlej investícii. Predpokladám, že ste si obaja 
vedomí toho, čo to znamená. Koľko vám ostalo v banke? Nejakých tridsať-štyridsať tisíc? To nie je veľa, však? Takéto 
sídlo si žiada svoje a vám jedného dňa prostriedky dôjdu. Nepracujete a pri vašom životnom štýle, na ktorí ste 
zvyknutí to odhadujem na pol roka. Možno menej. Možno viac, ak si obrazne povedané, utiahnete... opasky.“ 

„Nezdá sa vám, že toto vôbec nie je vaša starosť?“ Nepovedal mu nič nové. Iba zjavné, nešťastné fakty, v ktorých sa 
brodil až po uši. 

Agoneus potiahol z cigary a vyfúkol do luftu dym. Nepríjemne štipľavý, ktorý Dracovi podráždil nos. Na moment odul 
mäsité pery, nad ktorými sa črtali tenké fúzy, lemujúce ústa a končiace upravenou kozou briadkou.  Znova si potiahol 
a zadíval sa naňho ako na hlúpeho trola, akoby Draco nemal všetkých päť pokope a on usúdil, že určite skončí v pasci, 
ktorú mu tak šikovne nastražil. 

„Mám pre teba ponuku, ktorá sa neodmieta,“ zamrmlal, ľavá ruka spočinula na opierke gauča. Prsty ovenčené 
prsteňmi poklopkávali po opierke vo svojom vlastnom rytme, keď sa naňho zadíval a zvážnel. „Ožeň sa s jednou z 
mojich dcér a budeš si žiť ako doteraz. Ja svoju rodinu dokonale a primerane štedro zabezpečím. Nikdy vám nebude 
nič chýbať.“ 

Dracove šedé oči sa zablýskali zlosťou, ktorú sotva dokázal udržať na uzde. „A čo za to?“ opýtal sa, špicatá brada 
bojovne vystrčená. Tak toto mal ten lump na mysli, keď sa sem tak rýchlo prihnal. Dúfal, že Draco skočí po tej ponuke 
bez ohľadu na následky? 

Korpulentný muž sa pousmial. Nebol to príjemný úsmev, ani srdečný, skôr ľstivý. Tie malé zapadnuté prasacie očká 
ho dokonale prezradili. 

„Vždy som mal slabosť pre toto sídlo. Rád by som si z neho urobil letnú rezidenciu. Má vynikajúcu polohu, je rozľahlé 
a jeho záhrady sú skvostné. Je perlou Wiltshiru a ja by som ho vedel primerane oceniť. Musíš uznať, že ti ponúkam 
nanajvýš výhodný obchod, Draco. Neprerobíš. Môžeš iba získať.“ 

Mladík sa otriasol. Inými slovami, ten ignorant si ho hodlal kúpiť naoko štedrou ponukou. Veľmi dobre vedel, čo by to 
preňho znamenalo. Mal by sa oženiť s Daphne alebo s Astériou? Nikdy! Jedna bola horšia ako druhá. Rozmarné 
fifleny, ktoré v hlavách nemali kúska rozumu. Po zvyšok života by bol iba bábkou v rukách toho vypaseného 
chrapúňa, ktorý by ním manipuloval podľa ľubovôle. Ako by asi skončil? Musel by si hodiť mašľu, keby si takú 
možnosť pripustil čo i len v mysli. 
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Nikdy! zaprisahal sa. Okrem toho, istý čas bol zadaný a dúfal, že sa na tom nič nezmenilo ani potom, v akej 
šľamastike sa teraz nachádzal. 

Vzduch preťalo mávnutie jeho prútika. Rázne a presné ako úder hromu, ktorý ukážkou svojich pôsobivých schopností 
ochromil vysušený a prehnitý strom. 

Cigara v ústach muža zasyčala, zhasla a ostala mu visieť na perách ako mrcina, z ktorej rozstrapkaných okrajov 
opadávali kúsky tabaku. 

„Prišiel ste sem neohlásený a vytiahol ste ma z postele, aby ste mi predložili návrh, ktorý nielen, že nemôžem 
akceptovať, ale už len tá vaša formulácia ma nevýslovne uráža! Ja nie som žiadny patetický hlupák, lord Greengrass a 
aj keď je možno naša finančná situácia alarmujúca, nezastrašíte ma. Žiadam, aby ste s okamžitou platnosťou opustili-
toto-sídlo!“ posledné slová nahnevaného prejavu od zlosti odsekával. 

Greengrass sa zamračil. Vybral si zvyšok cigary z úst a nespokojne si ju prehliadol. „Kubánska Belicoso,“ zamrmlal, 
než jej zvyšok napaprčene skončil v popolníku z ťažkého skla. Zdvihol sa z pohovky a venoval mu blahosklonný 
pohľad. „Dokážem pochopiť, že ste stále v šoku z celej tej situácie a váš... povedzme – výstup – nebudem brať do 
úvahy. Dám vám čas na premyslenie. Verím, že prídete k rozumu. Aj tak nemáte veľmi na výber, ak sa nechcete 
ocitnúť na dlažbe. Pevne verím, že to nechcete hnať do krajnosti.“ Obišiel stôl a natiahol k nemu ruku. „Bolo mi 
potešením, Draco.“ 

Draco sa ani nepohol, iba zdvihol vyššie bradu. „Ja som názor meniť nezvyknem.“ 

Greengrass nechal ruku padnúť k boku a uškrnul sa. „Ako myslíte. Tak, či onak, určite sa ešte uvidíme.“ 

Mal sto chutí vypakovať ho z domu kopancami do toho rozkysnutého zadku, ale miesto toho si iba vošiel 
roztrasenými prstami do vlasov. Začul zahučanie krbu a pomyslel si, či by nebolo dobré zablokovať ho. Podišiel k 
oknám salóna, aby vyzrel na ulicu. Dom už pár dní okupovali novnári, len aby od neho získali čo i len stručné 
informácie. 

S tým zablokovaním krbu si to rozmyslel. Bola to jeho jediná cesta von a... a keby sa otec rozhodol vrátiť... 

Odstúpil od okna prv, než ho ktosi z nich zbadal a fotoaparát cvakol naprázdno. Na toto nemal nervy. 

„Toto musí byť iba zlý sen!“ zašomral. Nemal poňatia, ako dlho tam ostal bezradne postávať, než sa znenazdania 
neocitol v mocnom objatí. 

Pod bradu sa mu dostali mužove prsty, aby mu nadvihli tvár a jeho pery sa mohli prisať k Dracovým ústam. 

Rozšíril oči prekvapením a zakvačil sa doňho rukami, len aby sa uistil, že sa mu nesníva. Bozk netrval dlho. Akoby to 
bola ich klasická forma pozdravu. Vítaného pozdravu. 

„Neozval si sa!“ obvinil ho trucovito. 

„Boli to len dva dni. Mal som prácu a okrem toho, musel som sa postarať o istú neodkladnú záležitosť.“ 

„Prácu? Záležitosť? Ja som tvoja jediná neodkladná záležitosť!“ zavrčal. „Naschvál ma nútiš žiarliť?“ 

Muž sa pousmial, triumfálne. „Isteže. Nemienim sa ti zunovať.“ 

„Zunovať? Ty? Nemožné!“ naklonil sa k nemu a špička jeho jazyka vystrelila vpred, aby oblízla pery zvlnené do 
absolútne provokačného úsmevu. 

Lenže muž nezareagoval ako by si prial. Miesto toho ho vzal za zápästia a prinútil ho nielen pustiť predok jeho habitu, 
ale aj o krok cúvnuť. 

„Musíme si pohovoriť.“ 

Draco vychladol. Pocit radosti nahradil pocit nepokoja a obáv, že tento zlý deň je ešte len na začiatku a Greengrass 
nebol prvým poslom nepríjemných správ. Zachoval sa svojsky. Nafučal sa. Ak sa s ním hodlá rozísť, neuľahčí mu to! 
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„Iste. To si už druhý.“ 

„Greengrass?“ trafil klinec po hlavičke. Draco prikývol. 

„Núkal mi jednu zo svojich dcér výmenou za bezstarostný život a toto tu!“ mávol rukou okolo seba znechutene, než 
sa neodvrátil a nepodišiel ku krbu, aby sa oprel o jeho rímsu. „Vyhodil som ho.“ 

Muž ho obdaril čímsi, čo pripomínalo víťazoslávny úsmev, ale prirýchlo ho nahradil vlažný nezáujem. Merlin, ako ho 
len dokázal miasť! 

„Skutočne? A prečo? Tá ponuka od neho bola... vážne štedrá.“ 

Fľochol po ňom očami. „Ako sa môžeš pýtať?!“ Tie slová skoro vykríkol. 

„Zaujíma ma to,“ mykol plecom a i on sa oprel o rímsu, sotva dva kroky od Draca. Hľadel naňho, akoby ho mal 
perfektne prečítaného a tušil, o čom ten jeho hnev je. 

A Draco zaryto mlčal. 

„Kvôli sexu, však? Viem, že je fantastický. Sám som čosi také nikdy predtým nezažil,“ pripustil viac, než ochotne a 
skĺzol po ňom lascívnym pohľadom. 

Toto sa mu nepodobalo. Prečo sa správa tak stupídne? napadlo mu. 

„Myslíš si o mne, že som taký plytký? Taký povrchný?“ vyštekol Draco frustrovane, z jeho očí šľahali striebristé 
blesky. 

Otázky ostali nezodpovedané visieť vo vzduchu. Prebila ich ďalšia. Naliehavejšia. „Prečo?!“ 

„Pretože ťa milujem, ty idiot! Spokojný? To si chcel počuť?“ zakričal, zahnaný na pokraj pomyselného útesu, na 
ktorom už nejaký čas balansoval. „Čo bude nasledovať? Odkopneš ma, lebo si si so mnou dostatočne užil a pohľad na 
moje poníženie bude iba zadosťučinením za všetko, čo ti moja rodina kedy spôsobila?!“ 

Muž prižmúril oči. Keď prehovoril, jeho hlas znel absolútne pokojne a Draca to primerane vyviedlo z miery. „Idiot? 
Nevolám sa tak. Pozri mi do očí a zopakuj to!“ 

Draco sa tomu priamemu rozkazu chcel iba pohrdlivo vysmiať, ale... keď mu pozrel do tváre, do očí ...  videl, že to 
nedokáže. Tak dobre. Ak to chce počuť, ak s ním ešte neskončil, nech je jeho skaza dokonaná veľkolepo, ako si na 
svoj pôvod zaslúži. 

Zdvihol hlavu a oplatil mu tvrdý pohľad. Bledé líca korunoval slabunký rumenec a pevne stisnuté pery sa nepatrne 
pohli. „Milujem ťa, Neville Longbottom.“ 

Vzápätí prekvapene zhíkol, keď sa po ňom natiahli dve mocné paže a on sa ocitol v jeho náručí. Chvíľku rozdýchaval 
ten šok z náhlej zmeny situácie, než si uvedomil, čo sa stalo a pozrel mu do tváre. 

V Nevillových hnedých očiach sa zrkadlila nekonečná neha. Ako si mohol čo i len na stotinu sekundy pomyslieť, že 
jeho city by mohli byť neopätované? Že by ho dokázal chladnokrvne využiť a potom opustiť bez mihnutia oka? 

„Neville,“ zastonal a položil mu dlane na líca. Mal ich studené a prsty sa mu stále chveli.   

Chrabromilčan sa iba pousmial. Nepobozkal ho, ani mu neopätoval vyznanie. Iba sa nosom obtrel o ten jeho a 
mocnejšie si ho k sebe privinul. 

„Ak teda máme medzi sebou konečne jasno, môžem dúfať, že takto sa hádam všetko iba uľahčí,“ povedal tajomne a 
na Dracov nechápavý výraz sa iba rozjarene uškrnul. 

„Znamená to, že o mňa stojíš napriek tomu, že som temer švorc?“ 

„Ach, iste. Hádam ešte viac ako predtým.“ 
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Draco sa zamračil. „Potom mám šťastie, že si ďalším z tých bláznivých chrabromilčanov, ktorý bez váhania podávajú 
pomocnú ruku. Obával som sa, že to so mnou budeš chcieť skončiť,“ priznal sa. 

„Blázonko,“ zamrmlal nežne Neville, „s tým nerátaj! Si môj!“ a až potom ho pobozkal. 

V Derbyshire bolo príjemne slnečno, aj keď sa po oblohe prevaľovali chuchvalce oblakov a on vedel, že 
poobede to už nebude musieť byť pravda a mal dôvod domnievať sa, že spŕchne. Novembrový vietor bol studenší a 
dobiedzavejší. Snažil sa mu dostať tými chladnými prstami pod budnu alebo v nej nájsť aspoň nejakú škáru, aby ho 
potrápil protivným chladom. 

Nemienil mu to dovoliť. „Flagarus indumentum2,“ zamrmlal si popod nos, keď na seba zoslal kúzlo, ktoré malo 
bezpečne ohriať odev tak, aby sa cítil príjemne. 

Harry sa ocitol v jednom z miest severovýchodnej časti grófstva Derbyshire, ktoré malo v svojom erbe zaujímavé 
motto, „Múdro uvažuj.“ 

Mestečko Bolsover ležalo asi 145 míľ od Londýna a nad ním sa týčil pôsobivý rovnomenný zámok, Bolsover Castle. 
Hrad bol postavený ešte za Williama Peverela v dvanástom storočí a po jeho smrti sa stal majetkom koruny. 

 A on tu pátral po ďalšom človeku zo svojho zoznamu. Sir William Orpen bol síce Ír, ale roky žil mimo svojej krajiny, 
presnejšie v Londýne. Presťahoval sa tam krátko po tom, čo sa mu z manželstva s Anne Caulfieldovou narodil 
prvorodený syn Arthur Herbert. O pár rokov neskôr sa pred narodením dcéry odsťahovali všetci traja do Bolsoveru. 

Dnes bol vdovcom a v dome žil iba so svojou gazdinou. 

Harry si dal tú námahu, aby si o zvyšných osobách zo svojho zoznamu zistil niečo viac. Takže vedel, že sir Wiliam 
vyštudoval na Dublinskej metropolitnej škole umenia. Vyhral všetky hlavné ceny, tiež zlatú medailu Britských 
ostrovov ešte prv, než odišiel študovať na Sladeovu školu umenia. Tam sa naučil pracovať s olejomaľbou a začal 
experimentovať s rôznymi maliarskymi technikami a spôsobmi. Do svojich obrazov zakomponoval zrkadlá, čo 
vytvorilo dojem obrazu v obraze, pridával falošné zábery, koláže a obrázkové obrázky na diela iných umelcov. 

Orpen navyše nebol čarodejníkom, ale muklom. No bol uznávaným a známym umelcom a Čcho povedala, že sa uňho 
učili viacerí súčastníci, ako napríklad Matthew Smith alebo Henry Tanner. Tí v zozname chýbali. Smith pôsobil v 
Spojených štátoch a Tanner sa túlal niekde po Francúzsku. 

Harry prešiel na druhú stranu tichej ulice a zazvonil pri dverách ošumelo vyzerajúceho domu. Po chvíli mu otvorila 
gazdiná a on jej vysvetlil, kvôli čomu prišiel. Pozvala ho dnu a zaviedla ho za majstrom, do záhrady za domom. 

Muž práve maľoval. Stál pred obrazom vloženom v drevenom stojane a tváril sa, akoby sa mu na tej maľbe stále čosi 
nepozdávalo. 

Harry sa predstavil a prešiel priamo k veci. Nepochodil. Po pol hodikne sa s ním rozlúčil a poďakoval mu za čas, ktorý 
mu venoval. 

„Znova len strata času,“ zamrmlal a vyškrtol zo zoznamu ďalšieho kandidáta. 

S myšlienkou na to, že má toho akurát dosť sa vydal do centra mesta, aby navštívil kvetinárstvo a obstaral si veľkú 
kyticu bielych tulipánov, ktoré Hermiona zbožňovala. 

V hračkárstve, ktoré našiel o ulicu ďalej kúpil dvoch plyšových medvedíkov – jedného ružového, druhý bol modrý – a 
odtiaľ sa premiestnil priamo k Sv. Mungovi. 

 „Milujem tulipány, Harry, ďakujem,“ zamrmlala, než sa nadýchla ich vône a požiadala ho, aby ich dal do vázy. 

Harry vzal mohutné sklo so zvlneným okrajom a napúšťal doň v umývadle vodu. Vložil do nej kvety a postavil ich 
kamarátke na nočný stolík. 

„Je fajn mať izbu iba sama pre seba,“ zamrmlala. „Včera v noci som sa vôbec nevyspala, pretože Millicent chrápala.“ 

„Millicent? Myslíš Bulstrodku?“ 
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Prikývla. „Tá osoba je neznesiteľne panovačná. Najprv sme všetky museli počúvať hrôzy jej pôrodu a potom ťa dorazí 
tým chrápaním.“ 

„No,“ mrkol na ňu, „mne úplne stačili hrôzy tvojho pôrodu.“ 

Hermiona sa pousmiala. „Viem, bolo to náročné, ale zvládli sme to.“ 

Mala pravdu. Sadol si na stoličku a ona ho ponúkla cukríkom z otvorenej krabičky dezertu. „Daj si a povedz mi, ako si 
pochodil.“ 

Harry si vložil cukrík do úst a mykol plecom. „Nijako zvlášť. Zatiaľ som preveril iba jedno meno. Vlastne som tam bol 
pred chvíľou. Ten chlapík mal v učení kade koho, ale už to bolo dávno. Okrem toho sa zameriava skôr na krajiny a 
scenériu ako na portréty.“ 

„Kto ti ešte ostal?“ opýtala sa a prevzala si poskladaný pergamen, ktorý jej obratom podal. Hermiona ho prebehla 
pohľadom a trochu sa zamračila. „Tými dvomi sme si neboli isté. Vieš, mali sme s Čcho pocit, že sa jedná skôr o muža, 
ale ani za to nemôžem dať ruku do ohňa. Spomínala, že ten agent, ktorý všetko riadil a sprostredkúval sa o tom 
človeku nikdy ani len omylom nevyjadril jednoznačnejšie. Takže preto sme tam pridali i tie ženské mená. Jeden nikdy 
nevie, že?“ 

„To je v poriadku, Hermiona. Sám by som postupoval rovnako a hodlám ich vystopovať, vážne. Ak kvôli ničomu 
inému, tak preto, aby som sa uistil, že to nie sú ony.“ 

„Môžem sa niečo opýtať?“ 

Harry si povzdychol. „Neozval sa, ak ti ide o to.“ 

Pokrútila hlavou, vlasy mala skrotené čiernou gumičkou, ale i tak jej pár pramienkov lemovalo srdcovitú tvár. 

„Ako to zvláda Draco? Nebol si s ním?“ 

„Nie, odvtedy nie. A takto mi to sakramentksy vyhovuje.“ 

„Hm, to vidím,“ zamrmlala nesúhlasne a zamračila sa. „Prepáč, ale stále mi to nejde do hlavy. Mám pocit, že je za 
tým oveľa viac, než sa popísalo vo všetkých novinách. Niečo na tom celom smrdí.“ 

Harry si iba povzdychol a pretrel si tvár dlaňami. „Možno. Nehodlám sa tým zapodievať, nie je to moja vec.“ 

Na dvere izby sa ozvalo zaklopanie. Hneď na to sa dvere otvorili a sestra vkráčala do miestnosti s dvoma uzlíčkami v 
náručí. 

Hermiona sa celá rozžiarila, keď sa načiahla po jednom a druhý si opatrne prevzal Harry. „Ahoj, princezná,“ zamrmlal 
šeptom. Bábätko sa mu pomrvilo v náručí, ale pokojne spinkalo ďalej. „Je nádherná a myslím, že to meno jej 
pristane.“ 

„Mama sa od radosti rozplakala, keď tu boli včera s ockom. Julia sa volala moja stará mama. Ale ani ju som nechcela 
vynechať. Ronovi sa tá kombinácia tiež pozdávala. Julia Jane Weasleyová.“ 

„Ale aj Casius Marcus je fajn. Znie veľkolepo.“ 

Hermiona sa zasmiala. „Navrhol ho Ron. Neveril by si ako o tom dokázal hádať s celou rodinou, ktorá sa mu to snažila 
vyhovoriť. Ale mne sa páči.“ 

Chlapčiatko sa pomrvilo a zamrnčalo. „Nakŕmim ho, kým malá pokojne spinká,“ zašepkala. „Vieš, keď mi liečiteľ 
oznámil, že čakám dvojičky, trochu som sa vyľakala. Viem, že som s tým zrejme mala rátať, veď u Rona v rodine to nie 
je novinka, ale... Bála som sa, ako to budeme s Ronom zvládať.“ 

„Hravo,“ odvetil Harry bezstarostne. „Máte ochotných a milujúcich starých rodičov, ktorí vám kedykoľvek pribehnú 
na pomoc, nehovoriac o tom, že Julie a Casius majú rovnako oddaného krstného otca.“ 
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„Áno,“ zamrmlala s nežným úsmevom. „Je šťastie mať veľkú a milujúcu rodinu, na ktorú sa môžeš spoľahnúť.“ 

Harrymu tá veta znela v ušiach po celý večer. Aj keď sa vrátil domov krátko po tom, čo bol pozrieť Rona v 
podniku a spoločne si zašli na večeru. 

Vrátil sa domov a v predsieni si skopol z nôh topánky. Zažal svetlo v kuchyni a zalovil v chladničke. Otvoril si 
zázvorové pivo a prelial si ho do vysokého pivového pohára s logom firmy jeho výrobcu. 

Bolo fajn byť súčasťou ich rodiny. Napriek tomu všetkému, čo sa prihodilo cítil, že do nej neodmysliteľne patrí. Akoby 
Ron nebol jeho najlepším kamarátom, ale bratom. Rovnako ako Bill, Charlie, George, či nebohý Fred. Aj Percy, ktorý 
každému občas parádne liezol na nervy so svojimi neprekonateľnými múdrosťami. 

A Ginny. 

Nič z toho však nedokázalo vymazať pocit osamelosti, ktorý sa rozpínal v jeho vnútri veľmi dlhý čas. Nebolo ľahké po 
celej tej histórii s Voldemortom nájsť seba samého. Zaplatil za to jedným rozbitým srdcom a niekoľkými zlými 
skúsenosťami, než prišiel na to, čo chce a pochopil, že bude ťažké to nájsť. 

Potom sa na scéne z čista jasna objavil Lucius Malfoy. 

Ten človek, ktorého vnímal ako pravú ruku Voldemorta. Čarodejník, ktorý proti nemu neraz vytasil prútik s 
nenávisťou žiariacimi očami, akoby si prial jediné. Jeho smrť. 

Prečo to všetko? Len aby zistil, že sa v ňom ukrutne mýlil? Aby po rokoch prišiel na to, že to vôbec nebola pravda? 
Nič z toho? 

A ten istý muž mal v sebe toľko drzosti, že si naňho odrazu urobil nejaký pomýlený nárok! 

Harry sa presunul z kuchyne do obývačky, ale nesadol si. Prešiel k oknám a odpil si, dívajúc sa na vyľudnenú ulicu. 

Poobede spŕchlo, ale dážď rýchlo ustal. Vietor rozdúchal mraky a spretrhal ich putá, aby nechal preniknúť slabým 
slnečným lúčom a doprial mokrej zemi kúsok slnka. Teraz vládla vonku bezmesačná noc a zdanlivo hustá tma. 

Oprel sa o parapet a znova sa napil. Nad hornou perou mu ostal kúsok peny, čo vyzeralo ako komické biele fúzy. 

„Do pekla s tebou, Lucius!“ zahrmel nízko posadeným hlasom. 

Trvalo mu dlho, než si pripustil, že ho ten iritujúci chlap priťahuje. A nielen fyzicky. Ešte dlhšie mu trvalo, než si vôbec 
pripustil, že sa ho nesnaží využiť a že je možno zbytočne zdržanlivý. 

A ako to skončilo? 

Presne tak, ako nechcel. Lucius sa s ním vyspal a na druhý deň sa vyparil merlin vie kam! I keď na to mal svoje 
dôvody, ktoré Harry vnímal ako pomýlené. Keby kvôli bankrotu zutekali všetci, kto vie ako by to vyzeralo. 

Lucius odišiel a nechal syna popasovať sa s problémami ako vie. 

Znova sa napil. 

Draco nebol zlý. Bol to síce svojský slizolinský somár, lebo sa tak vážne správal po väčšinu času, čo sa poznali, ale 
zvykol si naňho. Dalo sa s ním spolupracovať, ak nebol uštipačný a nesnažil sa za každú cenu vyniknúť. Aj jeho britký 
humor si obľúbil a ich prekáranie nabralo inú formu. Zábavnejšiu. 

Mal by prejaviť dobrú vôľu a ísť ho pozrieť? Nechcel, aby si myslel, že ho ľutuje. To by nedopadlo dobre. 

Ale... môže sa tam ukázať pod inou zámienkou. To zvládne. Vážne si oňho robil obavy. A vlastne, ak sa tam zastaví, 
môže zabiť dve muchy jednou ranou. Popýta sa na Luciusa a zároveň sa povyzvedá, ako sa vodí jemu. 

Dopil pivo a vzdialil sa od okna s myšlienkou na to, že sa uňho zastaví zajtra po práci. Hádam to obaja prežijú v zdraví. 
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V tme pod oknami tehlového domu sa nepatrne pohol jeden z tieňov. Keď vystúpil na samotný okraj 
kužeľovitého svetla pouličnej lampy, v ktorom sa zaleskli jeho vlasy, pripomínajúce hviezdny svit. 

Hlava dvihnutá dohora, šedé oči naplnené smútkom. Bol tak blízko a predsa bol preňho nedosiahnuteľný. 

Urobil chybu? Možno, aj to si stihol uvedomiť. Konal skratovo a čo-to popil. Kto by sa mu mohol čudovať? 

Vedel, že sklamal syna a nepochybne i jeho. Keď sa na to díval druhý deň triezvymi očami a s čistou hlavou, pochopil, 
ako to mohlo celé preňho nepriaznivo vyznieť. 

Musel si myslieť, že je presne takým chrapúňom ako očakával. Že ho vlákal do postele len preto, aby si s ním užil a on 
hlúpo dopustil to, z čoho ho mladík v skrytom kútiku duše upodozrieval. 

Akoby mávnutím ruky znevážil dôveru, ktorú doňho vložil. Lenže bol to omyl! To všetko... 

Celý jeho život bol jeden kolosálny omyl! Aj keď by v ňom s trochou úsilia našiel svetlé chvíľky, kedy sa vážne cítil 
šťastný. 

Odmiestnil sa preč. To, čo robil už druhý večer v poradí za sebou bolo obyčajné týranie sa. 

Musí si všetko premyslieť a... hádam nebude neskoro. Vráti sa a bude dvom najdôležitejším mužom svojho života 
čeliť so vztýčenou hlavou skôr, než by ich mohol... stratiť navždy. 

12. kapitola 

Zobudil sa na zúfalé a čiastočne i nahnevané volanie z krbu. A nepochybne hlas mladšieho Malfoya, ktorý sa 
ho snažil vytiahnuť z postele ešte pred siedmou ránou ako si všimol, keď rozospato dvihol hlavu z vankúša, aby sa 
pozrel na budík, ktorý stál na jeho nočnom stolíku. 

Vyštrachal sa z postele, zívol si a pretrel spánkom oťažené viečka. Večer šiel neskoro do postele a teraz sa mu to 
vypomstilo. Ale nemohol poprieť, že by nebol zvedavý, čo sa zasa deje. 

Prešiel do salóna a kľakol si pred krb, len čo zrušil zábrany. V ohni sa okamžite objavila i Dracova tvár tvorená z 
plamenných jazykov a roztopašných iskier mierneho ohňa, ktorý v krbe horel. 

„Čítal si už dnešné noviny?“ opýtal sa ho mladík bez pozdravu s náznakom paniky v tóne hlasu. „Ja už vážne neviem, 
ako ďalej! Musíš mi pomôcť! Toto... to musí byť iba nejaký omyl! Neverím, čo tam píšu!“ 

„Brzdi, Malfoy!“ zastavil jeho zbrklý príval slov a nakrčil čelo v miernom zamračení. Tmavá trošku dlhšia ofina mu 
padla do očí. „O čom to vlastne hovoríš?“ 

Ale Draco mu neodpovedal. Miesto toho odvrátil tvár a načúval hlasu v pozadí, ktorý mu niečo hovoril. Harry vnímal 
len tlmenú vravu, ktorej samozrejme nerozumel. Až potom sa Draco otočil späť a vynútil si uňho okamžitú návštevu, 
takže či Harry chcel alebo nie, len uhol od krbu, aby  ho nechal vojsť. 

Draco neprišiel sám. 

„Nev!“ zvolal Harry udivene a krátko objal kamaráta, s ktorým sa videl naposledy takmer pred dvoma mesiacmi, keď 
si boli povyraziť spolu s Ronom a Seamusom. A potom jeho pohľad preskočil z jedného na druhého. „Ach, takže takto 
je to,“ usmial sa bodro a štuchol Nevilla do boku. „A my sme s Ronom hádali, ktorá je to tentoraz.“ 

Draco sa pri tej slovnej výmene iba popudlivo zachmúril. Vytiahol jednu ruku z vrecka hodvábneho županu a ukázal 
naňho roztržitým gestom. „Nemohol by si na seba prosím niečo hodiť skôr, než... Sakra, Potter, obleč sa!“ 

Harry pretočil očami a Neville sa uškrnul. Musel uznať, že prijímať návštevu iba v obtiahnutých boxerkách asi nebolo 
práve kóšer, hoci ani oni dvaja neboli práve vhodne oblečení na návštevu. Rozhodne sa za primeraný odev nedalo 
považoval pyžamo a župan. V Nevillovom prípade posiaty drobnými kvetmi na chlopni a manžetkách županu. 

„Fajn, idem na seba niečo hodiť, vy si zatiaľ urobte... pohodlie,“ zamrmlal cez plece, keď sa lenivo vzdialil späť do 
svojej spálne, aby sa ustrojil. 
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Draco sotva prikývol, iba vydal prerývaný povzdych a nepokojne sa poobzeral po interiéri miestnosti, než ho milenec 
neobjal. 

„Hlavu hore, niečo vymyslíme, určite,“ zamrmlal a ukradol si od neho krátky bozk, než sa odtiahol a kamsi zamieril. 

„Harry? Urobím kávu, dobre?“ 

Zo spálne sa ozvalo stručné: „Poslúž si!“ 

Neville to bral ako dostatočné povolenie, aby mohol ten neveľký priestor na pár minút svojvoľne okupovať. 

„Ty neodoberáš Denného proroka?“ opýtal sa Draco, keď mu podával plátok rovnomenných novín, len čo sa objavil 
tmavovlasý auror v salóne primerane oblečený. 

„Nie. Iba týždenník Čarodejnícky šport. Tie noviny boli dobré akurát tak na podkúrenie krbu.“ 

Draco si odfrkol. Isteže on zastával celkom iný názor, ale nehodlal sa s ním prieť. Určite nie teraz a nie nad takou 
banalitou. 

„Tak čítaj,“ zaznel jeho strohý príkaz a kým tak Harry pod nátlakom šedého pohľadu neurobil, Draco ho neprestával 
prepaľovať očami. 

Z titulnej strany naňho zízala fotka nejakého muža. A palcové titulky – Vražda alebo rituálna poprava?! 

Harry na moment dvihol zrak, ale znova ho sklopil k novinám a obrátil list, kde bola popísaná celá strana. Z tých novín 
sa dozvedel viac, než by bol rád. A nepotešil ho ani fakt, že si niekto z úradu len tak pustil hubu na špacír. A ešte sa 
ten idiot nechal i menovať, akoby chcel zožať akúsi pomyselnú slávu alebo čo. Nemusel byť veštec, aby pochopil, že 
kolegovi to príde draho. Také informácie sa proste z prípadu nevynášajú na svetlo dňa len tak beztrestne! 

Veru, nechcel byť v jeho koži. 

A potom pootvoril ústa, keď sa dostal k zmienke, že nebohý muž bol finančným poradcom rodiny Malfoyovcov už 
nejaký čas a začítal sa do špekulácií o tom, prečo ho asi niekto sprevadil zo sveta. Pri tom, čo ich nedávno postihlo sa 
tomu nemohol čudovať. 

„Povedz mi, že s tým nemáš nič spoločné,“ požiadal Harry Draca. 

„Zbláznil si sa?! Jasné, že s tým nemám nič spoločné! Mám nepriestrelné aliby,“ odvetil okamžite. 

„To sedí,“ zamiešal sa do rozhovoru Neville, ktorý pred sebou servíroval obyčajný plastový podnos s motívom kvetov, 
kávových zŕn a šálok tej čiernej tekutiny, ktorý mu pred troma rokmi kúpila pani Weasleyová. „Našťastie. Ale máme 
iný problém, pretože nepriaznivé svetlo teraz dopadá na Dracovho otca. A preto sme i tu.“ 

Harry naprázdno preglgol. Akosi mu to nedošlo. Ak nie je vinný jeden, mohol by byť ten druhý, lenže... 

Ani si neuvedomil, že krúti hlavou. 

Draco si iba povzdychol a prisadol si k nemu. Lakťami sa oprel o kolená mierne rozkročených nôh. „Nebol to ani on. 
Niečo také by nikdy nespravil, Harry. Môžeš mu veriť. Napriek... všetkému.“ 

Neville pred nich zatiaľ postavil šálky a nalial im do nich rozvoniavajúci aromatický nápoj. Sám si ten svoj ochutil 
kvapkou smotany a oprel sa v kresle, držiac svoju svetlozelenú šálku s motívom drobných čínskych znakov a 
obrázkom zlatého draka v prstoch. 

„Sme tu len preto, lebo nevieme, čo robiť. Netušíme, či Lucius vie, čo sa tu deje. Nevieme, či je dobré, že sa skrýva, 
alebo či mu to môže iba priťažiť.“ 

Harry si pridal do šálky dva lyžičky cukru a smotanu. Zamiešal a napil sa. Trochu si popálil pery, ale aspoň ho to 
prebralo z tej podivnej letargie, v ktorej sa po tých slovách ocitol. 
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„Jednoznačne mu to v tejto situácii môže iba priťažiť,“ povedal, keď odložil šálku späť a vstal z gauča, akoby nevládal 
len tak sedieť so založenými rukami. „Najlepšie by asi bolo, keby sa dobrovoľne prihlásil a nechal sa vypočuť. Aj pod 
vplyvom Veritaséra, ak by to bolo nutné, lebo takto naňho padá podozrenie a nepochybujem, že v týchto chvíľach sa 
už naňho vydáva predbežný zatykač.“ Na moment sa odmlčal. „Teba už vypočuli?“ obrátil sa na Draca. 

Mladý slizolinčan len pokrútil hlavou. Zdalo sa mu, že ešte i pobledol viac, než už bol. 

„Nie. Ale očakávam, že i na to príde. A ak sa potvrdí moja nevina, pôjdu po mojom otcovi, je tak?“ 

Harry nemusel ani prikývnuť. Odpoveď bola nad slnko jasná. 

„Čo teda budeme robiť?“ 

„Vy dvaja sa predovšetkým musíte vrátiť na Manor. Máte alibi, takže to bude iba formalita, ale buďte pripravení na 
to, že budú nepríjemní a budú na vás tlačiť. Pochop, tvoja rodina im stále tak trochu leží v žalúdku,“ dodal a pozrel na 
Nevilla. „Pôjdeš s ním, dobre? Ja mám službu až večer, nebudem sa tam zbytočne ukazovať. Okrem toho, rád by som 
ho išiel hľadať, hoci vôbec neviem, kde začať.“ 

Draco prikývol. „Nemyslím, že opustil Londýn. Na to nemal dostatok finančných prostriedkov.“ 

„Včera sme skúšali i hľadanie pomocou krištáľového kyvadla. Stále ostávalo nad Londýnom a krútilo sa prevažne 
okolo námestia Trafalgar,“ prezradil Neville. 

„Lenže, keď sme sa tam vydali, nenašli sme ho. Možno tebe sa to podarí,“ dodal Draco s nádejou v hlase. 

„Možno, ale veľa si od toho nesľubujte,“ povedal a uzemnil ich rastúce nádeje. 

Popravde, veľa si od toho nesľuboval ani on. Nemal dojem, že by to bolo také jednoduché. Ak by to tak bolo, 
znamenalo by to, že sa od neho Lucius nevzdialil ani na míľu. Ak to teda bola pravda, ako si to mal vysvetliť? 

Sladký merlin, nikdy nikto ho nemiatol tak ako on! Nikdy ho nikto tak neiritoval a nepopudil a predsa po ňom aj po 
tom všetkom bytostne zatúžil len pri jedinej spomienke na tú vášnivú noc. 

Hneval sa naňho i na seba, ale... predovšetkým naňho! Vôbec nemal tušenie, prečo sa slizolinčan zachoval tak 
detinsky a zbabelo, ale ak sa stane nejaký zázrak a on ho nájde, otrieska mu svoje výčitky o blonďatú hlavu! 

Vonku bolo veterno a obloha bola zatiahnutá, ale nebolo chladno. Prekvapivo, na to ročné obdobie. Trafalgarské 
námestie v centre Londýna svojim názvom pripomína bitku pri Trafalgare, ktorá sa odohrala v roku 1805 a víťazstvo 
britského námorníctva v Napoleonských vojnách. Pôvodne malo niesť meno kráľa Viliama IV., ale nestalo sa tak. 

Od dôb Eduarda I. sa toto územie používalo ako kráľovské stajne, hoci teraz to ničím nepripomínalo ani vzdialene. 
Približne v roku 1820 poveril princ regent architekta Johna Nasha jeho obnovou. Ten ho nechal vyčistiť a zušľachtiť 
celú oblasť Charing Cross. Ale za súčasný vzhľad námestia sa vďačí až architektovi Charlesovi Barrymu. 

Námestie tvorí rozsiahla centrálna plocha obklopená z troch strán cestnými komunikáciami.  Na tej štvrtej strane sú 
schody vedúce do londýnskej National Gallery, okolo ktorej Harry práve prechádzal. 

V strede námestia stál majestátny Nelsonov stĺp, obklopený fontánami a štyrmi bronzovými sochami levov od 
sochára sira Edwina Landseerema. Dokonca sa pošuškávalo, že na ich výrobu použil umelec kov z diel francúzskych 
lodí. Na jeho vrchole stojí samozrejme socha admirála Nelsona. Ale toto ho teraz vážne vôbec nezaujímalo. 

Zastal na vrchu kamenného podlažia pri galérii a oprel sa lakťami o kamenný múr, pričom sa veľmi pozorne a 
dôkladne rozhliadal po desiatkach tvárí, ktoré námestím prechádzali, či len tak posedávali na okraji fontány. Sem tam 
videl cvaknutie fotoaparátov turistov. 

Stiahol si čiapku nižšie do čela a povytiahol si golier tmavozeleného plášťa, v ktorom sa vážne cítil ako prerastená 
oliva. Ale to maskovanie malo svoje výhody a on chcel byť nepozorovaný, a nenápadný. A v tomto kúsku odevu mu 
to išlo veľmi dobre, o čom sa neraz presvedčil. 
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Chvíľu tam len tak postával opretý, než sa mu to zunovalo. Hľadaného muža nikde nezočil. Pozrel na hodinky a 
zamračil sa. Nebol tu ešte ani dvadsať minút. Zišiel po schodoch, zamieril k malému stánku s občerstvením a kúpil si 
slané pečivo, do ktorého schuti zahryzol a premiestnil sa bližšie k fontáne. 

Hryzkal z praclíka posiateho sezamom, omrvinkami kŕmil holuby a občas vyfotil náhodných turistov, ak ho o to 
požiadali. Neprestajne mapoval námestie, ale ani po dvoch hodinách mu to neprinieslo žiadne ovocie. 

Ak niečo na svojej práci vyslovene neznášal, bolo to práve toto. Nezáživné sledovačky, ktoré jemu prišli ako strata 
času. Ale i to bolo potrebné, takže s vynaložením všetkej trpezlivosti ich napokon zvládol. 

Ovšem, v tomto prípade hrali podstatnú úlohu i jeho city a netrpezlivosť značne prevyšovala hranicu jeho 
tolerantnosti. Ako bolo nebo nad ním, chcel to ukončiť. Chcel to vyriešiť a nájsť toho chlapa za každú cenu. 

Zahodil papierové vrecko od pečiva do koša a rozhodol sa pre iný posup. Ak hodlal byť nenápadný, omrzelo ho to a 
vážne netušil, čomu to pripísať za vinu prv. Svojej prchkosti alebo hnevu na toho muža. 

Trvalo pár sekúnd, než sa definitívne rozhodol a naplno rozvinul svoju mágiu. Bolo to nesmierne zaujímavé, pretože v 
takom otvorenom priestore to nadobúdalo celkom iný rozmer. Vnímal všetky zvuky, pachy i tie najmenšie známky 
života s ohromnou silou, takže mu chvíľu trvalo, než sa od toho oslobodil a zatisol to všetko do úzadia. Sústredil sa na 
iné. 

Sprvu cítil energiu muklov, dotkol sa pár vyhorených, nedokonalých magických jadier zopár šmuklov a kde tu sa 
obtrel o čistokrvného čarodejníka. Ale nikdy to nebol ten, po ktorom pátral. 

Takto pokračoval s prestávkami takmer do obeda, aby sa zbytočne nevyčerpal, než krátko po dvanástej zbystril 
pozornosť ako sokol, ktorý natrafí na svoju nič netušiacu obeť. 

Akurát, že jeho obeť niečo evidentne vytušila. Harry bleskoro zareagoval. Stiahol svoju mágiu späť a obrátil sa 
smerom, odkiaľ ho cítil. 

Tmavá ulica sa kúpala v tieňoch poludnajšieho slnka, ktorý tam vrhali vysoké budovy, ale neušiel mu záblesk plavých 
vlasov, ktorý sa stratil v jednom z postranných vchodov. 

Harry mal dojem, že mu srdce vynechalo úder, než sa cvalom rozbehlo ako o život, ale v mihu sa premiestnil. 
Nehlučne, nepozorovane a už aj prekračoval prah vchodu, jemne postrčiac do ťažkých vchodových dverí, keď bol 
ihneď na to natlačený na stenu a do hrdla sa mu zabodla špička prútika. 

 „Harry!“ ten hlas znel uveličene a navlas sa zhodoval s výrazom v tvári. Ten istý údiv sa odzrkadlil aj v 
mužových sivých očiach. „To si bol ty?!“ akoby vyčítal sám sebe, že ho okamžite nespoznal. 

Lucius odstúpil, prútik si schoval vo vrecku tmavého kabáta, ktorý mohol byť tak dobre čierny ako tmavomodrý. Tu sa 
to nedalo rozoznať. 

Lucius sa naňho neprestával dívať. Zvádzal so sebou vnútorný boj. Dať mu čas, alebo ho pobozkať? 

Harry to vyriešil zaňho. Odlepil sa od steny, tvár poznačená stopami neklamného hnevu. Lucius ucítil iskrenie 
popudenej mágie. Nemohol mu nič vyčítať. 

Mladík ho prudko strčil do pŕs, čo ho prinútilo prekvapene zaspätkovať. „Čo si si dofrasa myslel, že robíš?!“ V šere 
nevľúdnej chodby sa jeho hlas ozýval od stien s nebývalou silou a jeho výčitky nabrali na váhe. „Ponížil si ma! Sklamal 
a urazil! Ako som si mohol čo i len na jedinú sekundu pomyslieť, že si iný? Alebo že si sa zmenil?!“ 

„Nič z toho som neurobil a ty to vieš!“ ozval sa Lucius na svoju obranu. Bolo ťažké stáť proti nemu, keď cítil, ako sa ho 
napriek Harryho hnevu zmocňuje vzrušenie. Harry bol... Merlin, bol neuveriteľný! 

„Že nie?! Ušiel si ako zbabelý pes so stiahnutým chvostom len kvôli nejakej hlúposti! Ešte nikdy ti nikto nepovedal, že 
peniaze nie sú všetko, Malfoy!?“ vykríkol a znova ho štuchol do pŕs. Ani nevedel, kedy sa k nemu znova tak hrozivo 
priblížil. 
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Lucius stvrdol ešte viac. Nikdy sa mu nestalo, že by ho vzrušil aj zvuk vlastného mena z úst inej osoby. Tentoraz 
nezaspätkoval, pretože úder očakával. Iba sa naklonil pri tom sotení trochu dozadu. 

„Možno nie pre teba. Ver mi, môj rebríček hodnôt nie je taký pomýlený, ako sa asi domnievaš. To, že som ostal na 
mizine mi môže byť ukradnuté, ale nezniesol som pomyslenie, že som ublížil svojmu synovi. A čo som mohol dať 
tebe? Nemám nič!“ 

„Mohol si aspoň napísať pár slov!“ vmietol mu do tváre. „Mohol si to vysvetliť! Ale nie! Ty si sa ani neunúval,“ 
zamrmlal mladý auror o niečo menej bojovne a zvesil plecia. „Mal som to vedieť.“ 

Lucius sa zamračil. „Čo... čo si mal vedieť?“ 

„Že toho nie som hoden. Užil si si. Vlastne som si užil aj ja, takže sme si kvit, nie?“ 

Šedé oči sa rozšírili úžasom, ale vzápätí to bol Harry, kto bol až surovo natlačený na umazanú stenu, z ktorej sa 
miestami odlupovala maľovka. Nebolo poznať, či skôr šedá alebo vážne pôvodne bielej farby. 

„Teraz si to ty, kto ma sklamal a urazil! Priznávam, že som urobil chybu, ale neprešla hodina, kedy by som svoje 
rozhodnutie neoľutoval. Chcel som sa vrátiť! K tebe! A k svojmu synovi. A skúsiť všetko napraviť. Môžeš sa 
presvedčiť, už mám zbalené. Ale nevynášaj o mne súdy, ktoré vonkoncom nie sú...!“ 

Slovo pravdivé ostalo uväznené v mužových ústach a potlačené Harryho jazykom, ktorý si bez väčšej námahy 
prebojoval vstup do jeho horúcich úst. 

Niekto z nich dvoch zastonal, ale momentálne to bolo Harrymu jedno. Nechal sa opájať chuťou a vôňou plavovlasého 
muža, ktorý sa k nemu skláňal a tisol ho k stene svojím mocným telom. 

Harry nechal blúdiť svoje ruky pod jeho kabátom, mykal za látku, len aby sa predral ďalej, než pod sako a vestu, a 
mohol okúsiť hladkosť hebkej pokožky, na ktorú si len matne spomínal. 

Jeho spomienky nutne potrebovali oživiť! Mužove ústa ho opustili a on zavrátil hlavu dozadu, keď sa jeho ruka ocitla 
pritlačená k jeho rozkroku. Áno, už nejakú chvíľu mu stál a túžobne volal po oslobodení a pozornosti, ktorej sa mu 
vzápätí dostalo. I keď len skúpo. 

Bolo to rýchle a uponáhľané, ale nesťažoval si. Lucius ho chytro obrátil čelom k stene, vyhrnul mu kabát a 
roztrasenými rukami mu rozopol nohavice. O chvíľu mu holý zadok ovial studený vzduch chodby, na čo zareagoval i 
jeho úd a máličko sa stiahol. 

Lucius ho potiahol za vlasy, aby naklonil hlavu a on ho mohol pobozkať, kým sa svojím vlastným horúcim a vlhkým 
údom plným nedočkavosti obtieral o jeho škáru. 

Muž mu oblízol ucho a uhryzol do jemne do krku, než čosi zamrmlal a Harrym myklo, keď pocítil na svojich rektálnych 
svaloch účinok uvoľňujúceho kúzla, ktoré ho malo pripraviť na mužov vpád. To hrejivé mravenčenie a mazľavá 
klzkosť spolu pôsobili ako prsty neviditeľnej ruky, ktorej sa v mihu ochotne poddal. 

Zahryzol si do pery v momente, keď na vstupe do svojho tela ucítil vlhkosť krvou navretej hlavičky mužovho penisu. V 
tom vniknutí nebola žiadna jemnosť, iba nehynúca potreba, ktorá mu vyrazila dych. 

Ako si mohol myslieť, že po ňom ten muž nezatúži rovnako, hoci ho už okúsil? Obvinil ho z toľkých vecí a z toľkých 
ešte chcel! Tie výčitky sa teraz zmenili na prach. 

Z jeho hrdla sa vydral prerývaný ston, keď bol tým prudkým vniknutím narazený na stenu. Na krku ho šteklil Luciusov 
plytký, vlahý dych. Muž ho pevne držal za boky a malý moment sa v ňom nehýbal, než napokon predsa len zakrútil 
bokmi a Harryho ten pohyb rozochvel. Bolo neopísateľné, cítiť ho hlboko v sebe. 

Neopísateľne krásne. 
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Zamrnčal, načiahol sa po jeho rukách, prilepený k stene svojim lícom a pravým plecom, a vystrčil zadok. Provokačne. 
Odmenou mu bol tichý smiech a ruka, ktorá ho pohladila po líci. Prv, než sa mohla stiahnuť, chňapol po nej a vsal do 
úst jej ukazovák. 

Muž za ním prudko vtiahol ústami vzduch a zavrčal. „Čo to so mnou robíš?“ Napoly zúfalý ston, napoly úžas. 

Všetko ostatné sa nieslo v divých prírazoch, hlasných vzdychoch a nekontrolovaných výbuchoch extatickej vášne. 

Mali jedno šťastie, že sa počas ich milovania nik z muklov v chodbe neobjavil. Asi by boli nielen pohoršení. 

Harry sa ešte chvíľu po odoznení orgazmu iba opieral o stenu a snažil sa polapiť dych. Zo škáry medzi polkami 
cítil unikať mužovo lepkavé semeno, kým jeho vlastné potriesnilo nie práve najčistejšiu stenu i jeho vlastné stehno. 
Ale i to trvalo len chvíľku, kým na nich plavovlasý slizolinčan nezoslal čistiace kúzlo. 

Harry nebol schopný a vlastne ani ochotný pohnúť sa. Cítil jemné pálenie z podráždeného anusu a predsa mal dojem, 
že sa nikdy prv necítil úžasnejšie. 

Pár sekúnd počúval nehybne iba tichý šuchot látky, keď sa muž evidentne upravoval a potom ho vzal do parády. 

Obrátil ho k sebe ako nevládnu bábku a s potuteľným úsmevom si ten pohľad evidentne užíval. Keď bol i Harry 
dokonale upravený a jeho zovňajšok bez poškvrnky, iba čo si vzdychol. 

„Keby som necítil to mierne pálenie, neveril by som, že sme sexovali,“ posťažoval si. 

Lucius sa uškrnul, pritiahol si ho do náručia a pobozkal. „Ja nikdy nesexujem. A rozhodne nie s tebou,“ zamrmlal, keď 
sa odtiahol a pozrel mu do tváre s vážnym a predsa nežným pohľadom. 

„Mám to brať ako kompliment?“ opýtal sa chrapľavým hlasom mladík a naťahoval krk, aby sa mohol prilepiť ústami k 
jeho tvári. 

„Ber to ako fakt, Harry. Je krásne milovať sa s tebou.“ 

„Si prvý, kto mi niečo také povedal. Musím povedať, že keby každá sledovačka končila tak fantasticky, asi sa zbláznim 
od šťastia.“ 

Na tie slová sa muž pochopiteľne zamračil. „Keby tak končila každá tvoja sledovačka, pár jedincov by skončilo určite 
vykastrovaných alebo impotentných. Som priveľmi majetnícky, ale to si už asi postrehol, že?“ obtrel sa nosom o ten 
jeho. „A keď sme pri tom, akú sledovačku máš vlastne na mysli?“ 

„Tvoju,“ odvetil zvučne a pozrel mu priamo do očí. „Ty o ničom nevieš?“ 

Odpoveďou mu bol mužov nechápavý pohľad. 

Ten byt, kde ho Lucius zaviedol bol omnoho skromnejší, než ako si trúfol predstaviť. Výraz sparťansky 
zariadený sa mu zdal pomerne nadsadený. 

Holé biele steny bez jediného obrazu, nie malá, ale drobná kuchynka, ktorej dominovala úzka linka, podľa Harryho 
pomerne nepraktická a nafarbená na modro, až mal pocit, že označenie kuchyňa bolo pre tú miestnosť výsmechom. 

Malá kúpeľňa spojená s toaletou a obývacia miestnosť slúžiaca zároveň ako i spálňa. 

Harry sa k nemu spýtavo otočil, jeho nadvihnuté obočie hovorilo za veľa, ale i tak si nemohol odpustiť poznámku. 
„Nechápem, ako si tu vôbec mohol tých pár dní existovať.“ 

Muž sa kriticky porozhliadol a pokrčil plecami. „V podstate som bol rád, že som našiel strechu nad hlavou tak rýchlo 
a... blízko teba. Vieš aké bolo večer, čo večer ťažké nezazvoniť ti pri dverách?“ 

Strapatá hlava sa zvrtla zo strany na stranu, plné pery obsadil malý úsmev. „Vieš, že som si to každý večer prial?“ 
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Lucius mal chuť vtiahnuť si toho zelenookého démona do náručia a bozkávať ho znova a znova, ale nemohol 
opomenúť realitu, ktorá naňho doľahla s neúprosnou tvrdosťou. 

„Pôjdeme ku mne, bude to bezpečnejšie. A ak nás premiestnim, nikto nezachytí ani stopu tvojej mágie. Súhlasíš?“ 

„Na čo všetky tie opatrenia?“ čudoval sa. 

„Ty vážne nič nevieš?“ 

„Mal by som?“ spýtal sa, keď si privolal cestovnú tašku a stal si k nemu. 

„Mal. Ale to potom,“ zamrmlal a objal ho okolo pása. 

V nasledujúcej chvíli sa ocitli uprostred jeho salóna presvetleného skúpim slnkom, ktoré sa s nimi hralo na skrývačku 
a spoza mrakov vykukovalo sotva jedným očkom. Harry zatiaľ mrkol na hodinky, aby skontroloval čas. 

„Fajn, zavolám Draca, už by mohli byť späť a objednám niečo pod zub.“ 

Lucius neprotestoval. Kým Harry hovoril s jeho synom, stál bokom a iba počúval. Zbystril pozornosť v momente, keď 
zachytil i iný, neznámy hlas a vrhol na Harryho spýtavý pohľad. Dokonca urobil i krok vpred, aby nazrel do krbu, ale 
Harry stihol hovor ukončiť. 

„Kto to bol?“ 

Harry k nemu dvihol pohľad, tváril sa zamyslene. „Milenec tvojho syna. O chvíľu sú tu. Dajú si obed s nami, takže 
musím pohnúť zadkom. Tvoj syn je na lačný žalúdok veľmi popudlivý a nepríjemný.“ 

Lucius sa usmial. „A nielen on.“ 

Harry mu venoval pobavený pohľad, než zmizol v kuchyni a chopil sa niečoho, o čom Lucius predpokladal, že je 
telefón. Mlčky ho pozoroval a nervózne vyčkával príchod svojho syna. Harry pri ich stretnutí zareagoval vznetlivo a 
presne ako očakával. Zareaguje tak i Draco? Zachová si slizolinskú chladnosť a zdržanlivosť? 

Tu sa zmýlil. Pretože len čo ho syn zbadal, keď vystúpil z krbu, prekonal vzdialenosť, ktorá ich delila, len aby ho mohol 
objať. 

„On ťa našiel! Našiel ťa! Otec!“ 

Lucius mu objatie opätoval, ale pohľad ostal priklincovaný ku krbu, z ktorého vystupoval druhý muž. Muž, ktorý hral v 
živote jeho syna nemalú a nie menej dôležitú úlohu. Mal chuť uškrnúť sa, keď zistil, o koho ide. Ozaj si neboli s 
Dracom až takí rozdielni. 

Draco poodstúpil a odhodlane mu pozrel do tváre. Tá jeho niesla stopy rumenca. „Otec, myslím, že vás s Nevillom 
predstavovať netreba.“ 

Neville podišiel bližšie a zaujal miesto po Dracovom boku akoby chcel mlčky demonštrovať pozíciu, ktorú zastával už 
niekoľko týždňov. 

Lucius k nemu natiahol pravicu a Neville mu pevný stisk opätoval. 

„Rád vás vidím, pán Longbottom.“ 

„Stačí Neville,“ kývol mladík hlavou a Lucius nemal problém ho napodobniť. Vtedy sa z kuchyne ozval Harryho hlas. 

„Obed je na stole!“ 

Nevydržali pri jedle mlčať. Draco mal toho príliš veľa na srdci, aby len tak pokojne stoloval, kým Nevillovi to 
bolo zdá sa jedno, Harry taktne mlčal a zväčša iba počúval. Sem tam vstal od stola, aby odniesol prázdne taniere 
alebo vybral z chladničky limonádu, či pivo. 
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„Len pred chvíľou sme sa vrátili z vypočúvania,“ začal Draco a mrkol na otca, ktorý pokojne a distingvovane stoloval, 
sediac vedľa Harryho. „Moja nevina sa potvrdila, čím sa žiaľ podozrenie prenieslo na teba.“ 

„Podozrenie z čoho, ak smiem vedieť?“ 

„Z vraždy,“ upresnil Harry vecne a strčil si do úst vidličku s napichnutým kúskom mäska. 

„Z vraždy? Merlin, a to som bol preč sotva pár dní. Z koho vraždy ma teda obviňujú?“ 

„Niekto zabil tvojho finančného poradcu. Dnes v noci,“ povedal Draco a v krátkosti otca s prípadom oboznámil. Hoci 
toho nebolo veľa, čo sám vedel. 

„Večer zistím viac,“ vložil sa do toho i Harry, ktorý práve dojedol a otrel si ústa obrúskom. „Musím zistiť, aké kroky 
chcú podniknúť a potom uvážime, čo pre teba bude lepšie. Či sa dobrovoľne prihlásiť a vypovedať, čo by hralo iba v 
tvoj prospech, alebo sa ostať zatiaľ schovávať a pátrať na vlastnú päsť po pravom násilníkovi.“ 

„To znie rozumne,“ prisvedčil Neville. „Ale nie som si istý, či Manor bude na skrývanie sa vhodným miestom.“ 

„Určite nie,“ pripustil Lucius. 

„Máme aj iné nehnuteľnosti, ktoré...“ začal Draco nádejne, ale otec ho zastavil. 

„Mali sme, Draco.“ 

„Lucius ostane tu. U mňa ho nikto hľadať nebude.“ 

Tri páry očí sa stočili k tmavovlasému mladíkovi, ktorý prišiel s tým najlogickejším a najpohodlnejším riešením. 

„Ak teda pravda nenamietaš. Nie je to päťhviezdičkový hotel, ale vždy lepšie ako tá kutica, kde si bol.“ 

Lucius iba mlčky prikývol, ale jeho pohľad spálil Harryho na popol. Miesila sa v ňom túžba a neha o takej sile, že keby 
nesedel, iste by ho to strhlo z nôh. 

„Tak potom, dohodnuté.“ 

Draco prikývol, hoci sa netváril nadšene. „Fajn. Asi to bude najlepšie.“ 

„Určite,“ pritakal jeho otec, kým sa Neville dvihol, aby upratal riad. 

Keď Draco s Nevillom odišli, bolo krátko pred treťou. Harry práve dopíjal kávu, keď sa po ňom muž majetnícky 
načiahol a zaboril si tvár do jeho vlasov. Zhlboka sa nadýchol a objal ho okolo pása. 

Harry si pomyslel, že na toto by si vedel zvyknúť pomerne rýchlo a ľahko. Odložil šálku s nedopitou kávou a otočil sa k 
nemu tvárou. Mužove ruky mu automaticky skĺzli na zadok. Skusmo tie pevné obliny prehnietli a zatlačili na ne tak, 
aby sa Harryho rozkrok obtrel o ten jeho. 

„Myslím, že by som sa o teba mohol konečne postarať. Ešte stále ťa po našom styku omína škáročka?“ 

Harry sa zachvel a tlmene rozosmial. Dlaňami sa zaprel o jeho hruď, keď sa poodtiahol natoľko, aby mu mohol vidieť 
do tváre. 

„Neviem ako to robíš, ale dokážeš ma rozdráždiť už i slovami ako styk a škáročka. Asi by si mal vedieť, že 
momentálne ma omína niečo iné.“ 

„Mhm, cítim to,“ zamrmlal a obdaril Harryho roztopašným úsmevom, na ktoré bol zväčša taký skúpy. 

„To by som prosil,“ odvetil Harry, ktorý sa snažil veľmi nápadnými pohybmi bedier naznačiť, čo by rád. „Vieš, pred 
nočnou by som si ešte rád zdriemol.“ 

„Len zdriemol?“ 
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Harry sa mu vykrútil z objatia a drzo sa naňho uškrnul. „Kto vraví – len? Prekvap ma, Malfoy!“ 

Och, iste. Luciusa nebolo treba dvakrát pobádať. 

13. kapitola - Nič prevratné 

Draco sa v posteli s nebesami z tmavozeleného zamatu ovenčeného striebornou šnúrou a strapcami pretočil 
na ľavý bok a zadíval sa na pokojne spiaceho milenca. I teraz mal pocit, že tam ten chlap neodmysliteľne patril a 
napadlo mu, že premárnili pár pekných rokov, kým k sebe našli cestu. 

Aj preňho to bolo sprvu nepochopiteľné a sám prvé dni a týždne nevychádzal z údivu, ale obavy mal najmä kvôli 
reakcii svojho otca. Zbytočne. 

S Nevillom si rozumeli. A výborne. Nikdy predtým nestretol nikoho, s kým by sa tak nádherne dopĺňal. Za tie roky mu 
nebola dobrá žiadna žena a že ich vystriedal. 

Jeden by si myslel, že je taký prieberčivý, že nevie, čo chce, že si nič neváži, že sa nehodlá usadiť, že je obyčajný 
rozmaznaný ľachtikár, ktorý má rád iba zábavu, večierky a neviazaný sex. 

A on pritom iba hľadal niekoho, kto by ho miloval takého, aký je. Aký je v skutočnosti, pod ochrannou škrupinkou 
drzej nadradenosti. 

Neville sa máličko pohol a on sa pousmial. Nevedel si ani predstaviť, že by ho vymenil za jednu z Greengrassových 
dcér. Nespravil by to, ani keby bol na tom oveľa horšie ako bol momentálne s pár tisíckami na konte. 

Draco si spomenul na ich prvé stretnutie po rokoch, keď si ho ten chrabromilčan s donebavolajúcim sebavedomím 
vydražil. Chvíľu spolu tancovali, kým z neho Draco mámil jeho identitu, na čo ho po nejakom čase muž vzal za ruku a 
vyviedol z preplnenej sály von. 

Tam kdesi v tmavom a opustenom kúte chodby ho oprel o stenu a uštedril mu taký bozk, až sa mu rozbúchalo srdce 
ako šialené. A neskončili iba pri tom. 

Draco bol po tej noci ako očarovaný. Longbottom mu prisahal po ich prvom bozku, že za ním ešte rád príde i sám. 
Mal pravdu, pretože Dracovi ten bozk nedával spávať, mátal ho vodne i v noci a on nemohol zabudnúť na ten 
nádherný elektrizujúci pocit, ktorý sa ho vtedy zmocnil. Túžil to prežiť zas a overiť si, či sa prechodne pomiatol, alebo 
či sa nedajmerlin zamiloval. 

Teraz si bol na sto percent istý tým druhým. Zamiloval sa. Azda prvý raz v živote, tak naozajstne. Úprimne. A 
vystrašilo ho to. Sprvu. 

No a dnes si život bez neho nedokázal predstaviť. To, čo sa začalo tak nečakane a z jeho strany rozhodne úplne 
nezáväzne, prerastalo každý deň viac do niečoho, čo sa podobalo platnému a reálnemu vzťahu. A aj to sa mu páčilo. 

Najmä teraz, keď sa ocitol po uši v problémoch. Bolo fajn mať po svojom boku niekoho, kto vás jednoducho nenechá 
v štichu. Bolo fajn vedieť, že Greengrassky nie sú jeho jedinou voľbou z finančnej kaše. 

Obrátil oči k oknu, za ktorým pomaly svitalo. Nikdy predtým nemal vo zvyku vstávať tak zavčasu, ak ho nezobudil 
dobiedzavý a nadržaný milenec. Už pár posledných dní mal zlý spánok, kvôli všetkému, čo sa za ten krátky čas 
odohralo. 

Stále nevychádzal z údivu nad tým ako mohli zo dňa na deň o všetko prísť. Oni! Malfoyovci! Nie žeby bolo ich meno 
zárukou akejsi finančnej istoty, to vôbec. Išlo len o to, že otec mal na financie vždy dobrý nos a on, hoci sa o to nijako 
extra nesnažil, trpel rovnakým syndrómom. 

Vstal z postele. Opatrne, aby Nevilla neprebudil. V rannom šere izby a tlejúceho ohňa v kozube sa zabelela jeho nahá 
hruď. Rád spal iba v pyžamových nohaviciach. Kúzlom si privolal župan. Kus odevu mu nehlučne vkĺzol do nastavenej 
ruky. Obliekol sa a prepásal sa v úzkom páse opaskom. 
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Znovu zavadil očkom o posteľ, vkĺzol do papúč a vytratil sa z izby, prečesávajúc si plavé pramene vlasov prstami 
ľavačky. 

O chvíľu už znova sedel v pracovni nad účtami a zmluvami, a šálkou horúcej kávy. Potreboval si to prejsť. Nedalo mu 
to pokoja a bol si istý, že musel niečo prehliadnuť. Nejakú maličkosť, ktorá by ich... spasila. 

Harry sa vrátil z nočnej trochu ubolený. Hoci za to čiastočne niesol vinu i jeho kolega, sám cítil, že nebol vo 
forme. A nie preto, že by si pred nočnou šichtou nezdriemol. Nebolo ľahké pracovať a sústrediť sa, keď mal človek 
plnú hlavu istého slizolinčana a potom zistíte, že stojíte v rane kyjaku horského trolla, ktorý zablúdil do údolia nižšie, 
než by mal. 

U Munga ho dali doporiadku, ale stále cítil namožené svaly a zrastajúce sa kosti rebier. Nebol by tam však ostal ani za 
nič. Stačil mu jeden konkrétny elixír, fixačný obväz a trochu kľudu na lôžku. Pár vecí bude prosto musieť počkať. 
Pátranie po obrazoch i po tom, kto zabil Luciusovho finančného poradcu. Tešil ho aspoň fakt, že mal predtým dosť 
času, aby si prešiel a skopíroval potrebné dokumenty k prípadu. 

Teraz túžil po jedinom. Zapadnúť do postele, dať si ešte trochu elixíru proti bolesti a vyspať sa. Do spálne však 
nezamieril. Nechcel Luciusa prebudiť. Okrem toho, bol špinavý a prepotený a do sprchy sa nehodlal unúvať. Len čo 
na seba zoslal čistiace kúzlo. Aj to ho obralo o zvyšky energie a on sa zviezol na pohovku s povzdychom úľavy. Sotva, 
čo cez seba pretiahol plstenú modro-bielu kockovanú deku, tvrdo zaspal. 

Pohol sa a vzápätí skrivil tvár. Tupá bolesť mu vystrelila z hrudníka až do mozgu a prinútila ho ležať chvíľu 
celkom bez pohnutia a hlasno oddychovať. 

„Ak sa trochu nadvihneš, môžeš užiť elixír proti bolesti,“ začul Harry známy hlas, ktorý ho prinútil otvoriť oči. 

Poslúchol. Všetko bude lepšie ako nezmyselne trpieť pre vlastnú hlúposť. 

A potom si uvedomil, že nie je v obývačke, ale v spálni a nechápavo nadvihol obočie. Lucius sa uškrnul a mykol 
plecami. 

„Myslím, že posteľ je lepšia ako pohovka. Čo sa vlastne v noci stalo?“ vyzvedal a pomohol mu sadnúť si, pričom mu 
pohotovo napravil vankúš za chrbtom, aby sa Harry mohol oprieť. 

„Moja chyba. Nebol som sústredený a už som sa nestačil vyhnúť kyjaku horského trolla.“ 

„Bol si v lese sám?“ zamračil sa plavovlasý muž, ktorý v bielej košeli, rozhalenej pod krkom a zvyčajných tmavých 
nohaviciach vyzeral neodolateľne. Aj s plavými vlasmi skrotenými čiernou krajkovou stuhou. 

„Nie. Ale ubezpečujem ťa, že sme mali obaja čo robiť,“ zamrmlal, teraz plne sústredený na drevený podnos naložený 
raňajkami. Privoňal a usmial sa. „Raňajky do postele? Pozor, aby som si na tento servis nezvykol.“ 

„Pokojne, mne to neprekáža,“ prehodil Lucius a spokojne sa usmial. 

„Ešte mi povedz, že zvŕtanie sa v kuchyni je tvoja tajná vášeň,“ uchechtol sa Harry, keď si ukrojil kúsok palacinky 
poliatej javorovým sirupom, zatiaľ čo nasával príjemnú vôňu ranného čaju. 

Mužov sivý pohľad sa zúžil a na pery prenikol tajomný úsmev. „Môj milý pán Potter, mali by ste vedieť, že tých 
tajných vášní mám... viac.“ 

Harryho tmavé obočie sa mierne nadvihlo a pri prežúvaní naklonil hlavu na stranu. Prehltol, oblízol si pery od sirupu 
a prikývol. V podstate to z jeho úst znelo ako výzva k hádanke, ktorú mal rozlúštiť. 

„Iste, to sa mi k tebe hodí. Vážne.“ Znova si ukrojil, zatiaľ čo ho Lucius mlčky pozoroval z kresla prisunutému k posteli. 
Len chvíľu predtým to bola Harryho nočná lampa. „Doniesol som si z práce nejaké papiere a podklady k prípadu. Kým 
budem mimo vrámci zotavovania sa, rád by som ich preštudoval.“ 

„Len dúfam, že to k niečomu bude dobré,“ zamrmlal. „Hoci tvojim schopnostiam plne dôverujem,“ nezabudol dodať. 

Harry sa pousmial. „Dobré vedieť. A tiež som si dovolil kontaktovať svojho právnika. Pomôže nám.“ 



79 
 

„Právnika? Prečo?“ 

„Aby si s tebou na ministerstve pri vypočúvaní neurobili bezbrannú bábku. Aj keď o tej bezbrannosti by sa dalo 
podiskutovať, že?“ 

„Asi tak. Ale nezabúdaj, že i ja mám svoje vlastné páky a nejaké kroky som už podnikol.“ 

„Ale? Skutočne? A smiem vedieť, aké?“ 

Lucius v krátkosti vyložil Harrymu svoje podozrenie, ktoré v ňom skrslo po tom, čo mu povedal Draco o 
Greengrassovej ponuke, ktorá sa rovnala obyčajnému vydieraniu a tiež o tom, že si dohodol schôdzku s ministrom. 
Súhlasil, keď Harry poznamenal, že by mal byť opatrný, aby sa nedostal do pasce, na ktorú by sa to stretnutie mohlo 
poľahky zmeniť, ale vyslovil ku Kingsleymu svoju dôveru. Harry mu nechcel protirečiť. Veď sa poznali oveľa dlhšie a 
všeličo už preskákali, tak sa hádam minister zachová diskrétne. Musel v to dúfať. 

Ale fakt, že mal to stretnutie naplánované ešte dnes krátko poobede a bez neho, hoc schovaným pod neviditeľným 
plášťom mu nepridávalo na pokoji. Chvíľu sa s tou myšlienkou reálne pohrával, ale Lucius akoby uhádol, čo mu chodí 
po rozume. 

„Ak sa to pre mňa zvrtne neželaným smerom, smie Draco podstúpiť všetky kroky, aké mu len napadnú. Nie, ty, 
jasné?“ 

„Ale...!“ chcel namietať, ale Lucius ho zastavil. 

„Nechcem, aby sa na teba zniesol čo i len tieň z nejakého bludného podozrenia a Draco vie v týchto veciach chodiť. 
Viem, že sa naňho môžem spoľahnúť. A budem šťastný, ak zatiaľ vypátraš, kto za tým všetkým stojí. V tomto sa zas 
spolieham na teba.“ 

Tak predsa doňho vložil plnú dôveru. A Harry musel uznať, že mal napokon pravdu. Neznášal byrokraciu ani tých 
idiotov, ktorí sedeli za stolmi zapratanými papiermi a ich všedne nudný život sa uberal jediným predpisovým 
smerom, striktnou cestou zákona. Nie, že by to nebolo v poriadku, ale títo ľudia mu prišli skôr ako záhrobný 
duchovia, ktorí o skutočnom živote stratili pojem. 

„Ráno som hovoril s Dracom. Myslím, že na niečo prišiel, ale nechcem si robiť márne nádeje. Ešte sa ozve,“ povedal a 
vtisol mu bozk na čelo, keď mu bral prázdny podnos z kolien preč. Harry ešte dopíjal skorocelový čaj ochutený 
medom. „Mal by si si zdriemnuť.“ 

Mladý auror sotva protestoval. Vrátil pohár na podnos a nakukol na svoju hruď cez véčkový výstrih svetlomodrého 
trička. Na ľavej strane sa mu skvela nepekná modrina. Bolesť vďaka elixíru necítil tak intenzívne a dala sa zniesť. Dá si 
na chvíľu šlofíka a potom sa pustí do tých papierov. Nie je to síce nič prevratné, ale hádam na niečo spoločnými 
silami prídu. 

Okram toho, nemusí prechrápať celý deň, stačí, ak sa bude šetriť. 

Podsaditý muž sedel vo svojom mestskom byte a fajčil jednu z obľúbených cigár. Spokojným pohľadom sa 
díval na štíhle žieňa, ktoré sa práve obliekalo. Užil si s ňou ako so žiadnou inou, hoci bola z tých drahších, stála mu za 
to. 

Rád sa jej plazil pri nohách, vzrušovalo ho robiť jej poskoka. Kto by to bol doňho povedal, keď sa väčšinou 
dominantne správal on? 

Keď okolo neho prechádzala, posunul jej plný mešec mincí. Poťažkala ho v jednej ruke, kým mu dovolila, aby jej tú 
druhú pobozkal na končeky prstov s načierno nalakovanými nechtami. 

„Tak znova nabudúce, miláčik,“ zamrmlal a potiahol si z cigary, kým sa s pôžitkom díval na jej vlniace sa boky. 

Neodzdravila. Iba čo pohodila svojou ohnivou hrivou a odvrátila od neho povýšencky pohľad. Akoby jej ani za to 
nestál. Ale i to ho iba vzrušilo. 
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Pousmial sa. Ostal sedieť v izbe, pokojne nasával vôňu sexu a vychutnával si cigaru, než sa mu to nezunovalo a 
neluskol prstami, aby si privolal jedného z domácich škriatkov. Prikázal si nachystať kúpeľ a kým sa jeho želanie 
plnilo, podišiel k oknu. 

Myslel na mladého muža a skúšal uhádnuť, ako sa takto pekne zatlačený do kúta asi rozhodne. Tentoraz sa na 
návštevu ohlásil. Už zajtra. Veril v seba rovnako, ako veril vo svoj úspech. 

Draco Malfoy nemal veľmi na výber. Buď sa rozhodne pre jednu z jeho dcér alebo za nejaký čas skončí na mizine. 

Rozosmial sa. 

Ach, ako miloval, keď mu vychádzali všetky plány! 

14. kapitola - Šampanské na prípitok 

Lucius sa stretnutia s Kingsley neobával, hoci Harry si neodpustil aspoň varovanie pred možnou pascou. 
Predsa len, minister by mal byť prvý, kto suverénne dodržiava zákony. Nepoznali sa však krátko, aby Lucius nedokázal 
posúdiť správnosť vlastného rozhodnutia a za tie roky už spolu všeličo preskákali, aj keď nie všetko a nie vždy išlo ako 
po masle. 

Šikmá ulička skrývala rôzne poklady i miesta, kde sa dalo stretnúť a nerušene sa pozhovárať bez toho, aby po vás 
sliedili zvedavé oči. Jedným takým miestom, ak sa chcel vyhnúť Zašitej uličke bol i Peakesov park, pomenovaný po 
admirálovi Glanmorovi Peakesovi, slávnom premožiteľovi morského hada z Cromeru. 

Peakesov park bol z vtáčej perspektívy akýsi nepravidelený päťuholník umiestnený na odľahlom konci Šikmej uličky a 
zasahujúci i do rovnomenného námestia s pôsobivou kamennou fontánou. Hoci park neoplýval dômyselnosťou 
záhradného architekta, ale skôr poukazoval na jeho znížený kvocient fantázie, to miesto bolo na ich dnešné 
stretnutie vážne dokonalé. 

Fliačiky zelených zanedbaných ostrovčekov trávy od seba delili úzke i širšie kamenné chodníčky a kvitli tu prevažne 
ruže. Hoci celý park pôsobil už nejaký čas takmer ošumelo kvôli nedostatočnej starostlivosti a aj vďaka svojej 
okrajovej polohe, Lucius v ňom videl potenciál. 

„Trochu spustnutý, nemyslíš?“ vytrhol ho z myšlienok Kingsley, ktorý sa s tichým puknutím vynoril na cestičke len pár 
metrov od miesta, kde stál. 

Lucius odtrhol zrak od neveľkého jazierka, na ktorého hladine plávalo zopár lekien a podal mu ruku. 

„Presne nad tým som uvažoval. Za iných podmienok by to mohlo byť... príjemné miesto,“ dodal, keď svoj sivý pohľad 
obrátil na sochu admirála Peakesa, ktorý sa hrdinsky vypínal s prútikom v ruke nad skoleným morským hadom. 
Admirálsky klobúk i plecia s výložkami momentálne niesli stopy vtáčieho trusu. 

„Áno. Ale vieš aké to je. Vždy sa nájde čosi potrebnejšie, čosi dôležitejšie a finančných prostriedkov na kultúru a 
rekonštrukciu sa väčšinou veľa nezvýši. Ale predpokladám, že kvôli tomu si ma sem nevolal. Tak o čo ide, Lucius? 
Týka sa to toho obvinenia z vraždy?“ 

Plavovlasý elegán prikývol a Kingsley si ho mimovoľne premeral pohľadom. Nepamätal si, že by ho niekedy videl 
neupraveného. Ešte aj v bizarne kritických momentoch, umazaný i strapatý vyzeral Lucius tak dokonalo, akoby práve 
zavádzal novú módu. A jeho syn to nepochybne zdedil po ňom. Veľmi pôsobivá vlastnosť, ktorú mu v kútiku duše 
závidel. Jedno šťastie, že on nebýval malicherný, hoci teraz a na tomto poste o seba musel dbať väčšmi, než 
kedykoľvek predtým, už len preto, že nereprezentoval iba sám seba, ale i svoju krajinu. 

„Som nevinný.“ 

Kingsley s vážnou tvárou prikývol. „To hovoria všetci.“ Nedíval sa naňho, takže nepostrehol ten tvrdý pohľad, ktorého 
sa mu po tej poznámke dostalo. Kingsley si spomínal na ten deň, keď sa konečne o tom chlapovi dozvedel celú 
pravdu. Naozaj celú. Nikdy by si nebol pomyslel, že Dumbledorova mašinéria do seba splietla nikdy osudu i tohto 
významného člena čarodejníckej komunity. Koľkokrát prisahal v úrade, či v teréne nad zúboženým mŕtvym telom, že 
ich pomstí a všetci zloduchovia budú pykať? Že ani jeden neujde spravodlivosti? 
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Nemohol tušiť, že nič nie je také, ako sa zdá. A Lucius Malfoy sa takýmto pravidlám evidentne vymykal viac, než 
ktokoľvek iný, koho poznal. 

„Niekto by možno povedal, že mi asi mäkne mozog, ale ja ti prekvapivo verím i tentoraz. A určite nie preto, že mi to 
vravíš. Ani pre tvoje krásne oči, či kvôli spomienke na štedré finančné dary. Pozrel som si ten prípad a tvrdím to, čo si 
myslí Harry. Niečo tam nehrá.“ 

Lucius si neuvedomil, že bol doteraz napätý ako struna. Skutočne sa prvý raz začal obávať, či s týmto stretnutím 
neprestrelil. Kingsley bol príliš vážny, príliš zadumaný. Udržiaval si odstup. Každú chvíľu čakal, že sa odrazu objaví 
aurorská hliadka a zlape ho. 

Kingsley pokynul rukou smerom k chodníku. „Prejdeme sa?“ navrhol a ebenovo tmavá tvár sa stiahla starosťami. 
„Spolieham sa na svojho najlepšieho aurora, že ten prípad rozlúskne. Myslím, že to zranenie mu prišlo iba vhod. Má 
voľno, nikto sa nepýta prečo a môže sa venovať tvojmu prípadu.“ 

Lucius zažmurkal. „Dúfam, že mi nechceš tvrdiť, že by čosi také urobil zámerne?!“ Lucius narážal na Harryho 
zranenie, ktoré minister práve spomenul. 

Minister si uhladil na hrudi fialkovo-žltý habit a prvý raz sa aspoň uškrnul. „Určite nie. Už dávno som sa presvedčil o 
tom, že Harry nie je masochista,“ dodal pobavene a mrkol naňho. „Hoci v tvojom prípade... neviem to posúdiť. Jedno 
je však isté. Je to špičkový auror a myslí mu to. Viac než polovica vyriešených prípadov nesie jeho podpis. A predsa 
mu to nestúplo do hlavy.“ 

Lucius sa pousmial. „Viem. A preto ma nesmierne mrzí, čo sa stalo. Nechcem... neprajem si, aby na ňom spočinul čo i 
len tieň nejakého podozrenia, že mi nadŕža. Sám nechápem, čo sa vlastne stalo, ale prídeme tomu na koreň. 
Musíme. Nedovolím, aby ma niekto len tak bezptrestne obvinil z vraždy. To, že som prišiel o majetok je jedna vec, ale 
aby niekto vraždil a ten odporný čin hodil na mňa...“ 

Kingsley ho celý čas mlčky pozoroval. Lucius vážne soptil. „Mal by si vedieť, že starosti mi robí niečo iné,“ 
poznamenal a zdĺhavo si vydýchol. 

„A to?“ 

„Prípad má na starosti Crispin Armitage.“ 

Už len to bolo samo o sebe dostačujúce, aby Lucius nebral nič na ľahkú váhu. Crispin Armitage bol cieľavedomý 
mladý muž, ktorý s Harrym viedol nenápadné súperenie v tom, kto z nich dvoch je lepší vo svojej práci. Čo však 
považoval za problém bolo, že pri jeho mene vykazoval Armitage známky chorobnej nenávisti. 

Keď Luciusa obvinili po vojne prvý raz, do Azkabanu sa dostal i vďaka jeho „usilovnosti,“ pretože ten človek proti 
nemu zbieral niekoľko dlhých mesiacov všemožné dôkazy o jeho vine a prečinoch. A Lucius vedel, že ich nebolo málo, 
pretože slúžiť niekomu takému ako bol Temný pán a ostať čistý a nepoškvrnený ako ľalia bolo zhola nemožné. 

„Tak to sa čudujem, že mi doteraz neprišlo žiadne predvolanie.“ 

Kingsly sa uchechtol. „Nečuduj sa, pretože je na teba vydaný predbežný zatykač. Myslím, že by bolo pre teba lepšie, 
keby si sa dobrovoľne prihlásil a nechal sa vypočuť.“ 

Prikývol. „Už sme to preberali aj s Harrym. Urobím tak zajtra a privediem si so sebou aj svojho advokáta.“ 

„Isteže, máš na to právo.“ 

„Ale Armitage bude asi sklamaný. Ak zistí, že kliatba nevyšla z môjho prútika...“ 

„Stále ťa môže obviniť z toho, že máš náhradný, takže na toto by som sa veľmi nespoliehal. Určite ťa bude chcieť 
držať v cele, ale myslím, že kaucia to spraví. Predpokladám, že súd ju povolí. Teda s prísľubom, že sa budeš zdržiavať 
výlučne v Londýne.“ 

„Bez problémov, popravde, s takouto možnosťou rátam.“ 
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„Tušil som to. A teraz tá druhá záležitosť. Viem, že to nie je všetko, tak hovor, prosím ťa, počúvam.“ 

Lucius sa uškrnul a spustil lavínu podozrenia, ktorá sa zviezla na hlavu nenápadného muža, ktorý mu bol už nejaký 
čas tŕňom v päte. V žiadnom prípade nechcel odviesť pozornosť od svojej osoby, ale táto možnosť mu tak akosi 
vyvstala sama od seba, keď si dal dokopy niekoľko zabudnutých faktov. 

 „Ideš akurát včas,“ zamrmlal Harry, keď sa muž s hlasným lupnutím objavil v malej predsieni. Harry si zastal 
medzi dvermi a plecom sa oprel o zárubňu. „Hádam, že to dopadlo podľa tvojich očakávaní. Našťastie.“ 

Lucius zavesil plášť na vešiak a rozopol si sako. „Samozrejme,“ odvetil so sebavedomým úsmevom a podišiel k nemu. 
Položil mu ukazovák pod čerstvo oholenú bradu a nadvihol si jeho tvár vyššie, aby ho mohol krátko pobozkať. 

Ich ústa sa sotva dotkli. Harry privrel s pôžitkom oči, ale Lucius si pohľad na jeho tvár chcel vychutnať. 

Nádherný, zmyselný a neskutočne mužný, aj s tými strapatými vlasmi, zapriadla jeho myseľ, kým sa jeho telo opájalo 
sladkosťou narastajúceho vzrušenia. Kiež by si mohol dovoliť viac. Kiež by nečakali návštevu... Hrom do kotla! 

Pre svoj vlastný duševný pokoj radšej odstúpil a odkašľal si. „Dal by som si kávu.“ 

„Je pripravená,“ vzdychol si Harry a s Luciusom za pätami zamieril späť do obývacej izby svojho bytu práve včas, lebo 
zapraskal kozub a z plameňov sa ozval Dracov hlas. 

Mladý blondiak im sotva pozdravil, čo bol taký rozčúlený a nedokázal svoj hnev skryť, ani potlačiť. Neville však 
vyzeral naopak nadmieru pokojne. 

„Smieme vedieť, čo sa prihodilo?“ opýtal sa za oboch Lucius, ktorý už sedel v pohodlnom kresle, bez tmavomodrého 
saka, iba v striebornej vestičke ozdobenej striebornou šnúrkou vedúcou k malému vrecku, ktoré skrývalo okrúhle 
vreckové hodinky a batistovej košeli so stojačikovým golierom. Čierne nohavice a vyleštené topánky mu dodávali 
punc elegána. 

Nechýbala mu ani dômyselne uviazaná strieborná viazanka s drobným tmavomodrým vzorom. Harry mal dojem, že 
sú to drobunké lístočky. 

V duchu sa nad tým pousmial. Prečo sa pri tom mužovi cítil tak trochu ako v minulom storočí? Ale na druhej strane, 
pôsobilo to naňho veľmi pozitívne. Kde inde by stretol takého uhladeného džentlmena? Komu inému by sa nechal 
nielen rozčuľovať, ale i rozmaznávať? 

Apropó, aj toto bola jedna z chvíľ, kedy si spomenul na svojho tajomného darcu portrétu Nádej. A myslel na to tým 
častejšie, čím viac nadobúdal dojem, že s Malfoyom neprežíva iba obyčajný flirt. Ak tento vzťah prerastie v niečo viac, 
pán tajomný bude asi sklamaný. 

„Navštívil nás Greengrass,“ prehovoril Neville, keď sa Draco hodnú chvíľu k ničomu nemal. „Vyvíjal na Draca nemalý 
nátlak, dokonca sa odvážil k vyhrážkam a vydieraniu.“ 

„Ale ba?“ Lucius nadvihol plavé obočie v elegantných oblúkoch, strieborné oči sa hnevlivo zablýskali. 

„Ten odporný červ tvrdil, že to odmietnutie ešte horko oľutujem. Prisahám, ľutoval by som jedine vtedy, keby som si 
mal vziať niektorú z tých jeho harpyí. Do roka by som od zúfalstva spáchal samovraždu. Ak nie skôr.“ 

Nevillova ruka pristála na jeho kolene v upokojujúcom geste a on po nej pohotovo chňapol. Luciusovi to samozrejme 
neušlo, ale nehodlal to nijako komentovať. Vlastne bol rád, že na tie problémy jeho syn nie je sám. A v tomto 
statnom chrabromilčanovi získal evidentne viac, než morálnu oporu. Bolo očividné, že chrabromilčanovi na jeho 
synovi skutočne záleží. Napadlo mu, že keby sa tí dvaja vzali, jeho synovi by ubudol jeden pálčivý problém. Ale to by 
chcel asi od Longbottoma priveľkú obeť. 

Vedel, že si v synovom prípade nemôže vyberať. Draco mal vždy svoj vyhranený kus. Povedal by až – mimoriadne 
vytríbený. Tiež vedel, že Neville pochádza z jednej z najstarších čarodejníckych rodín a ich rodokmeň siaha možno 
ďalej, než ich vlastný. Možno sa predtým nemohli pýšiť takým rozsiahlym majetkom, no v súčastnosti ich Nevillov 
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stav finančného konta nepochybne niekoľkonásobne prevyšoval. Okrem toho, už dávno pochopil, že peniaze nie sú 
všetko, ale ako vravel a stále tvrdil, vedia zavážiť. 

Vážne by proti tomuto zväzku nemal žiadne námietky. Naopak, uvítal by ho. 

Harry zatiaľ naservíroval kávu a doprostred konferenčného stola umiestnil strieborný tanier na stopke s množstvom 
sladkostí. Od čokoládových sušienok, cez farebné kokosové jednohubky, až po arašidové rezy, karamelové tyčinky 
polomáčané v čokoláde, i snehové pusinky a višňové pralinky. Pozornosť od škriatkov z Manoru, ako povedal Neville, 
ktorý s tou pochúťkou prišiel. 

Napokon sa Draco nahol k fasciklu, ktorý so sebou priniesol a položil ho pred seba na stôl, aby ho mohol roztvoriť a 
vybrať strany, ktoré označil. 

„Trochu som pátral. A prišiel som na to, že firma na výrobu metlobalových pomôcok Smith&Brooks bola od začiatku 
veľmi podozrivá. Vieš, že priestory, ktoré označuje za svoje sídlo v obchodnom registri sú vlastne polorozpadnutá 
stará tkáčska továreň?“ 

Lucius pokrútil hlavou. „Takéto veci pre mňa vždy zisťoval Maurice. Ak som si vybral nejaká firmu kvôli investícii, vždy 
som si ju najprv preklepol. To sám dobre vieš. Neraz sme takú dôležitú obhliadku obaja absolvovali, keď som ťa učil 
investovať, no v poslednom čase to patrilo k jeho kompetencii.“ 

Draco prikývol. „A nemôžem poprieť, že by si investoval pochabo. Preto som sa o tú skrachovanú firmu začal 
zaujímať bližšie.“ 

„Boli sme tam osobne. Vážne tam nie je nič iné ako chatrná budova zívajúca prázdnotou. Susedia prisahajú, že sa tam 
ani nikdy nič nedialo. Popýtali sme sa,“ vložil sa do rozhovoru Neville. „Ale jeden z nich si spomína na dvoch mužov, 
ktorí sa tam istý čas obšmietali. Podľa popisu by jeden z nich mohol byť váš finančný poradca. Tým druhým si 
nemôžeme byť istí.“ 

„Takže mi chceš povedať, že som vložil kapitál do fiktívnej firmy, ktorá ma mala pripraviť o majetok, áno?“ 

Draco prikývol. „Určite. Otázkou ostáva dôvod.“ Podal otcovi akýsi papier a Lucius spoznal, že sú to výpisy z účtov 
jeho finančného poradcu. 

„Ako si ich získal?“ opýtal sa ako prvé a pozrel na Draca. 

„I ja mám svoje kontakty,“ odvetil sebavedome. „Všimni si tie vyznačené dátumy. Zhodujú sa s týmito,“ povedal a 
podal mu ďalší hárok papiera. Tam boli vyznačené dátumy uzavretia Luciusovej vstupnej investície do skrachovanej 
firmy i pri jej zániku s peknými sumičkami. „A ako si môžeš všimnúť, tie peniaze neprišli z účtu, ktorý by patril nám.“ 

Lucius sa zamračil. „Naznačuješ, že Atherton nepracoval iba pre mňa.“ Nebola to otázka, len zjavné logické 
konštatovanie. 

„Presne to si myslíme. Ak aj bol spočiatku dôveryhodný, stal sa z neho skorumpovaný potkan, ktorý pracoval poza 
tvoj chrbát a proti tebe.“ 

Harry položil poloprázdnu šálku kávy na stôl a prečesal si prstami vlasy. „A máme tu dôvod, prečo pokladal ktosi za 
nesmierne dôležité, aby viac neprehovoril. Ak pracoval proti vám, ak vás pripravil za tučný zisk o majetok, skutočný 
vinník nemohol dovoliť, aby sa niekde nebodaj preriekol a zradil ho. Zahladil tak po sebe stopy.“ 

„Ale ako zistíme, kto za tým stojí?“ opýtal sa Draco. „Nič viac sa nám nepodarilo objaviť, Harry. Viem, že si 
sakramentsky dobrý, ale ani ty nie si boh.“ 

Harry sa pobavene rozosmial. „Ďakujem za uznanie, ale tým sa ty netráp. Pátranie je moja parketa. A niečo mi 
hovorí, že pravda je bližšie, než by sa nám páčilo.“ 

Lucius ešte chvíľu zízal do papierov, než ich vrátil Dracovi, ale ten pokrútil hlavou a posunul celú zložku Harrymu. 

„Pre prípad, že by si si to chcel pozrieť. Môžno ti pri tom niečo príde na um.“ 
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„Iste, rád si to prezriem.“ 

Krátko na to si Draco s Nevillom vymenili pohľad a Draco pozrel odhodlane na otca. „Neville ma dnes...“ pohľadom 
opäť preskočil z otca na milenca a späť, „požiadal o ruku. A ja som súhlasil.“ 

Lucius sa prekvapene napriamil a vyvalil na dvojicu oči. Draca tá reakcia takmer vystrašila, ale nedal by sa ani za svet. 

„Vzhľadom k okolnostiam som tomu rád a prisahám, že nie je v tvojich silách tomu zväzku zabrániť.“ 

Lucius cítil ako na ňom spočinuli zraky troch mužov. Sám netušil, že pôsobí skôr rozčúlene ako zmätene, ale pravda 
bola taká, že toto vyhlásenie by neočakával ani vo sne. Veď ešte pred malou chvíľou uvažoval nad tým istým a teraz 
to počuje zo synových úst. 

„To by mi ani nenapadlo, synak. Hoci si o otcovské požehnanie mohol požiadať i slušnejšie. Viem, že to vieš,“ uzemnil 
ho prísne a Harry sledoval ako sa Draco Malfoy začervenal. 

„Mrzí ma to, otec. Bál som sa, že nebudeš súhlasiť,“ priznal bez obalu. 

„Kto som, aby som stál v ceste šťastiu svojho jediného syna?“ opýtal sa a na plných perách rozkvitol hrdý úsmev. 
Vstal, obišiel stôl a objal ho. 

A Harry mohol vidieť, že Draco má problém, lebo netuší ako sa tváriť. Vyzeral byť šokovaný i šťastný naraz a bol by 
prisahal, že sa mu sivé oči lesknú od zadržiavaných sĺz. Potom Lucius podal ruku i Nevillovi a oplatil mu skúpy úsmev. 

Ešte prv, než si opäť posadali a Harry priniesol na oslavu fľašu šampanského si znova Draco odkašľal a pozrel na 
oboch. 

„Mám ešte jednu maličkosť. Tá svadba sa bude konať ešte dnes. O ôsmej večer.“ 

„Tak naponáhlo?“ vybafol prekvapene Harry. „Ako ste to tak rýchlo dokázali...“ 

Neville mykol plecami. „Len formality. Potrebné povolenie som získal raz dva. Len ma mrzí, že to bude skromnejší 
obrad.“ 

Draco si povzdychol. „Nemusí byť vždy všetko okázalé. Hlavné je, že budeme svoji, nie?“ 

Chrabromilčanove oči zažiarili. Vzal ho za ruku a pobozkal na jej hebký chrbát. „Aj tak by som to chcel inak, ale 
momentálne nemáme veľmi na výber. Keď sme pri tom, boli by sme radi, keby ste nám išli za svedkov.“ 

Harry sa široko zazubil. „Myslím, že to pre nás oboch bude nesmierna česť. Môžem už doniesť to šampanské?“ 

Neville s Dracom prikývli. 

15. kapitola – Podpisy 

Neville sa spokojne rozhliadol po miestnosti, ktorá vďaka Harryho kúzlam nepôsobila takým stiesnením 
dojmom ako predtým. 

„Srdečná vďaka, Harry, vyzerá to...“ dvihol hlavu, aby sa naplno pokochal tou krásou, „veľkolepo. V také čosi som ani 
nedúfal.“ 

Svadobná sieň ministerstva mágie bola vyzdobená takmer na nepoznanie. Na bielej mramorovej podlahe sa vinul 
červený koberec, od dvojkrídlových dvier až k ambónu, ktorý stál hneď na kraji štvorcového pódia, sotva desať 
centimetrov zvýšeného od podlahy. Ambón bol z orechového dreva, dômyselne vyrezávaný, ozdobený dvoma 
stĺpami a medzi nimi na drevenom podklade boli vyryté znaky ministerstva mágie, pekne pozlátené. 

Vo vzduchu sa vznášali drobné zlaté svetielka a miestnosť napĺňala ľahká vôňa bielych ruží. Neville si ozaj nemohol 
želať viac. Nie v tomto prípade, keď sa všetko malo odohrať tak narýchlo. Nechcel, aby tá jeho žiadosť vyznela tak 
prvoplánovo, ale bolo to jeho spontánne rozhodnutie, ktoré sa mu napokon zapáčilo. 
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Bol rád, že to urobil. I keď si to v duchu predstavoval nespočetne krát a zakaždým si ten scénar predstavoval inak a 
cibril ho v mysli k dokonalosti, napokon z tých ideí veľa nezostalo. Takže i vďaka neslýchanému nátlaku zo strany 
Greengrassa si prosto po odchode toho pajedného čarodejníka kľakol pred vyjaveným a vystresovaným Dracom na 
koleno a požiadal ho o ruku s tlčúcim srdcom ako zvon a s drobnými obavami, že jeho milenec predsa nájde nejaký 
logický dôvod podložený aspoň piatimi dôvodmi, prečo sa do svadby nehrnúť. 

Odľahlo mu, keď sa tak nestalo. Miesto toho sa naňho Draco usmial tak, ako to vedel iba on a jeho údiv vystriedalo 
dojatie a... rozochvený úsmev. 

Skutočne ľutoval, že si nemôžu dovoliť veľkolepejšie prípravy, pretože by Dracovi z celého srdca rád doprial viac, ale 
vzhľadom na okolnosti nemohol byť nespokojný. Práve naopak. 

„Myslím, že sa mu to bude páčiť,“ povedal viac, než potešene a usmial sa na svojho svedka, ktorý sa kvôli tejto 
udalosti nahodil do slávnostného. 

Harry prikývol. „Som si tým istý. Hoci to nie je také okázalé, robil som, čo sa dalo. Tie svetielka bol Hermionin nápad.“ 

„Geniálna ako vždy,“ pochválil Neville kamarátku a pozrel smerom k zadnému vchodu miestnosti, odkiaľ práve prišiel 
oddávajúci vo formálnom bielo-zlatom habite a s napudrovanou parochňou. Hodil očkom po výzdobe a iba čo 
nadvihol obočie. Viac sa k tomu nevyjadril a začal si chystať listiny. 

Neville sa nahol k Harrymu a pošepol mu do ucha: „Myslíš, že to vyjde? Predsa len, hľadajú ho a sme na 
ministerstve.“ 

„Ak si nechá povedať a vezme si ten Všehodžús,“ šepol nazad Harry, „mohlo by to klapnúť. Ale... popravde, napriek 
môjmu naliehaniu si nie som istý, čo urobí.“ 

Reč bola samozrejme o Luciusovi Malfoyovi. Bol druhým svedkom, ale zároveň i hľadaným podozrivým číslo jeden z 
vraždy svojho finančného poradcu, pána Arthertona. Dosť ošemetná situácia, pokiaľ sa nechcel počas obradu ocitnúť 
v putách. Alebo hneď po ňom. 

Harry vedel, že si naňho Crispin brúsi zuby. Veď to bol napokon on a jeho až chorobné snahy o hľadanie dôkazov, 
ktoré dostali toho muža do väzenia na štyri roky. Preto trval na tom, že kontaktuje svojho právnika a preto naliehal, 
aby sa dostavil i na dnešný obrad, keby sa to nebodaj zvrtlo. 

Ženích, ani jeho otec ešte neprišli. Dvere, ktoré sa s tichým vrzgotom otvorili odhalili štíhlu postavu práve Harryho 
advokáta. Kývli si na pozdrav a Harry sa porúčal od Nevilla k Marshallovi. Podal mu ruku a obdaril o sedem rokov 
staršieho muža trochu neistým úsmevom. 

„Som rád, že si prišiel.“ 

Marshall prikývol, keď podávanú ruku stisol. Bol vyšší takmer o hlavu, ale telesnou konštrukciou nijako nevynikal. 
Chudý, v typickom obleku a svojich obľúbených sivých farbách pôsobil ako nenápadná sivá myš, ale v súdnej sieni sa 
menil na malý uragán. Bol jedným z najlepších. 

S Harrym sa spriatelili pri jednom z prípadov, kedy vystupoval ako žalobca proti priekupníkovi s rohmi jednorožcov v 
zastúpení aurorov. Aj vďaka nemu si ten chlapík so svojou bandou posedí v Azkabane ešte dobrých desať rokov. 

„To je v poriadku, Harry. Pre teba to urobím rád.“ 

Harry pokynul k stoličkám pri stene. „Sadneme si?“ 

Marshall súhlasil a očkom zavadil o čakajúceho muža, ktorý sa práve bavil o nejakých detailoch s oddávajúcim. 

„Prešiel si si tie zložky?“ opýtal sa zelenooký mladík zvedavo a jeho priateľ prikývol. 

„Žiadne priame dôkazy. Vychádzajú iba z dohadov. Nemajú sa čoho chytiť a ja ich trochu i chápem. S jeho 
minulosťou,“ mykol plecom, „ale aj tak je to dosť nejednoznačný prípad.“ 
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„Môžu ho ale zadržať. Hoci len kvôli dôvodnému podozreniu a obave, aby neušiel z mesta, či z krajiny,“ dodal Harry, 
dobre si vedomý trestných zákonov. 

„Áno, ale ešte vždy môžeme zložiť kauciu, ak to súd povolí. Myslím, že to nebude také hrozné ako sa zdá.“ 

„Nebuď si istý,“ namietol Harry, „prípad má na starosti Crispín.“ 

„Ach,“ zamrmlal muž a jeho bystrý pohľad modrých očí sa akoby zahalil spomienkami. Harry už otváral ústa, aby sa 
opýtal, čo ho trápi, keď sa vstupné dvere otvorili a dnu vošli dvaja srdečne očakávaní muži. 

A Harry v tom momente stŕpol. Lucius si s ním vymenil pohľad a nedbalo mykol plecami, akoby vravel – Nebudem 
synovi svedkom na jeho svadbe v prestrojení, nech sa deje čokoľvek! Pochop to. 

Iba si povzdychol a pozrel na Marshalla, ktorý si zadumane premeral oboch prišelcov, nepovedal však nič. 

Vzápätí vošiel ďalší človek, sám minister mágie. Pozdravil sa s Luciusom kývnutím hlavy a podišiel k Marshallovi 
Owenovi. 

„Budeš mať prácu, pretože si ho po obrade okamžite odvediem,“ a potom sa otočil k zamračenému Harrymu. „Na 
jeho vlastnú žiadosť.“ 

Iba prikývol. „Iste. Bude to tak najlepšie.“ I sám na to myslel, ale nemali to s Luciusom kedy prebrať, lebo ten ho 
zakaždým odbil slovami – Nemaj obavy, láska, poradíme si. 

A obrad mohol začať. 

Nebol okázalý, ani pompézny, ale obaja mladí muži žiarili šťastím. To bolo do očí bijúce. Pri odriekaní 
vzájomných sľubov si vymenili prstene a prvý manželský bozk, pričom bolo zjavné, že sa obaja nechali trochu uniesť. 
Harry sa iba usmieval. Napokon, mali na to plné právo. 

Ten čarovný moment prerušilo náhle a prudké otvorenie dvojkrídlových dvier a dnu vpálila trojica aurorov, očividne v 
pohotovosti a v plnej paráde. Harry, ktorý sa stihol podpísať do knihy svedkov a stál neďaleko mladoženíchov bol 
odsotený stranou. 

„Lucius Malfoy!“ zaburácalo obradnou sieňou. „Zatýkame vás v mene ministerstva mágie za podozrenie z úkladnej 
vraždy prvého stupňa!“ Vzduchom zasvišťalo a v aurorových rukách sa ocitol Luciusov prútik skôr, než sa Harry 
zmohol na slovo. 

Draco s Nevillom sa od seba odtrhli a trochu dezorientovane sa dívali na dianie okolo seba. Kingsley vstal a vykročil 
dopredu s Harryho právnikom, oddávajúci habkal nemo ako ryba, iba Lucius pokojne zapísal do knihy svoje meno a 
odložil brko bokom. Hneď na to sa otočil a zišiel z pódia s absolútne vyrovnaným výrazom v tvári a očami 
zabodnutými do tváre zástupcu aurorov. 

„Nasaďte mu putá!“ zvolal Crispin s hnevom skrivenou tvárou na svojich dvoch kolegov, ktorí si už stihli všimnúť 
ministra. Na rozdiel od Crispina. 

„To nebude treba, pán Armitage. Sám som hodlal po obrade odviesť pána Malfoya na výsluch.“ 

Crispin sa zvrtol na päte. „Ale, a-ale pane!“ z jeho hlasu i výrazu kričala výčitka. Evidentne by bol najradšej, keby 
mohol Malfoya zviazať a možno mu aj jednu vraziť a zvaliť to na sebaobranu. Ani naposledy to nebolo inak. 

„A ja budem svojho klienta rád sprevádzať,“ pridal sa Marshall so stoickým pokojom. 

Crispinovi klapli zuby na prázdno. Ustúpil a pokynul Luciusovi, aby ho nasledoval aj so svojim právnikom, kým sa 
minister nahol k Harrymu, aby ho zadržal. Tmavé prsty sa zaryli do jeho ľavého pleca, len aby ho zadržali na mieste. 

„Nie. Ostaň s nimi, alebo sa vráť domov, bude to tak lepšie. Tvoj právnik ťa bude informovať.“ 
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Harry iba zaškrípal zubami. Vedel, že Lucius si to tak želá, ale mal sto chutí neposlúchnuť. Napokon sa rozhodol 
predsa len ustúpiť. Aspoň raz dal prednosť rozumu pred svojou zbrklosťou. Okrem toho, nechcel Luciusovi priťažiť, 
ani prezradiť, že s ním niečo má. Potom by to vrhlo na celú vec i jeho prípadné vyšetrovanie na vlastnú päsť zlý obraz. 

„Dobre,“ zamrmlal a Kingsley ho pustil. 

Muži sa vzdialili. Odišiel aj oddávajúci a Harryho obklopil z jednej strany Draco, z druhej Neville. „Vrátime sa na 
Manor. Ideš s nami?“ 

„Nie. Prepáčte mi, srdečne vám blahoželám ešte raz, ale... nemám náladu.“ 

Neville ho potľapkal po pleci. „V poriadku,“ mrkol na svojho manžela a chytil ho za ruku. „Romantická večera vo 
dvojici a potom navrhujem čakanie na správy, tiež vo dvojici, čo povieš?“ 

Draco si povzdychol. Na mladoženícha pôsobil strápene, ale mal na to pádny dôvod. „Lepšiu svadobnú noc si 
momentálne predstaviť ani nedokážem.“ 

Harry ich s odstupom nasledoval, keď začul Nevillov nádejný šepot, keď sa od neho vzďaľovali: „Neteš sa Malfoy, 
možno ešte dôjde i na sex!“ 

Draco sa zachichotal a objal ho okolo pása. „Tak to sa modli za dobré správy, učiteľko.“ 

Neville ho s láskou capol po zadku a zaviedol k výťahu. Čo mu na to odpovedal, už Harry nepočul. Z ministerstva sa 
odmiestnil priamo domov. 

Zobliekol si slávnostný habit, uvoľnil si viazanku a pretiahol si ju cez hlavu. Letným švihom zápästia pristála na 
komode v spálni a ostala tam ledabolo ležať. Stiahol si z pliec sako a zavesil ho na vešiak do skrine. Tiež vymenil 
snehobielu košeľu a čierne nohavice za pohodlie riflí a bavlneného trička. 

Pohľadom mimovoľne spočinul na darovanom obraze. Odul pery a podišiel bližšie. Napadlo mu, že Lucius ho musel 
vidieť. Nemohol si ho nevšimnúť a vlastne ani ignorovať, keďže ten obraz bol, aký bol. Napriek tomu sa naň ani 
nespýtal, ba vôbec sa o ňom nezmienil. Tváril sa, akoby neexistoval. 

Harry si vzdychol. Kto ho vie? Možno by bol ten autor oveľa menej komplikovaný pre vzťah ako Lucius. A možno sa 
zbláznil, ale nedokázal ľutovať, že s ním bol. Že mu dal šancu, nech to vyznelo akokoľvek šialene. 

Prečesal si prstami vlasy a zamieril do kuchyne. Chcelo to proste dobrú kávu a potom si sadne k papierom, ktoré si 
doniesol z práce. Nahliadne do nich a bude čakať na správy. Či už od Luciusa alebo od Marshalla. 

O chvíľku neskôr stálo karamelové frappé na jeho pracovnom stole a on sa hrbil nad štôsikom prekopírovaných 
písomností. Pozorne si prešiel najprv správy z miesta činu, pitevný protokol zavraždeného a napokon sa zahĺbil do 
toho, do čoho sa mu nechcelo vôbec. Do obchodných listín. Prechádzal jednu po druhej, všímal si nielen dátumy, ale 
aj zainteresované mená osôb a jednotlivé finančné čiastky, ktoré Draco Malfoy považoval za potrebné zvýrazniť. 

Fakt bol, že v týchto veciach plával, ale nebol až taký hlúpy, aby nepochopil, o čom sa tam pojednáva. Po niekoľkých 
hodinách dospel k názoru, že sa musí jednať o dobre pripravený komplot, ako už naznačil Draco. Otázkou ostávalo, 
kto za tým všetkým stojí? 

Keď tam tak nad tým sedel a díval sa na porozkladané zmluvy, pohľadom opäť raz zavadil o signatúry 
zainteresovaných. 

„Kde som to už videl?“ zamrmlal si popod nos a ukazovákom prešiel po dokonalej krivke pôvabného písmena. 

Napokon si iba unavene pretrel oči, dopil frappé a vstal, aby sa rozhýbal. Kúzlo Tempus mu prezradilo, že je čosi pred 
dvanástou v noci. 

Harry podišiel k oknu a zadíval sa na tmavomodrú oblohu. Z kúska, ktoré nezakrývli mraky bolo vidieť jagavé hviezdy. 
Spomenul si na Draca a Nevilla a napadlo mu, či z tej ich svadobnej noci niečo predsa len bude. Z ministerstva sa 
dosiaľ nikto neozval a on... 
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Harry odrazu ustrnul. Zelené oči div nevyliezli z jamôk. Vzápätí sa ocitol v spálni, aj s obrazom v ruke. Jeho oči 
prepaľovali podpis neznámeno autora, kým sa jeho srdce pomaly dostávalo do neutíchajúceho cvalu. 

„Asi sa mi sníva!“ zamrmlal omráčene, keď si hneď na to privolal Acciom jednu zo zmlúv, aby mohol tie podpisy 
porovnať. Zhodovali sa! 

Z nemalého šoku ho však hneď na to vytrhol Marshallov patronus, ktorý mu oznámil, že Lucius ostane na noc v cele 
predbežného zadržania, ale vypočúvanie prebehlo v poriadku. Tiež mu oznámil, že súdne pojednávanie prebehne 
zajtra a tam sa určite dohodnú na výške kaucie. Striebristý rys mu poprial dobrú noc s tým, že sa za ním zajtra po 
procese zastaví a privedie i Luciusa. 

Harry spustil plecia. Napokon bol tomu rád. Osamel. A veru mal nad čím premýšľať. 

16. kapitola – Nočný hosť 

Harry sa pomrvil v posteli. Ležal na bruchu, keď zaklipkal viečkami. Zvuky, takmer nehlučné, ktoré k nemu 
doľahli mohli pochádzať aj z tej koláže nepokojných snov, ktoré ho trápili. Alebo tiež z tých pár pohárikov, ktoré do 
seba dostal, než si ľahol do postele s tým, že ráno bude múdrejšie večera. Popravde, aspoň v to dúfal. Stále bol tak 
trochu z toho zistenia zmätený a vyvedený z miery. 

Hádanka bola možno rozlúštená, ale napriek tomu nemohol mať stopercentnú istotu. Nie, kým mu to nepotvrdí 
Draco alebo... alebo nejaký skrytý ateliér v Manore so zvyškom obrazov z tej série, ktorá bola vystavená v galérii! 

Lenže toto nevyzeralo na obyčajné, neškodné snové fantázie. 

Prebral sa na silný pocit, že niečo nie je v poriadku. Že vo svojej spálni už nie je sám. Trvalo pár krátkych sekúnd, než 
sa rýchlo stočil na stranu, svetlo sa rozžalo a postava postávajúca neďaleko pootvoreného okna dostala zásah, i keď 
triafal viac-menej na slepo. 

Súdil tak podľa toho, že jeho nevítaná návšteva nahlas zakliala a s tupým žuchnutím pristála v jednej mäteži svojich 
končatín i habitu v kúte spálne. Bolo nesmiernou výhodou používať mágiu bez prútika, o tom sa už Harry neraz 
presvedčil. 

Nasadil si okuliare na nos a jedným skokom stál vedľa svojej postele na rovných nohách. Teraz už i s prútikom v ruke. 
Na čo vešať nezvanému na nos, že je lepší, než ako si myslel? 

Do toho oslepujúceho svetla, ktoré mu zalialo spálňu žmúrili chvíľu obaja. On, i jeho vlamač. Pravda, Harry bol 
rýchlejší. 

„Pekne vám radím, opatrne vstaňte a o nič sa nepokúšajte!“ varoval ho len chvíľu po tom, čo si bezhlasne skúsil 
privolať prútik nepozvaného hosťa. Ak to nešlo, skúsil zbraň, ale ani potom sa nič nestalo. Vlamač a tak úboho 
ozborjený? napadlo mu posmešne. 

To tmavé klbko sa s tlmeným smiechom rýchlo a pomerne elegantne narovnalo a postavilo sa na nohy. 

Harry mal dojem, že sa mu sníva. „Vy?!“ vypadlo z neho, keď sa zmätene zadíval do tváre muža, ktorého by tu ani vo 
sne nečakal. 

Upír v celej svojej kráse, z Averyovského panstva v Derbyshire, ktoré pred časom navštívil kvôli jednému prípadu. 
Celým menom sa volal Rodolphus Savio Rosemore a momentálne bol jediným žijúcim dedičom sídla, i keď o slove – 
žijúci – by sa dalo podiskutovať, ale to by bolo na dlhé lakte. Rosemore bol jediným bratrancom Orcusa Averyho 
staršieho, ktorý sa pridal k Voldemortovi ešte za prvej vojny. Jeho syn Silvanus Avery, ktorý otcov príklad nadšene 
nasledoval zomrel mladý a nezanechal po sebe potomka. Toľko o tých rodových líniách Harry vedel, lebo si to po tej 
návšteve panstva zisťoval. 

Muž sa uškrnul, oprašujúc si rukou smietky z určite pekne drahého odvevu a vyrovnávajúc ho do pôvodného stavu. 
„Hádam, že ste ma nečakali, auror Potter. Vážne neviem, prečo som sa namáhal s navštívenkou. Alebo vy dobré 
spôsoby neuznávate?“ premeral si ho zvedavým pohľadom, od hlavy k pätám, ba až takmer obdivne chlípnym. 
Nevyzeral popudene, skôr pobavene a Harry by sakra rád vedel, kvôli čomu?! 
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V hlave mal totálne vákuum a už teraz preklínal tie štedré porcie whisky, ktoré si pred spaním naordinoval ako kúru 
proti totálnemu chaosu, ktorý v ňom vyvolalo zistenie, že ten tajomný maliar by mohol byť práve Lucius. Vlastne bol 
zázrak, že sa prebral zo spánku tak rýchlo a reagoval tak pohotovo. Ba dokonca, že ho odzborojovacím kúzlom i trafil, 
napriek tomu tekutému handicapu, ktorého analgetický účinok mu zo žíl stále nevyprchal. 

„Navštívenkou? Nič som nedostal,“ zamrmlal a až teraz si s malou námahou spomenul na skromnú kôpku listov, ku 
ktorým sa nedostal pre iné neodkladnejšie povinnosti. Bol to práve jeho nočný hosť, ktorý sa porúčal z izby na 
chodbu, chvíľu sa drzo prehrabával v jeho pošte, kým sa nevrátil s úzkou svetlozelenou obálkou. Podal mu ju. 

Harry na ňu zagánil a potom mu pozrel rovno do očí. „Nechcete mi rovno prezradiť, o čo ide, keď už ste tu, pán... 
Rosemore?“ Obálku ani neotvoril, skončila na pokrkvanej posteľnej prikrývke, napoly stiahnutej na zemi, keď sa z nej 
bleskovo štveral. 

„Ide o splatenie dlhu,“ oznámil vecne, ale evidentne spokojný sám so sebou. Harry si vôbec neuvedomil, že jeho 
pohľad ostal visieť niekde pod Harryho pupkom. 

Mladý auror si vošiel rukou do vlasov, snažiac sa usilovne usporiadať svoje myšlienkové pochody. „Neviem o ničom, 
kvôli čomu by ste mi mali byť práve vy zaviazaný, pane, takže...“ 

„Ja nehovorím o vás, drahý pán Potter,“ zapriadol sladko, dokonca maznavo, „hoci by mi to vôbec neprekážalo, keď 
sa tak na vás... dívam, drahý chlapče.“ Upír naklonil hlavu na stranu a labužnícky si oblízol spodnú peru, kým sa 
mladík iba nechápavo zamračil a konečne sklonil hlavu, sledujúc očami mužov pohľad. 

A zdesil sa. Harry si až teraz uvedomil, že pred tým promiskuitným upírom stojí tak, ako prišiel na svet. Nahý ako prst. 
Zaklial a zvrtol sa k nemu zadkom, keď si zo zeme zobral boxerky, aby si ich na seba natiahol. Neušlo mu, ako upír 
tľoskol jazykom a spokojne zavrnel čosi ako: „Sladký merlin, normálne tomu Malfoyovi závidím!“ 

Harry iba čo pootočil hlavu a naštvane vyprskol: „Nechajte si zájsť chuť a vyklopte, o čo vlastne ide!“ 

„Strašne popudlivý. Hádam by bolo bývalo lepšie, keby som vás zobudil trochu jemnejšie, že?“ detaily toho 
prebúdzania si radšej nechal pre seba, lebo Harry nevyzeral na pokojnú rozpravu. 

Rosemore sa mu nemohol čudovať. Bola hlboká noc a on ho nešetrne prebudil, navyše vyvolal zbytočný poplach, 
lebo ten rozkošný truhlík si neprečítal ani jeho krátku správu. 

„Fajn, môžeme prejsť do pracovne? Predsa len, táto miestnosť a váš sporý odev odvádzajú moje myšlienky 
neželaným smerom. Hoci len pre vás,“ upresnil, na čo mladý muž zovrel ústa do tenkej linky a znova sa otočil, aby na 
seba dodatočne natiahol tričko i rifle. Napokon, nebol žiaden exhibicionista. 

Potom mu kývol, nech ho nasleduje. V pracovni sa zvalil do kresla a snažil sa nevšímať si Rosemorove poznámky na 
to, že je to síce malé, ale... praktické. Na slobodného mládenca a na drobnosť toho bytu. 

„Aspoň to nie sú ruiny,“ prskol Harry jedovato a počkal, než si upír konečne sadne. Nestalo sa. Iba blúdil po 
miestnosti, ukazovákom prechádzal po bruškách kníh a mrmlal si čosi popod nos. Harrymu bolo jasné, že frfle nad 
úzkym záberom jeho literatúry. Iba šport, čarovné zvery, aurorské príručky, zákonníky. A potom pozvoľna začal 
hovoriť. 

„Pred časom ma navštívil váš milenec, Lucius Malfoy. Stretli ste sa, pamätáte? Tak nehanebne nás tú noc vyrušil,“ 
pokrútil hlavou a bolo zrejmé, že je mu to skutočne ľúto. Díval sa na Harryho s prižmúrenými očami, akoby v duchu 
rozoberal, čo všetko mohli spolu zažiť. V jeho dome, v jeho posteli. Ale dával si na jazyk pozor. Našťastie. „Jemu som 
zaviazaný.“ 

Harry sa naježil. „Prečo ste potom nenavštívili jeho syna, Draca?“ 

Rodolphus naňho pozrel, akoby nemal všetkých päť pokope. „A vyrušiť ich vo svadobnú noc?“ Nad Harryho 
počudovaním sa pousmial. „Iste, viem o tom. A myslite si o mne, čo chcete, ale hlboko v jadre som romantik, auror 
Potter. Okrem toho, s vami som mal tú česť. S mladým pánom Malfoyom nie.“ 

„No, tak to by som asi mal byť poctený, že voľba padla na mňa.“ Dal si záležať, aby to vyznelo poriadne sarkasticky. 
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Ale ani to s tým upírom nepohlo. Zareagoval iba zhovievavým úsmevom. „Nie, poctený som ja, verte mi. Bolo to... 
viac, než príjemné.“ 

Ten chlap ho doslova iritoval. Iným spôsobom, než Lucius, pravdaže, ale nedalo sa povedať, či je to skôr tým, že 
momentálne Harry trpel nedostatkom spánku a alkoholickým opojením, alebo tým, ako sa naňho ten nočný prízrak 
díval. Akoby bol čerešničkou na jeho torte, do ktorej sa chystal zahryznúť. 

Konečne si sadol na stoličku oproti nemu a aj keď ich od seba delil písací stôl, Harrymu sa to zdalo byť málo. 
Našťastie, Rodolphus prešiel rovno k veci a prestal s tými svojimi narážkami. Vysvetlil, čo od neho Lucius žiadal a 
Harry ho bez slova vypočul. 

„Takže chápete, môj krásny chlapče, prečo som si vybral práve vás?“ 

Harry naňho nevrlo pozrel ponad dosku stola. „Myslím, že chlapčenský vek mám už dávno za sebou.“ 

„Môžem vás volať teda Harry?“ upír to navrhol takmer obradne a Harry prikývol. Furt lepšie, ako by mu mal píliť uši s 
tým jeho chlapče. 

„Upresnime si to, dobre? Sledoval ste toho muža, lebo Lucius chcel poznať ich majetkovú situáciu, keby sa Draco 
rozhodol pre jednu z jeho dcér.“ 

„Presne. Viete, kedysi som sa tým živil a bol som sakra dobrý,“ pochválil sa. 

„To verím,“ zahundral, „a vravíte, že máte dojem, že Luciusov prípad s tých chlapom nejako súvisí?“ 

„Som o tom presvedčený.“ 

Harry sa naňho chvíľu mlčky díval, hrýzol si spodnú peru a premýšľal, než prehovoril. „Podujal som sa v tej veci pátrať 
na vlastnú päsť. Bolo by odo mňa veľmi trúfalé, keby som vás požiadal o pomoc?“ 

„Bolo,“ odvetil pobavene upír, ale oči mu iskrili. „Ale urobím to pre vás veľmi rád. Mám však podmienku.“ 

Harry spozornel. „Akú?“ 

Rodolphus sa lakťami oprel o dosku stola a dôverne sa k nemu naklonil. „Chcem vás pobozkať. Len raz. Stačí jediný 
bozk. Jeden jediný a urobím všetko, čo odo mňa požiadate, sladký Harry.“ 

Videl ako Harry zmeravel a vyvalil naňho tie svoje krásne zelené oči. Dokonca zatajil dych a srdce sa mu rozbúchalo. 
Určite hnevom, ale tým sa rozhodol nezapodieval. Stačilo, aby prikývol. Sladký merlin, pre jeden jeho bozk urobí 
vážne všetko na svete a bude mu šumafuk, či mu za to neskôr Lucius vyrazí zuby alebo nie. Bozk bol predsa celkom 
nevinnou záležitosťou... 

„Len jeden?“ uistil sa auror hádam po celej večnosti a on zažmurkal prekvapením. Popravde, nedúfal, že bude 
súhlasiť. 

Chytro prikývol. „Jeden, jediný.“ 

„Teraz?“ 

Rodolphus pokrútil hlavou a oprel sa späť v kresle, hypnotizujúc ho očami. „Nie. Chýba tomu tá správna atmosféra. 
Sám si vyberiem miesto i čas.“ 

Harry napokon iba nedbalo kývol rukou. „Fajn, ako chcete.“ 

„Tak dohodnuté. Čo odo mňa žiadate? Som vám k službám, Harry,“ predniesol obradne a Harry sa nezdržal a pokrútil 
hlavou. 

„Sledujte ho. Pravdaže, v noci. Cez deň si ho beriem na paškál ja sám.“ 

Upír sa postavil a mierne uklonil. „Vaše želanie je mi rozkazom, miláčik. Ozvem sa čoskoro.“ 
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„Harry, jasné?!“ zavrčal, na čo sa upír iba rozosmial a vytratil sa z dverí von. Harry ho nenasledoval, ale bol si istý, že 
odišiel tak, ako i prišiel. Cez jeho spálňové okno. 

Schoval si tvár do dlaní a pošúchal si unavené oči. Práve uzavrel najpodivnejší druh spolupráce a pomerne dosť lacno. 
Ak sa jeden bozk dal považovať vôbec za plácu. Čo by tak na to povedal asi Lucius? 

Veľmi dobre vedel, že v niektorých ohľadoch je priveľmi majetnícky a toto by sa mu asi sotva páčilo. Ale čo oko 
nevidí, srdce nebolí, že? I on môže mať nejaké to svoje tajomstvo. Veď Lucius ich má celé kvantá... Aspoň tak sa mu 
to v poslednom čase zdalo. 

Cestou do postele si podráždene odfrkol. „Pche! Vraj má tých tajomstiev viac, bodaj by nemal! Celý Malfoy!“ 

Než si znova ľahol, skontroloval okno a na celý byt zoslal ochrany. Nehodlal sa znova tak nepekne prebrať, aj keď ten 
predošlý spánok stál za starú belu. 

Lucius vedel, že sa len tak ľahko nevzdá. Nedal sa mu ani vyspať. Ten chlap bol odhodlaný dostať ho za každú 
cenu. Nový výsluch trval už vyše troch hodín a tie otázky... Stále to isté a dookola. 

Čo také mu urobil, že ho tak nenávidel? Dobre, jeho minulosť bola... temná, inak sa to nazvať nedalo, ale nik, kto by 
sa dostal do blízkosti Temného pána nemohol ostať čistý ako ľalia. To proste nešlo. 

„Viete, Malfoy, vôbec vám neverím,“ uzavrel toto kolo nespokojne, keď naňho opretý rukami o stôl vrhal pohľady 
ostré ako dýky. „Dostal som vás do Azkabanu prvý raz, dostanem vás i teraz!“ 

Luciusovi to pripomínalo obohranú platňu. „Čo keby ste radšej vynaložili energiu na vypátranie skutočného 
páchateľa?“ 

„Dívam sa naňho,“ zaznela okamžité odpoveď. 

Lucius toho mal už dosť. „Ste taký presvedčený o vlastnej neomylnosti, že si nedovidíte na koniec nosa, auror 
Armitage.“ Vzápätí mu vyvrátilo hlavu na bok, keď mu na líci pristála tvrdá rana zovretej dlane. 

„Špinavý bastard!“ zasyčal zástupca aurora nenávistne. 

Lucius si pošúchal čeľusť. Určite tam bude mať zanedlho modrinu. „Tak bastard určite nie som,“ odvetil s ľadovým 
pokojom, ale sivé oči búrkovo iskrili. 

Muž ho iba preklal pohľadom a Lucius mal pocit, že keby chcel, napľul by mu bez problémov do tváre. 

Vypočúvanie bolo vzápätí prerušené, pretože sa na dvere miestnosti ozvalo rázne zaklopanie a hneď na to dnu 
vstúpil Luciusov advokát. Značne podráždený. 

„Na tomto sme sa nedohodli!“ vyprskol bez pardónu. „Môj mandant vypovedal pod vplyvom Veritaséra, dokonca bol 
testom podrobený jeho prútik, takže mi vysvetlite, auror Armitage, čo vás viedlo k pokračovaniu vo výsluchu bez 
mojej prítomnosti?!“ 

Crispin v duchu zahrešil a zovrel pery do tenkej linky. Nerátal s tým, že by ho bol niekto bonzol, zvlášť, keď tu nebol 
svätý Potter. 

„Čo tu robíš?“ opýtal sa miesto odpovede, ale ani on tú svoju nedostal. 

Advokát preniesol svoju pozornosť na obvineného. „Pán Malfoy, ste v poriadku?“ 

Lucius vstal od stola a prikývol. „V najlepšom.“ 

„Výborne. Auror Wixley vás odvedie späť do cely.“ 

Lucius prikývol a poďakoval. I keď prišiel advokát neskoro, jeho príchod ho vážne prekvapil. Vôbec totiž čosi také 
nečakal. 
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Keď advokát s Armitagom osameli, auror iba zaťal ruky v päsť. „Ak zistím, kto ťa informoval...“ 

„Mám to chápať ako vyhrážku, Crispin? Pretože ja iba dúfam, že som sa prepočul. Práve si totiž porušil našu ústnu 
dohodu. Zjavne tvoje slovo už nestojí ani za deravý groš.“ 

Crispin očervenel. „Prečo si na jeho strane?!“ 

„Nie som na ničej strane. Obhajujem iba záujmy klienta. Čítal si si vôbec jeho spis? Veľmi o tom pochybujem a mám 
pravdu že? Stačilo, že si videl na fascikli jeho meno a už si videl na červeno. Nepremýšľaš chladnou hlavou a to ťa 
môže stáť veľa. Aj miesto zástupcu, ktoré zastávaš.“ 

„Vieš dobre, že nemá čisté ruky, ani svedomie! Ako ho môžeš vôbec obhajovať?!“ Modré oči sa naňho vyvaľovali s 
evidentným nepochopením a pohoršením. 

Marshall sa vystrel v plnej výške a pozrel naňho spod dlhých mihalníc. „Si voči nemu zaujatý. Myslím, že navrhnem 
súdu, aby ťa stiahli z prípadu.“ Jeho hlas znel prísne a chladne. Merlin, tak rád by sa odosobnil, ale ako?! Vidieť 
Crispina takého zlomeného a po takom čase, keď by mal sto chutí ním aspoň zatriasť z celej sily, aby sa spamätal...! 

„To mi nezabráni pátrať na vlastnú päsť a dostať ho tam, kam patrí, Marsh!“ zaškrípal zubami. 

„Možno nie,“ súhlasil naoko rezignovane. „Ale ostáva mi dúfať, že za ten čas sa ti otvoria oči a zistíš, že nie je všetko 
také, ako sa ti javí,“ odvetil, z hlasu mu zaznieval smútok. „Zmenil si sa. A nie k lepšiemu. Takmer ťa... nespoznávam.“ 

Crispinove črty tváre stvrdli. „Vieš čo, Marsh? Choď do pekla aj s tými svojimi zákonmi!“ zvrtol sa na päte a 
vypochodoval z vypočúvacej miestnosti. 

Marshall si iba povzdychol. Jeho bývalý švagor mal na hnev plné právo, ale ten hnev bol zlý. Zaslepoval ho a ničil. Vari 
to nevidel? Prečo nemohol nechať minulosť odoznieť a dovoliť svojim ranám, aby sa zacelili? Prečo sa pitval zaživa 
a... 

Mlčky sa za ním díval, kým ho nepohltili tmavé útroby chodieb ministerstva. „Emmaline to už nevzkriesi,“ zamrmlal a 
odišiel aj on. 

Dúfal, že ďalší zásah nebude nutný, ale rozhodol sa, že na tom jeho stiahnutí z prípadu bude trvať. Ak súd privolí, 
dobre. Ak nie... 

No, tým sa bude zaoberať potom. 

17. kapitola – Popustiť uzdu 

Hermiona opustila detskú izbu a vrátila sa do obývačky, kde ju čakal Harry so šálkou kávy v rukách a s 
výrazom tváre, ktorý neveštil nič dobré. V skratke na ňu vybalil krátko po príchode, čo je vo veci, kým ona kojila 
dcérku. Evidentne si s tým nevedel dať rady sám a trochu ho i chápala. 

Prisadla si k nemu a vzala do rúk svoju šálku harmančekového čaju. „Nemyslíš, že sa tým všetko vlastne iba 
vyriešilo?“ nadhodila a zastrčila si prameň vlasov za ucho. V starých džínsoch a ružovom tričku s potlačou ničím 
nepripomínala matku dvojčiat. 

Pozrel na ňu, akoby padla na hlavu z višne, zatiaľ čo si ona skusmo odchlipla z čaju a nakrčila nos. Dopriala si ešte 
jednu lyžičku medu a čaj si zamiešala. 

„Pozri, tvoje pátranie po tom maliarovi i tak k ničomu neviedlo. Takto sa vlastne nechtiac prezradil sám,“ vysvetlila 
dobromyseľne. 

„Iste! Ale prečo to všetko? Klamal mi! A zavádzal ma! Navyše tak...“ v tej rýchlosti a hneve mu neprišlo na um žiadne 
slušné vhodné slovo. 

„Rafinovane?“ navrhla pohotovo, ale on si iba znechutene odfrkol. „Vieš, čo si myslím?“ opýtala sa, hoci keď sa tak 
teraz naňho dívala, bola si istá, že to, čo si ona myslí je mu úplne ukradnuté. Ale nehodlala ho za žiadnu cenu 
pripraviť o svoj nestranný názor. „Očividne má pre teba Malfoy slabosť! Evidentne sa zamiloval a nevedel, akú cestu, 
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či spôsob zvoliť, aby ťa získal. Tak urobil niečo, čo mu bolo blízke a venoval ti ten obraz. Možno žil celý ten čas v 
nádeji, že ti konečne dôjde, čo tým chcel povedať, ako aj kto sa za tým portrétom skrýva. Určite to ani preňho nebolo 
ľahké.“ 

Pozrel na ňu ako na blázna. Káva v jeho rukách pomaly chladla, ale sotva to registroval. Oprel sa o pohovku a zelené 
oči sa stočili späť kamsi do neurčita. 

„Na mňa je to príliš komplikované!“ vybuchol popudlivo. 

Hermiona si všimla, že jej kamarát nemá náladu a v tejto chvíli budú akékoľvek i tie najrozumnejšie pripomienky 
brané na ľahko. Inak povedané, pôjdu jedným uchom dnu, druhým von. 

Ale tiež vedela, že si to nechá prejsť hlavou a napokon dospeje k rozumnému riešeniu. Kto iný by mu poradil? 
Nestranne? Ron? Možno, ale ani ním si v tomto prípade nemohla byť istá, predsa len... jednalo sa o Malfoya a Ronov 
názor na tú famíliu bol dopredu jasný ako krištáľ dlhé roky. Len pomaly sa zmieroval s myšlienkou na to, že neboli 
takí odsúdeniahodní ako si roky namýšľal. 

Takže to bolo všetko na jej pleciach, aby toho strapatého aurora priviedla k rozumu, napriek tomu, že podobný 
rozhovor na túto tému s ním už pred časom absolvovala. 

„Chceš mi povedať, že keby za tebou Lucius prišiel s kyticou kvetov a vyznal ti svoj nehynúci obdiv a povedal by ti, že 
sa do teba bezhlavo zamiloval, že by si od radosti vyskočil z kože?“ teraz si podráždene odfrkla ona. „Ako ťa poznám, 
Harry James Potter, buď by si ho rovno preklial alebo by si mu v tom lepšom prípade pribuchol dvere rovno pred 
nosom.“ 

Nepovedal nič, takže usúdila, že trafila klinec po hlavičke. 

„Okrem toho, asi to nechceš počuť, ale určite v tom zohral nemalú úlohu i jeho vek. Predsa len, rozdiel medzi vami 
nie je desať, ani pätnásť rokov, ale viac. A nech už Lucius vyzerá akokoľvek žiadúco, ani on nemladne. Myslíš, že 
nemal dôvod na opatrnosť? Má za sebou manželský zväzok, ponurú minulosť a merlin vie, čo všetko preskákal. Ak 
chcel získať, na čom mu záleží, ja jeho postup neodsudzujem. Vlastne mi to príde milé. Zahral sa na tajného ctiteľa.“ 

„To je tvoj ženský pohľad. Skreslený a nechutne romantický...“ 

„A ty nie si romantik? Neklam mi Potter, pridobre ťa poznám!“ zamumlala a jej karamelový pohľad znežnel. „Hneváš 
sa naňho? Chceš... chceš to s ním vari skončiť alebo...?“ 

Harry sklonil hlavu a zadíval sa na čiernu hladinu kávy vo svojich dlaniach. „Veď sme vlastne ešte ani poriadne 
nezačali. Ja asi nie som stvorený na normálny vzťah, lebo sa vždy všetko poserie.“ 

Vzala ho za ruku, hoci si bola istá, že o jej súcit asi stáť nebude, ale i týmto si už prešli. Pri každom tom, ako sa vyjadril 
– posratom – vzťahu sa mu snažili s Ronom pozdvihnúť náladu i sebavedomie, ktoré mu akosi rapídne upadalo, čo sa 
týkalo na poli milostného života. 

„To, čo sa stalo s Matthiasom nebola tvoja vina. Ten imbecil nemal slovo vernosť vôbec v slovníku. Môže byť rád, že 
sa mi nedostal pod ruky.“ V Hermione ešte i teraz pri jeho mene vzkypela žlč, lenže Harry sa zjavne rozhodol chvíľku 
utápať v sebaľútosti a prešiel do defenzívy. 

„A Charlie?“ 

„Ber to tak, že Charlie bola tvoja prvá láska hneď po vojne. Boli to zlé časy a vy ste ich jeden druhému pomohli 
prekonať tým najlepším a najkrajším spôsobom. A ani to, že to bola tvoja prvá skutočná láska neznamená, že musí 
trvať na veky.“ 

„Ben?“ pokračoval nekompromisne. 

„Prepáč, ale to bol ďalší vyšinutý kretén. Veď ťa normálne sledoval. Bol až nezdravo žiarlivý! A skončil u Munga. 
Právom!“ 
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„Linus?“ 

„Pokiaľ si dobre spomínam, s tým si sa rozišiel ty, lebo ste si nerozumeli a prestaň s tým! Viem, o čo ti ide a hovorím, 
že chyba nie je v tebe! Daj dopekla Luciusovi šancu a nespáľ mosty len preto, lebo sa ti jeho spôsob dvorenia nepáči.“ 

Harry mykol plecami. Kdesi v hĺbke duše si uvedomoval, že mala pravdu. Ale škrelo ho to. Cítil sa byť nepekne 
podvedený. 

„Okrem toho, ak som ťa správne pochopila, nemáš v tom stopercentnú istotu, že?“ 

Prikývol. „Ale ani to nepotrvá dlho,“ sľúbil a odpil si z vlažnej kávy. 

„Dnes má Lucius ten súd?“ vyzvedala, hoci nepochyboval, že sa o tom dočítala v dnešnom Dennom prorokovi. 
Novinári si takú pikošku predsa nemohli nechať ujsť. 

„Hej. A potom sa uvidí.“ 

Hermione ten výrok vyznieval absolútne dvojzmyselne. Akoby nešlo len o ten súd, ale i o Harryho zranené city. Lucius 
to možno nemyslel zle a ten obraz bol nádherným vyznaním skrytej túžby, len keby sa jej kamarát na to díval z tohto 
uhla pohľadu... 

„Bol si za ním?“ 

„Nie. Nechce ma zatiahnuť do svojich problémov, ale tomu sa tak, či tak nevyhneme.“ 

„Prečo máš so sebou aj neviditeľný plášť? Ideš do práce?“ 

„Dá sa to tak povedať,“ hlesol zamyslene a pošúchal si čelo, akoby ho bolela hlava. „Chcem navštíviť byt toho jeho 
finančného poradcu a omrknúť si inkognito miesto činu. A potom sa chcem pozrieť Greengrassovi na zúbky.“ 

Odložil nedopitú šálku kávy a vstal. „Pozdravuj odo mňa Rona, dobre? Odkáž mu, že sa neskôr zastavím.“ 

Hermiona sa postavila a objala ho. Nemusel dvakrát hovoriť, že to potrebuje. Videla mu to na očiach. Dovolila, aby jej 
vtisol bozk na vrch hlavy a vyprevadila ho. 

Harry sa rozhliadol po byte Maurica Athertona, ktorý sídlil v zapadnutej ulici Summerhill na kraji Londýna, 
kde sa život muklov temer dotýkal sveta mágie. Akoby už len tým naznačoval, že vlastne miloval život na hrane. 

Čo iné, keď sa zaplietol do pochybných kšeftov, ktoré ho napokon stáli život? 

Byt nebol veľký, sotva trojizbový, ale za to čistý. Zarazilo ho, že pôsobil tak, akoby sa jeho nebohý majiteľ z neho 
pomaly sťahoval.  Lenže kam? 

Prešiel kuchyňou, spálňou i malým, ošumelým salónom. Zastavil sa pri sklenenej vitríne, kde bolo niekoľko pomerne 
vzácnych kusov dômyselne vypracovaných veľkonočných vajec. Otvoril vitrínku a jedno z nich si obzrel bližšie. 

Pochádzalo z dielne ruského šperkárskeho majstra Petra Carla Fabergého, bolo ružovo-biele a Harry musel uznať, že 
nič podobné doteraz nevidel. Vajíčko odpočívalo na poduštičke a bola to ozaj skvostná práca šperkára a ukážka jeho 
ohromného talentu. Dovedna ich mal finančník sedem a jedno bolo krajšie ako druhé. Harry ho opatrne odložil na 
miesto a pokračoval v prehliadke bytu. 

Nahliadol dokonca do každej skrinky, skrine, či šuplíka, než sa ocitol v kúpeľni. 

V protokole stálo, že ho našli odetého iba v župane a vo vani bola ešte voda. Musel sa práve kúpať, keď ho vyrušil 
vrah. 

Žiadne známky vlámania, to znamená, že svojho vraha musel poznať. Ale ani letaxová sieť nebola použitá. Mohol 
prísť dverami? Ak chcel odpútať pozornosť a vražda bola premysleným činom, nie náhodným, či skratovým, bolo to 
možné. 
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Napokon zastal v jeho pracovni. Tažké závesy boli na dvoch malých štvorcových oknách zastreté a dnu vládlo až 
nepríjemné prítmie. Iba mávol rukou a oni sa dali lenivo do pohybu. Aj vzduch tu bol ťažký a panoval tu nepríjemný 
puch. 

Zastal uprostred koberca, na ktorom sa skvela tmavohnedá škvrna od Athertonovej krvi. Tu ho našli. Mal na tele 
toľko rán, že to jednoducho nemohol prežiť ani pri tej najlepšej vôli zhovievavého osudu. 

Niekto sa proste postaral o to, aby už v živote neprehovoril a ešte sa pri tom evidentne pobavil. 

Zarážajúce však bolo čosi iné. Staré jazvy na chrbte. Križovali mu pokožku ako tenké čiary po ranách biča. Niektoré 
staršieho dáta, iné nie až tak nedávne. 

Pravdaže, Harry vedel, že existujú rôzne sexuálne praktiky a to isté naznačil i súdny lekár, ale napodiv, jeho kolegovia 
tomu nepripisovali žiadny význam. Pána Athertona označili sa slobodného a pekne perverzného starého mládenca. 

Harry prešiel prstom v rukavici po jeho stole. Evidentne cenná starožitnosť. Nemohol sa od chvíle, čo sem do bytu 
vstúpil zbaviť toho nepríjemného pocitu, ktorý ho zachvátil. 

Zbytková energia prítomnej miznúcej mágie bola stále zreteľná, i keď už nie taká jasná a on dokázal rozoznať, že je 
iná, než tá Luciusova. A aj Draco mal iný magický podpis. 

Toto bola zmes podobná špitľavému koreniu a vôni popola. Dusivá a temná, zahalená rúškom ľahostajnosti a 
podivnej dychtivosti. Arogancie a cieľavedomosti. 

Napriek tomu, že ani jemu sa viac zistiť nepodarilo, opustil byt s ľahkou dušou. Nech už toho chlapa zniesol zo sveta 
ktokoľvek, nebol to ani starší, ani mladší z Malfoyovcov. 

Draco mal pravdu. Mohol im veriť. Podivné... Kto by to bol kedy povedal, že? Pousmial sa a premiestnil sa priamo 
domov. 

Až tam sa zbavil svojho neviditeľného plášťa a dal si čosi pod zub, než sa vypravil znova preč, tentoraz špehovať 
starého Greengrassa. 

 „Ako ste pokročili?“ Ronova otázka bola na mieste. Harry ho vytiahol von, i keď jeho kamarát javil známky 
únavy. 

Sedeli nad pohármi ďatelinového piva U vytrasenej metly, jednej z nových putík v Šikmej uličke. 

„Nijako. Aspoň zatiaľ,“ odvetil a chrbtom ruky si zotrel penu z hornej pery. „Bol som to omrknúť a jedno viem isto. 
Vrahom nie je žiadny Malfoy. A vrah si dal záležať, aby po sebe zahladil stopy.“ 

„Takže to nebude žiadna brnkačka. Makáš na tom sám?“ 

Harry prikvýol. „Ak sa to tak dá povedať, pretože makám na vlastnú päsť a vyšetrovanie prípadu má na starosti 
Crispín.“ 

„To je Malfoy v peknej riti, nehnevaj sa,“ zahundral. „Ste obaja dobrí, ale mám pocit, že Crispín dokáže vyhrabať 
špinu aj spod zeme na koho si ukáže prstom.“ 

Harry o tom vedel svoje. Veď spolu pracovali už skoro štyri roky. Armitage k nim nastúpil do úradu ako obyčajný 
administratívny pracovník, ale veľmi rýchlo sa dokázal vypracovať na kvalitného aurora. 

„Veľká škoda, že v tomto prípade stojíte na opačných stranách. Jeho pomoc by určite bodla, nemyslíš?“ 

Harry sa uškrnul. „Než by mal urobiť niečo i vzdialene pozitívne pre tú rodinu, to si skôr odtrhne ruku vlastnými 
zubami. Ver mi, z toho by nič dobré nevzišlo, ale pripúšťam, že máš pravdu.“ 

„To mám,“ hlesol a zívol si. Objednali si po poháriku ohnivej a Ron ďalší odmietol. „Sorry kamoško, dvojčatá ešte 
nespia celú noc a my sa pri nich s Hermionou striedame. Poviem ti, normálne obdivujem našich, ako to zvládali s 
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Ronom a Fredom a ešte s troma staršími deťmi. V práci padám normálka na hubu a George má zo mňa neskutočnú 
srandu.“ 

„A čo povzbudzujúci elixír?“ 

„Nemôžeš ho užívať často, inak si naňho telo zvykne a po čase prestáva účinkovať, ale to ako auror predsa vieš, tak 
nechápem, prečo ťa poučujem. Merlin, už som ako Hermiona,“ zabedákal. 

Harry sa od srdca zasmial. „Škoda, že ťa nepočula. Kto vie, ako by asi zareagovala?“ 

Ron sa uškrnul a mykol plecom. „No ako, ako? Vypakovala by ma na gauč v obývacej izbe a ja by som sa jej musel 
celý týždeň doprosovať, aby ma vzala na milosť.“ 

„To si akosi nedokážem predstaviť,“ zazubil sa Harry a kopol do seba ďalší pohárik ohnivej, kým jeho kamarát 
zamrmlal: „Ani nechci.“ 

O hodinku a pol neskôr sa rozlúčili. Ron sa porúčal domov v triezvejšom stave ako on, ale momentálne mu to bolo 
akosi celkom ukradnuté. Chcel sa prejsť a chladný nočný vzduch bol príjemnou zmenou oproti zafajčenému 
prostrediu vykúreného baru. Aspoň si to myslel, kým nezašiel za roh krčmy. 

Teda, kým tam skoro nezašiel, pretože ho na rohu zastavil povedomý čierny tieň. Harry sa vopred obrnil, ale i tak pri 
tom presladenom oslovení zmeravel. 

„Kamže, kamže, miláčik? Bavili sme sa?“ 

Harry preklal ten tieň jedovatým pohľadom. „Čo chcete, Rosemore?“ nemal náladu na dohadovanie a už vôbec na 
nič. Chcel sa zvaliť do postele a vyspať sa do nového a hádam i prijateľnejšieho rána. 

Tieň sa odlepil od budovy, ľahko a elegantne, akoby sa ešte pred malou chvíľou ani neopieral o jej stenu. 

„Ale to predsa viete, miláčik, chcem... vás. Škoda, že som druhý v poradí, to by som vám o svojich kvalitách nemusel 
iba rozprávať. Je to obyčajné plytvanie.“ 

Harry iba znudene nadvihol jedno tmavé obočie. „Viem si predstaviť. Chcete odo mňa niečo konkrétne alebo môžem 
ísť po svojom?“ 

Rodolphus Rosemore vyšiel z tieňov ulice do svetla pouličnej lampy a zastal si tesne pred Harrym. „Rád by som vám 
niečo ukázal. Verte mi, toto musíte vidieť na vlastné oči.“ 

„V poriadku. Ak to neznesie odklad...“ zamrmlal rezignovane a zaľutoval, že si doprial i ten štvrtý pohárik ohnivej, 
ktorý zapil ďalším pohárom dobre odležaného pivka. „Kde sa mám premiestniť?“ 

V hrdle upíra zaklokotal pobavený smiech. „Och, ak dovolíte, bude mi cťou,“ mierne sa uklonil a pristúpil ešte bližšie, 
až sa dotýkali nielen hruďami. Objal prekvapeného čarodejníka, ktorý sa akurát tak stačil iba šokovane nadýchnuť, 
keď sa odlepili od zeme. 

Leteli. Popravde, Harry už lietal na všeličom, ale na upírovi ešte nie. Teda, skôr letel s upírom. Či skôr upír letel, držiac 
ho vo svojom náručí ako handrovú bábku alebo azda nežne ho objímajúc ako svojho milovaného. Cítil sa ľahký ako 
pierko, keď mu nočný vzduch čechral vlasy a chladil rozhorúčenú tvár. 

„Uvoľnite sa, miláčik,“ zašepkal mu Rodolphus do ucha a vdýchol jeho mužnú vôňu. Vážne večná škoda, že ho Lucius 
predbehol. To mal teda peh! Tohto mladého muža by si primerane vychutnal a doprial by mu toľko slastí, koľko by to 
mladé, atletické telo len znieslo. 

Harry zatvoril oči, mierne zaklonil hlavu a usmial sa. Prečo nie? Vždy rád lietal a bolo jedno ako... 

Než sa Harry sotva nazdal, už pristávali na jednej zo striech Londýnskych mestských domov v najluxusnejšej 
čarodejníckej štvrti. 

„Sme tu?“ opýtal sa uveličene a snažil sa vydedukovať, kam ho to do pekla vlastne dovliekol a na kiu mater?! 
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Upír prikývol a naznačil mu, aby ho nasledoval. Cez strešné okno sa dostali do podkrovia a odtiaľ na krátke schodisko, 
ktoré viedlo k obytným priestorom o podlažie nižšie. 

Tu mu Rosemore ukázal na stenu a pošepkal mu, nech ju spriehľadní. Harry síce nechápal, ale poslúchol. A potom sa 
už nestačil čudovať. 

Tak takéto divadlo by nečakal ani vo sne. Hlavným účinkujúcim bol Agoneus Greengrass a akási ryšavá pobehlica, 
ktorá sa nad ním oháňala s bičom v ruke, nadávala mu len tými najvyberanejšími nadávkami a doslova ho ponižovala, 
kým si to starec iba užíval. 

Harry si vymenil s upírom spýtavý pohľad a dotkol sa dlaňami očarovanej steny, aby poskytol svojmu spoločensky 
unavenému telu väčšiu stabilitu. 

Netušil, ako dlho tak zotrval, ale po chvíľke začal vnímať vlastné hučanie krvi v ušiach, známe sťahovanie v podbrušku 
a rodiace sa vzrušenie, ktoré neprišlo v tej najvhodnejšej chvíli. A potom tu bola upírova neodmysliteľná prítomnosť. 

Stál tak blízko... Harry ho cítil priamo za sebou. 

Jeho vysoké, mocné telo, jeho nezameniteľnú vôňu a... 

Jeho ruky na svojom páse, ktoré ho zozadu objali, než sa po krátkom váhaní odvážili ďalej. Harry sa díval na erotickú 
scénu pred sebou, zatiaľ čo sa mu upírove ústa prisali na krk. 

Harrymu scestne napadlo, že na to, že patril k studeným bytostiam noci mal pery prekvapivo horúce. 

Kým mu jeho jazyk predstavoval na tenkej pokožke svoje vlastné umenie zvádzania, Rosemorove ruky sa presunuli z 
jeho pása máličko nižšie. 

Harry ho nezastavil. Miesto toho iba zaťal čeľusť a pomyslel na Luciusa, ktorý mu celé týždne dokázal bez mihnutia 
oka klamať. 

A potom mu blyslo hlavou porekadlo: Čo oko nevidí, srdce nebolí! 

Ten všetečný chlap si zaslúžil potrestať! S ním sa nikto nebude zahrávať ako s nespratným faganom, ktorý si nedovidí 
na koniec nosa! Zaúpel, keď mu skúmavá dlaň pohladila navretý úd. Prerývane vydýchol. 

Merlin! Ako dlho sa nahľadal, ako dlho pátral po tých maliaroch?! To snáď ani nebola pravda... 

A pritom ho mal rovno pod nosom... Choď do pekla, Malfoy, aspoň túto noc! pomyslel si rozorvane, než sa zvrtol v 
upírovom objaví a dovolil tým ústam, nech sa doňho ponoria. Aj tak to patrilo k tej dohode nie? Ak toto bola chvíľa, 
kedy si má splatiť upírovi daň za pomoc, nech! 

Bol vzrušený a Rodolphus bol po ruke, tak prečo to nevyužiť? Sám si opäť pritisol jeho dlaň na svoj vzdutý rozkrok a 
dožadoval sa viac, než len obyčajného pohladenia cez vrstvu tkaniny. 

Harry sa zaprel plecami o stenu a bokmi prirážal proti tým sajúcim ústam. Bolo to rýchle a dravé. Alkoholom otupené 
zmysly sa kúpali v extatickej slasti, ktorá sa trieštila o múry jeho sebaovládania ako keď sa morská voda robíja o skaly. 
Všetky výčitky zahnal do úzadia, kamsi do pekla! Na tie teraz nebol vhodný čas. Chcel si iba užiť, uľaviť svojmu 
pulzujúcemu penisu a upír bol viac, než nápomocný. 

Rodolphova ruka prestala po chvíľke stačiť, keď mu v dlani oťažel mladý auror ešte viac. Iba spokojne zapriadol nad 
tou príjemnou ťarchou hodvábne tvrdej kopije. A keď sa k nemu bez hanby sklonil a vzal ho do úst, mladíkovi sa 
zastrel zrak. Možno i konečne nad tým prestal premýšľať. 

Neexistovalo nič. Priestor, ani čas. Ani uväznený milenec, ani Harryho zanovité trucovanie... 

Vyvrcholil s posledným prudkým výstrekom do Rosemorových úst a aby nevykríkol, hrýzol si pery. Tú spodnú si preťal 
a teraz sa na nej trblietala kvapôčka karmínovej krvi. 
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Rodolphus ešte naposledy oblízol ochabujúci úd s tichým mľasnutím a spokojným výrazom v tvári, než mu napravil 
zapínanie nohavíc. Očividne neochotne a pomaly vstal. 

Položil mu ruku zozadu na krk a nahol sa k nemu. Oči upriamené na tú jagavú kvapku, ústa na milimeter od neho. 

„Si taký dokonalý a chutný, ako som dúfal, miláčik. A hoci mám sto chutí obrátiť si ťa chrbtom a ošukať ťa do 
bezvedomia, viem, že toto by si mi nedovolil. Ale stále o tom môžem snívať, že, láska?“ zašepkal sladkým hlasom a 
špička jazyka sa dotkla Harryho poranených pier. 

Rodolphus zastonal a nasal Harryho spodnú peru do svojich úst. Jemne, aby ho neporanil väčšmi, i keď Harry ucítil 
ostrosť jeho očných zubov, keď sa vysunuli. Iba privrel oči a dovolil mu to. 

Tento bozk netrval dlho. Skôr bol akousi nenávratnou rozlúčkou a poslednou ochutnávkou. Rodolphus sa smutne 
pousmial. 

„Sľubujem, že odo mňa sa to Lucius nedozvie. Mám rád svoj život, aj keď je na hovno... Ale tú tvoju pomstu som si 
užil a som rád, že som mohol byť jej nástrojom. Vážne... veľmi... príjemné.“ A potom ho bez varovania objal. Padlo 
mu to dobre, skutočne. Než mu došlo, čo vlastne povedal. 

„Ako vieš, že...“ začal Harry dotknuto, ale vetu nedokončil. 

Upír od neho odstúpil a iba mykol plecami. „Je toho málo, čo o Luciusovi neviem. Hneváš sa naňho, ale naozaj to 
robil iba s dobrým úmyslom.“ 

„Chceš vo mne vzbudiť výčitky?“ 

Rodolphus pokrútil hlavou. „Nie. Skôr... pochopenie. Keby nešlo oňho, urobil by som i nemožné, aby som si ťa získal. 
Ale takto... rád som ťa aspoň... utešil.“ 

Harry sa prebral z tej podivnej apatie, otriasol zo seba nielen upírov zhnubný hypnotický vplyv a odlepil sa od steny. 
Za jeho chrbtom práve Greengrass klátil pôvabnú ženu. 

Videl dosť. „Na dnes mi stačilo. Stretneme sa zajtra, ak nemáte nič proti.“ 

Upír prikývol. „Bude mi cťou, Harry.“ 

Harry sa premiestnil domov, len čo zo steny za sebou sňal to kúzlo priehľadnosti. Necítil sa najlepšie. Popravde, bolo 
mu grc. Nie z toho, čo popil, ale zo seba samého. 

Vyzliekol sa v kúpeľni, doprial si dlhšiu sprchu a vliezol do postele. Len pomaly mu dochádzalo, čo vykonal. Upír chcel 
iba bozk a on mu dovolil viac, než to. Mal by sa hanbiť. 

Ale nehanbil. A neľutoval. 

Stále to bolelo. Nemohol si pomôcť, ale to Luciusovo klamstvo preciťoval ako zradu. Nemal pocit, že by bol príliš 
jemnocitný alebo čo, ale po tých predošlých partnerských skúsenostiach i toto bolo naňho veľa. 

S týmito pochmúrnymi myšlienkami napokon upadol do nepokojného spánku.   

18. kapitola – Crispínova chyba 

  Lucius sa pomaly otočil. Mal pocit, že počul prasknúť nejaké kosti, ale možno sa zmýlil. I keď mu hrudník 
dobre neroztrhlo od bolesti. Vypľul z úst prebytočnú krv a otrel si rozrazené pery do rukáva saka, ktoré kedysi nieslo 
známky väčšej honosnosti. 

Pohľad mladého muža ho prepaľoval nenávistnými očami. Keby bol steblom sena, zhorí v sekunde na popol. Tak 
prečo to nevyužiť vo svoj prospech? 
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Vedel, že za ním tej noci ešte príde rovnako ako vedel, že sa ten tvrdohlavý auror nevzdá, kým neskončí opäť v 
Azkabane. Nech už bol nevinný, či nie, Crispín Armitage priveľmi bažil po odplate, po jeho – ako to s obľubou nazýval 
– špinavej aristokratickej krvi. 

Po krátkej a zrelej úvahe sa teda rozhodol pristúpiť na jeho hru. Pravdaže, hral iba vo svoj prospech. Stačilo pár 
vhodných slov, nejaká tá dobre cielená provokácia, aby sa mladší muž prestal ovládať. Faktom bolo, že mu pomohol i 
očividný vplyv nejakého alkoholu, ktorým sa auror pred ďalším kolom vypočúvania potúžil. 

Lucius naňho vrhol pohľad spod strapatých plavých vlasov. „Nevedel som, že existuje nový spôsob vypočúvania, 
auror Armitage.“ 

Muž sa mu posmešne uklonil. „Všetko pre vašu spokojnosť, lordstvo!“ Nakopol ho do brucha, akoby nestačilo, že už 
tak vyzeral, akoby si ho niekto zmýlil s boxovacím vrecom. 

Lenže vzápätí sa rozrazili dvere a on bol odzbrojený. Iba prekvapene zahabkal, keď sa díval do prísnej tváre svojho 
vedúceho a pár šokovaných kolegov. 

„Pane, ja...“ 

„Mlčte, Armitage!“ zahrmel dunivým hlasom, pred ktorým sa takmer všetci triasli. Otázkou však bolo, či to nebolo 
skôr vďaka jeho výzoru, pretože s jazvou na tvári a šatkou na hlave, spod ktorej vyčnievali nemoderné, pridlhé vlasy 
pôsobil viac ako stredoveký pirát, než ako šéf aurorského oddelenia. Chýbala mu už iba páska cez oko, aby to bolo 
dokonalé. 

„Trevor, vyprevaďte kolegu do mojej kancelárie!“ zavelil a Crispín vedel, že tentoraz vážne prestrelil. Avšak precitol 
až vo chvíli, keď vrhol na väzňa posledný pohľad a v jeho očiach pobadal iba spokojnosť s výsledkom tohto preňho 
tak nešťastného stretnutia. 

Merlin, aký bol hlupák! Veď tomu smrťožrútovi o nič iné ani nešlo! Skočil mu na návnadu ako totálny imbecil! Zaťal 
zuby tak silno, až mu zmeravela čeľusť. 

„Odchod!“ 

Ďalší povel nadriadeného, Johna Higginsa ho vrátil do reality. Uvedomoval si, že toto bude mať nepeknú dohru a to 
iba preňho a kvôli jeho prchkosti. 

Osameli. Ak sa to tak dalo povedať. Higgins pokynul dvom ďalším podriadeným, aby pomohli väzňovi na nohy, až 
potom k nemu podišiel s rukami spojenými za chrbtom. 

„Pán Malfoy, nesmierne ma tento incident mrzí. Stiahnem aurora Armitagea z prípadu a súdu to osobne vysvetlím.“ 

„Budem vám vďačný, vrchný auror Higgins.“ 

Vzápätí Higgins vypoklonkoval z vyšetrovačky svojich posledných mužov von. Len čo sa za nimi zavreli dvere, zúžil oči 
a div ho obviňujúco neďobol prstom do hrude. 

„Nemyslite si, že som naivný hlupák, pán Malfoy. Chápem, že môj zástupca prekročil svoje právomoci, ale dokážem si 
predstaviť, o čo presne vám išlo. Je to dobrý auror, aj keď trochu prchký. Život sa s ním nemaznal, stratil priveľa. 
Nechápte ma zle, neospravedlňujem jeho počínanie, iba by som nerád prišiel o ďalšieho muža, chápeme sa?!“ 

Lucius mu opätoval vzdorovitý pohľad. „Vyhrážate sa mi, vrchný auror?“ 

Iba sa nad výberom jeho slov uškrnul. „Berte to ako varovanie, pane,“ odvetil škrobene. „Mňa nezastraší ani vaša 
domnelá moc, ani styky s ministrom. Tu som zákonom ja. U mňa je spravodlivosť nadovšetko!“ 

„To ma iba teší,“ precedil Lucius pomedzi zuby. „Vo vašich slovách mám útechu, že môj prípad nebude riešený 
jednostranne, ale že sa vaši muži pokúsia vypátrať skutočného vraha.“ 

Higgins si ho premeral od hlavy po päty. „Tým si buďte istý. A teraz, nasledujte ma. Zavediem vás k ošetrujúcemu 
liečiteľovi, kde sa zdržíte až do začiatku súdneho pojednávania.“ 
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Lucius iba stroho prikývol a poslušne, i keď trocha krívajúc na ľavú nohu ho nasledoval. 

„Nevieš mi, čo starý chce? Som vlastne ešte na marodke!“ frflal Harry, ktorému sa to včasné prebudenie 
sotva páčilo. Ešte nebolo ani pol siedmej, keď sa rozozvučal krb alarmom, oznamujúcim prichádzajúci hovor. V hlave 
mu trešťalo a v ústach mal puch horší ako zo stoky mestskej kanalizácie. 

Trevor sa zatváril kyslo. „Jasnačka, že viem. Crispín má prúser a je až do odvolania suspendovaný. Preto po tebe starý 
tak túži.“ 

Harry, ktorý na seba práve naťahoval sveter zastal uprostred pohybu. „Crispín... má prúser?“ V tej sekunde ho oblial 
studený pot z neblahého tušenia, čo by mohlo asi tak jeho suspendovanie zabezpečiť. 

„Malfoy to pekne schytal,“ dodal zasvätene jeho kolega. „Cris si ho pekne podal. Ešte som ho nevidel v takej ráži. Ale 
Malfoy bude v poriadku. Liečiteľ si dal záležať, osobne na Higginsov príkaz.“ 

Odľahlo mu a prerývane vydýchol dosiaľ zadržiavaný vzduch v pľúcach, ale aj tak nemohol ostať pokojný. 

„Chvíľu s ním ostal osamote i on. Len merlin vie, čo tam spolu preberali, ale netrvalo to viac, než päť minút. Snažil 
som sa načúvať, ale šéf musel očarovať miestnosť,“ povzdychol si a znova ho posúril. „A tiež bolo vidno, že je pekne 
nabrúsený. Otázka ostáva, na koho viac, či na Crisa, či na Malfoya? Vraj sa vyjadril, že muselo ísť o provokáciu, či čo.“ 

Harry obrátil hlavu, ale mlčal. Ak by išlo skutočne o provokáciu zo strany Luciusa, mohol tým niečo sledovať, lebo 
vedel, kto dostal prípad na starosť, ale ak nie... 

„Trev, idem sa umyť, do piatich minút som v úrade,“ povedal a zmizol vo vedľajšej miestnosti. 

„Ako povieš,“ zamrmlal jeho kolega a stratil sa z plameňov jeho krbu. 

Harry nebol v kúpeľni ani toľko. Iba čo si opláchol tvár a umyl zuby. S nejakým zdĺhavým holením sa ani nezapodieval, 
hoci teraz výzorom pripomínal trochu nedbalca. Hodil na seba kabát a v mihu sa odmiestnil. 

Na chodbe ministerstva sa pred kanceláriami aurorov zrazil s Dracom a Nevillom. Ani jeden z nich sa netváril 
nadšene, ale rozhodne ani nie vyslovene podráždene, či nasrdene. 

Neville ho krátko objal, s Dracom si podal ruku. „Tak ako? Videli ste ho?“ 

„Nepustia nás za ním,“ zamrmlal blondiak a bolo na ňom vidieť, že sa mu to nepáči. „Je stále na ošetrovni a strážia ho 
dvaja vaši.“ 

„Ubezpečili nás, že je v poriadku a zranenia sú zväčša povrchové. Našťastie, žiadna zlomenina,“ povedal vecne 
Neville. 

Harrymu vážne odľahlo, ale vedel, že celkom pokojný bude až potom, čo ho uvidí na vlastné oči. 

„Hej, šéf sa vyjadril, že zrejme Crispína provokoval.“ 

„Potter!“ osopil sa naňho Draco varovne. „Nevieš mi povedať, prečo by to robil?!“ 

Harry sa uškrnul. „Práve,že viem. Nespomínaš si, že to bol práve on, kto ho dostal ten prvýkrát do väzenia? Čo ak išlo 
tvojmu otcovi práve o to, aby ho za každú cenu stiahli z prípadu?“ 

Draco, ktorý bol rozhodnutý brániť otca do posledného dychu iba prekvapene otvoril ústa. 

„Myslím, že toho by tvoj otec schopný bol,“ zamumlal Neville zamyslene. „Ale ak stiahnu Crispína z prípadu, kto ho 
dostane na starosť?“ Pozrel na Harryho. „Kvôli čomu si tu vlastne ty? Vieš, že Lucius si neprial, aby...“ 

„Idem za šéfom. Asi budem tým Crispínovým náhradníkom ja,“ šepol a zamračil sa. Na čele sa mu pod hustou ofinou 
objavilo niekoľko vrások. „Ale ak sa prevalí, že máme vzťah, mohli by ma zo všeličoho obviniť a moje pátranie, nech 
bude akokoľvek nestranné by stratilo váhu, nehovoriac o dôkazoch. Pokojne by mohli vyhlásiť, že som ich podhodil, 
sfalšoval a... Dohajzlu!“ zahrešil a vošiel si prstami do vlasov. 
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Ani oni dvaja z toho, čo povedal neboli práve nadšení. Vôbec to nevyzeralo dobre. 

„Fajn. Ja idem dnu, vy ma počkajte, okej? Aj tak je zasadanie až za dve hodiny.“ 

Neville prikývol. „Budeme v Átriu, v kaviarni.“ 

Harry prikývol a vošiel do kancelárií aurorského úradu, ktorým patrila temer polovica druhého podlažia. 

Zaklopal a na vyzvanie vošiel do kancelárie šéfa svojho oddelenia. Síce trochu robustný, ale nie plnoštíhly 
muž sedel za svojim pracovným stolom. Prstom sa pohrával s odznakom, ktorý musel len celkom nedávno 
skonfiškovať. 

Harry oň zavadil pohľadom a bez problémov rozoznal štvorčíslie, ktoré bolo do striebra vyryté. Odznak patril 
Crispínovi. 

 „Šéfe? Volali ste ma?“ opýtal sa, keď svojho nadriadeného pozdravil. 

John Higgins prikývol a zamračil sa, keď následne Harryho prevŕtal svojim bystrým pohľadom bledomodrých očí. „Ako 
ste na tom so zdravím, Potter?“ 

„Ďakujem za opýtanie, je to podstatne lepšie,“ odvetil popravde. 

Vedúci sa toho chytil. „Tak lepšie, že by ste si trúfol nastúpiť nazad?“ Ukázal mu na kreslo naproti sebe a Harry sa 
usadil. 

„Pane?“ hlesol iba, premýšľajúc, kam tým všetkým mieri a či sú jeho predošlé dohady vyslovené na pred nedávnom 
na chodbe správne. Tiež tu vyvstávala otázka, že ak sa nemýli, bude mať problém, či vyrukovať s istými osobnými 
informáciami, alebo ich zatajiť? 

„Pozrite sa, Harry, nezavolal som si vás sem pre srandu králikom, pravda,“ začal žoviálne, ale stále bol vážny. Naklonil 
sa dopredu a na doske svojho pracovného stola zopäl ruky. „Dnes ráno sa stal pre mňa veľmi nemilý incident, ale 
dúfam, že sa mi podarilo odvrátiť najväčšiu hrozbu.“ 

„Incident, pane?“ zahral sa na hlupáka, ale šéf mu to nezhltol. 

„Harry, dobre vieme, aký je Trevor klebetný. Predpokladám, že viete aj to, čo by ste nemuseli. Takže, Crispín urobil 
závažnú chybu! Nielen, že sa previnil proti našim predpisom, ale pil na pracovisku. Nevyhodil som ho iba preto, lebo 
v tom čase nebol v službe. Je dočasne suspendovaný, kým sa neuvidí, čo ďalej. Tým pádom bude stiahnutý s 
okamžitou platnosťou z Malfoyovho prípadu a ja nemám vhodnejšieho zástupcu na miesto vyšetrovateľa,“ vysvetlil. 
„Horace je stále v Austrálii, Magnus pri poslednej akcii prišiel o oko a Walden...“ iba mávol rukou. Ich kolega totiž 
stále odpočíval u Sv. Munga, na oddelení čarovných nehôd. 

Harry zvesil plecia a chvíľu mlčal, než začal: „Tušil som, že ma nevoláte len tak, pane, ale je tu niečo, čo by ste mali 
vedieť.“ 

Vedúci sa odtisol od stola a premeral si ho spýtavým pohľadom. „Týka sa to prípadu?“ 

„Má to súvis, pane a obávam sa, že sa vám to nebude páčiť.“ Vzápätí mu povedal, čo mal tým súvisom presne na 
mysli. 

Harry ostal sedieť, kým Higgins vstal od stola a chvíľu sa len tak zadumane prechádzal po kancelárii. Trel si bradu a 
tváril sa, akoby lúštil zložitý rébus. Občas vrhol na Harryho začudovaný pohľad, občas len pokrútil hlavou. 

„To by som do vás vážne nepovedal, Potter. Nechápte ma zle, všimol som si, že po vás ten chlap... ako to povedať? 
Ide? Ale neočakával som, že podľahnete. Predsa len, ten vekový rozdiel je...“ 

„Ja viem, pane, viem. Ale na druhej strane som presvedčený o jeho nevine. A to nehovorím len preto, že s ním... 
spím.“ 
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Higgins sa zamračil. „Chápete, že vás teraz nemôžem poveriť vyšetrovaním prípadu, že? Potter, dofrasa, nemohli ste 
si vybrať niekoho menej komplikovaného? Ale to by ste neboli vy, že?!“ zahundral rozladene a znova si nespokojne 
sadol. 

Jednou rukou si podoprel bradu, tou druhou bubnoval po leštenej doske písacieho stola. 

Harry sa máličko ošil, ale nemohol mlčať. „Pane, ak dovolíte, myslím, že mám jeden návrh.“ 

„Sem s ním! Určite je to lepšie ako nič!“ 

O chvíľu neskôr už vedúci aurorov spokojne prikyvoval a mädlil si ruky. „Dokonalé riešenie problémov! Výborne, 
auror Potter!“ vstal od stola, aby sa rozlúčili. „Ale upozorňujem vás, do vyšetrovania zasahovať nebudete v žiadnom 
prípade! Ak máte dojem, že je váš... amant... nevinný, neposerte to tým, že do toho budete strkať nos.“ 

„Žiadne obavy pane, budem dodržiavať dištanc.“ 

Vedúci si odfrkol. „Pche! Akoby som vás nepoznal!“ 

Harry sa iba pousmial a hlesol. „Sľubujem, vážne. Ale predsa mám ešte jednu otázku.“ 

„A to?“ 

Harry mu rýchlo predostrel i druhý návrh s obavou, čo od neho môže očakávať. Napokon šéf nepovedal nič, iba 
prikývol, podišiel k stolu a chňapol po osamotene ležiacom aurorskom odznaku. 

„Ak nebude súhlasiť, chcem ho späť, jasné?“ 

„Krištáľovo jasné, pane!“ súhlasil a vydal sa do Átria, kde len celkom nedávno otvorili pre zamestnancov ministerstva 
nielen jedáleň s vývarovňou, ale i kaviareň. Nebol si istý, či sú jeho správy dobré, ale pri najlepšom, neboli zlé. 

Harry sa v ten deň vrátil domov o čosi neskôr. Na súd ho Draco s Nevillom vziať odmietli, vraj to tak bude 
lepšie. Dobromyseľne mu navrhli dve možnosti. Počkať na nich v Átriu v tej kaviarni, kde už presedeli dobré dve 
hodiny alebo na Manore. 

Chcel síce najprv vehementne protestovať, ale napokon sklapol pusu a súhlasil. Aj to len vďaka tomu, že mu došlo, že 
bude mať voľné pole pôsobnosti, i keď nepochyboval, že to sídlo sa len tak hmýri celou armádou domácich škriatkov. 

O niečo neskôr sa usalašil v Luciusovej pracovni, sedel za jeho stolom a hypnotizoval pohár whisky premýšľajúc nad 
všetkým tým dianím okolo seba, nad svojim zbabraným milostným životom a v neposlednom rade i nad svojím 
konaním. 

To, čo sa stalo predošlú noc a fakt, že si pomaly sám vynútil od upíra orálny sex nebolo celkom kóšer, ale... stalo sa. 

Ak sa na to pozrel z tej druhej strany, s Luciusom mali čosi ako nezáväzný vzťah. Možno sa vernosť predpokladala, ale 
jeden druhému nikdy nič nesľúbili. Navyše, Lucius bol ten, kto ho zavádzal a... 

Oprel sa lakťami o dosku stola a prstami si vošiel do vlasov. Fajn, musel si konečne priznať pravdu. Bol idiot! A 
zachoval sa ako nezodpovedný kretén, keď si ho včera len tak nechal vyfajčiť, ale... 

„Prekliate ALE!“ zahulákal a tresol päsťami po stole tak mocne, až pohár podskočil a jantárová tekutina z neho 
vyšplechla von a drobnými kvapkami pokropila stôl. Nechcel sa oháňať alibizmom. To nebol jeho štýl. Nikdy. 

Oprel sa v kresle, zhlboka sa nadýchol a potom vypustil prebytočnú paru. Rozčuľovanie mu teraz sotva pomôže. Vstal 
a podišiel k veľkému oknu, ktoré zdobili po stranách ťažké zamatové závesy. 

Musia si to vysvetliť. Iná cesta nejestvovala. Ak sa majú pohnúť ďalej, musia si povedať pravdu z očí do očí. Nemohol 
inak, nech už to s nimi dopadne akokoľvek. 
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Nemal poňatia, koľko času ubehlo, od kedy ho mátali tie pochmúrne myšlienky, ktoré presne zapadli do toho 
nevľúdneho počasia, ktoré týralo Wiltshirsky kraj, ale strhol sa na povedomý zvuk. V krbe na chodbe divo zahučalo a 
zanedlho sa ozvali známe hlasy. 

Vyšiel na chodbu a nemohol zabrániť sklamaniu, že vidí iba ich dvoch. 

„Pustia ho na kauciu pre nedostatok dôkazov. Práve sa chystáme nazad, aby sme vyplatili sumu, ktorú zaňho pýtajú,“ 
oznámil mu promptne Draco, akoby mu čítal myšlienky. 

„Koľko?“ 

Plavovlasý muž pokrčil pleciami. „Tritisíc galeónov.“ Povedal to tak vecne, akoby sa im peniaze váľali v celých hŕbach 
po zemi. Keď uvidel Harryho uveličený výraz, iba zašomral: „Nemaj obavy. Toľko ešte mám.“ Zaliezol do svojej 
pracovne po šekovú knižku a ešte naňho odtiaľ zavolal: „Počkáš ho tu alebo doma?“ 

Harry vážne nevedel. Neville, ktorý ho mlčky pozoroval a vycítil zmenu jeho nálady mu iba kývol hlavou. „Tak poď. 
Môžeš mi to nad pohárikom povedať, alebo budeme svorne mlčať. Aj to nám išlo skvele, ak si dobre spomínam.“ 

Harry sa smutne pousmial a nechal sa odviesť spolužiakom do jedného zo salónov, preč z dosahu uší mladšieho 
Malfoya. 

19. kapitola – Niečo ako pauza 

Lucius sa vrátil do Harryho bytu len chvíľu potom, čo zaňho syn zložil kauciu. S výsledkom súdu bol zatiaľ 
spokojný. Nemali proti nemu v rukách žiadne priame dôkazy, prútik jednoznačne vykazoval iba obyčajné, všedné 
kúzla, žiadne zakázané a už vôbec nebol tým smrtiacim nástrojom, za ktorý bol prvotne a mylne považovaný. 
Otázkou však stále ostávalo, kto ho tak veľmi nenávidel, aby mu chcel takto poškodiť, že naňho hodí vraždu. Nie, že 
by tých nepriateľov bolo málo, ale... 

Ozaj mu ostávalo iba dúfať, že prídu na stopu skutočnému páchateľovi. 

Lenže teraz sa nechcel zapodievať ani márnymi úvahami, ani výsledkom súdu. 

Chcel ho vidieť! Tie dva dni sa zdali byť celou večnosťou. Chcel ho zovrieť v náručí a pomilovať sa s ním na všetky 
možné spôsoby. 

Obišiel kaluž vody, povytiahol si golier plášťa a vrhol kradmý pohľad na oceľovo sivú oblohu. Lialo od skorého rána a 
hoci ho studený dážď vďaka kúzlu, ktorým ho Draco predvídavo zabezpečil nemohol zmáčať, plavé vlasy mu 
nepríjemne navlhli a aj ruky mal skrehnuté chladom. 

Nič mu však nezabránilo v tom, aby si v mysli túžobne nepredstavoval ako ho Harry zahrieva a nie len dobrou kávou 
na uvítanie. 

Prešiel neveľkým námestím, v ktorého strede trónila pôsobivá kamenná fontána Jednookého Moodyho a zahol do 
Willowalley. Usmial sa, len čo zočil radovú zástavbu farebných domov s nájomnými bytmi. Vošiel do brány toho, 
ktorý sa honosil svetlofialovou fasádou s tmavším náterom okolo okien a energicky vystúpal na štvrté poschodie, len 
aby čím skôr mohol zaklopať a dostať sa do útrob útulného podkrovného bytu, ktorý už niekoľko rokov patril tomu 
zelenookému aurorovi. 

Uchopil do štíhlych, dlhých prstov klopadlo a trikrát ním buchol o strieborný plátok kovu umiestneného veľmi 
dômyselne pod páčkou klopadla. 

Dvere sa vzápätí otvorili a on vstúpil dnu. Len čo tak urobil, prepadol ho zvláštny pocit, ktorý so slovom dobrý nemal 
spoločné vôbec nič. 

V predsieni bytu doslova zmeravel. Nakrčil čelo, až sa mu pri koreni nosa vytvorili vrásky hlbokého znepokojenia. 

„Harry?“ zavolal naňho a postúpil ďalej do chodby. Musel byť doma, keď mu otvoril. Čakal však iné privítanie. 
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„Som v pracovni, poď ďalej, Lucius,“ dostal okamžite laxnú odpoveď a on nemohol ignorovať strohosť toho sýteho 
hlasu. 

Šiel za ním s pocitom, že kráča po veľmi tenkom ľade, ktorý sa pod ním z ničoho nič každú chvíľu preborí. O tomto 
teda celý ten čas nesníval, o tomto veru nie. 

„Harry?“ jeho hlas znel teraz netrpezlivo, i keď iba ako šelest vetrom rozvíreného lístia. Zastal iba pár krokov pred 
jeho písacím stolom v pracovni možno trikrát menšej ako bola tá jeho. V kozube ticho pukotal ohník, okno 
odhaľovalo výhľad na zadnú ulicu a niekoľko predzáhradiek a on, on stál pri ňom s rukami založenými za chrbátom. 

„Musím povedať, že som očakával... vrelejšie privítanie,“ zamrmlal znepokojene a akosi sa nemal ani k tomu, aby si 
stiahol z pliec plášť. 

Mladý čarodejník sa k nemu otočil, plné pery, o ktorých bozkoch Lucius po nociach túžobne sníval sa však neroztiahli 
ani do drobného úsmevu. Ostávali späté do tenkej, tvrdej linky. 

Harry mu rukou naznačil, aby sa usadil, ale slizolinčan iba ostražito pokrútil hlavou. „Stalo sa niečo?“ 

Auror chvíľu otáľal, než prikývol. Potom kývol rukou a do vzduchu sa vzniesol obraz, ktorý si Lucius pri príchode 
vôbec nevšimol, ale bol mu veľmi dobre známy. 

„Keď si ku mne prvý raz prišiel, mal som ho v spálni. Musel si ho vidieť a predsa si sa naňho nespýtal,“ začal bez toho, 
aby na muža stojaceho pred sebou pozrel. 

„Harry...“ 

Harry mu nedovolil, aby ho prerušil. „Vieš, že som ho dostal darom po tej vernisáži, na ktorej sme sa stretli? Čo by si 
ako nezainteresovaný laik o tom portréte súdil? Ja by som povedal iba toľko, že mal niekto poriadne bujnú 
predstavivosť, keď si niečo také... dovolil. Všetci si mysleli, že som na tom obraze ja.“ 

Lucius mlčal. 

„Ten obraz pomenoval jeho autor Nádej. Zvláštne nie? Čo ho k tomu asi viedlo? Čo tým chcel naznačiť? Ale nie je 
jediný, pretože patrí do kolekcie ďalších troch, ktoré si autor ponechal. Vieš, že som po ňom pátral? Chcel som zistiť, 
kto je tým autorom a chcel som ho donútiť, aby tie portréty zničil. Potom by som mu upravil pamäť tak, aby nikdy 
nevedel, že sme sa vôbec stretli. Odhliadnuc od toho, či by sa mi ako mužovi zdal príťažlivý alebo nie. Nebral by som 
do úvahy ani ten romantický podtext, ktorý z toho vychádza možno ako... tajné vyznanie, čo ja viem.“ 

Potom mykol zápästím a obraz sa zvrtol k Luciusovi. „Nezdá sa ti príliš... osobný? Mňa sa ten výjav nesmierne dotkol, 
i keď uznávam, že som krajšiu prácu asi ešte nevidel. Pravda, ja som len obyčajný amatér, čo sa týka umenia.“ 

„Harry, ja som...“ 

„Mlč, prosím!“ zavelil a Lucius sklapol ústa znova na prázdno, i keď s nesmiernym sebazaprením. Sivé oči sa naňho 
dívali s obozretnosťou. „Dlho som po ňom pátral, ale márne. A potom sa ukáže, že porekadlo – pod svetlom najväčšia 
tma – nemôže byť pravdivejšie! Vieš, čo ťa prezradilo? Tvoj podpis. Signatúra na zmluvách je zhodná s tou v kútiku 
obrazu. Pekná náhoda, ale aspoň sa nemusím zbytočne plahočiť za akousi vidinou, nemyslíš? A našiel som aj tie 
zvyšné tri obrazy. Včera, keď som čakal Draca s Nevom v Manore.“ 

Lucius prerývane vydýchol zadržiavaný vzduch a urobil pár krokov dopredu. „Nechcel som nič iné, iba si ťa získať! 
Zamiloval som sa, dočerta!“ povedal celkom jednoducho, aj keď strápene a nespúšťal pritom z neho oči. Portrét 
klesol späť na zem a oprel sa o stenu. 

Harryho ruka klesla späť k jeho boku. „To mi došlo, Lucius.“ 

Iba sa chvíľu prepaľovali pohľadmi. „Zvolil som teda zlý spôsob? V tom je to? Pretože inak nechápem, prečo ťa ten 
obraz popudil. Je to kvôli nemu, že?“ dožadoval sa vysvetlenia. 

Harry si povzdychol a vošiel si prstami do vlasov. „Nepovedal by som zlý, skôr... nevhodný.“ 
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„Zdalo sa mi to byť dostatočne romantické gesto, aby ťa to aspoň zaujalo. Mrzí ma, že som sa mýlil,“ ospravedlnil sa 
okamžite a hoci by najradšej zmenšil vzdialenosť, ktorá ich delila a zatriasol ním, aby sa spamätal, cítil, že si Harry 
chce zachovať odstup. Len kvôli obrazu? Nedávalo mu to zmysel! 

„Nejde o to, len som...“ odmlčal sa a odvrátil sa k oknu. „Nemám rád klamstvo.“ 

„Ja som ti neklamal, Harry, z toho ma nemôžeš obviniť,“ zaprotestoval. 

„Nie, z toho nie, ale môžem ťa obviniť zo zavádzania. A ani to nemám rád. Aj toho som si totiž užil viac než dosť.“ 

„Harry, nechceš mi dúfam povedať, že takáto malichernosť nás...“ 

„Malichernosť?!“ zvolal s hlavou vyvrátenou k nemu, než si cez plece odfrkol a pozrel zasa von oknom. Ulica bola tak 
smutne ľudoprázdna. „Chápem, prečo si to myslíš. Asi by si mal vedieť, že som kedysi taký prehnane útlocitný 
nebýval. Vieš, vo vzťahoch som veľa šťastia nepobral.“ 

„Harry, prosím, ja nerozumiem,“ zamrmlal, ale ani tentoraz sa nikam nedostal. Mladší muž ho zastavil mávnutím 
ruky. 

„Počkaj, chcem ti to vysvetliť.“ 

Plavovlasý slizolinčan iba poslušne prikývol. 

„Po vojne bolo všetko... také iné. Rozišiel som sa s dievčaťom a vrhol sa do náručia prvému mužovi, ktorého som 
stretol, lebo som dúfal, že sa zaujíma o mňa. Mýlil som sa. Mal rád iba lesk fotoaparátov a palcové titulky v novinách. 
Po ňom som stretol svojho bývalého spolužiaka. Začali sme sa stretávať a ten vzťah trval takmer šesť mesiacov, kým 
som nezistil, že mal istú špecifickú záľubu. Tajne si robil fotky, keď sme sa spolu milovali. Pohádali sme sa kvôli tomu 
a on urobil parádnu hlúposť. Tie naše fotky predal bulváru.“ 

„Nevedel som...“ zamrmlal muž, úprimne šokovaný. 

Harry mykol plecami. „Ani si nemohol. Bol si vtedy ešte v Azkabane. Dalo mi práce, získať tie fotky späť, ale 
nemyslím, že sa mi podarilo zabrániť ich publikovaniu úplne. To, že aj ostatné vzťahy nedopadli slávne ma nemrzí tak 
veľmi ako to, že ma tak nechutne podrazil milenec a bývalý spolužiak.“ Spomienka na Seamusa bola i po tých rokoch 
nechutne trpká. „Keď som potom v galérii uvidel tie portréty, iste chápeš, že som si spomenul na ten škandál s 
mojimi nahými fotkami. Preto som chcel toho človeka vypátrať a upraviť mu pamäť, nehovoriac o zničení tých 
obrazov.“ 

„Chápem. Ak si to stále želáš, rád to pre teba urobím. Pokojne ich vlastnoručne zničím.“ 

Harry však na jeho prekvapenie pokrútil hlavou. „Netreba. Sú... nádherné. Keď viem, že sú od teba... ja... viem, že by 
si...“ povzdychol si, zvesil plecia a zadíval sa naňho. „Chvíľu trvalo, než mi konečne došlo, že sú skôr vyznaním lásky 
ako... čímsi iným, ale... ťažko som sa s tým zmieroval. Prišlo mi hrozne nefér, že si mi to nepovedal už dávno, že si ma 
nechal tápať, pátrať a... Vieš, ja... bol som z toho sklamaný a možno preto som uňho hľadal... útechu.“ 

Lucius spozornel. Z toho jeho brblania zaostril až pri poslednej vete. „Od koho? Čo sa mi snažíš naznačiť?“ 

Harry sa k nemu otočil tvárou a pozrel mu pevne do očí. „Hovorím o tvojom starom priateľovi, Rodolphovi. Pobozkal 
ma a ja som mu to dovolil. A dovolil som mu... ešte trochu viac.“ 

Luciusovi sa prekvapením rozšírili oči. „Ty a... Rodolphus?“ 

Znova prikývol. Lucius mal aspoň ten dojem, pretože pred očami sa mu odrazu zatmelo a potom videl na červeno. 
Srdce sa mu roztĺklo a ruky sa samovoľne zaťali v päsť. 

„Nemilovali sme sa, ale to nemení nič na tom, že som ťa... podviedol. A moju vinu nezmenšuje ani fakt, že som bol v 
podnapitom stave, pretože... chcel som to. Chcel som ti ublížiť. Viem, že som sa zachoval... detinsky a hlúpo, ale čo sa 
stalo, už sa neodstane. Aj preto som dospel k názoru, že by sme sa chvíľu nemali vídať, Lucius.“ 
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„Iste, pán Potter, ako si želáte,“ povedal obradne. Jeho hlas znel rovnako mrazivo, ako bol mrazivý i jeho oceľový 
pohľad. „Teraz ma prosím ospravedlňte, mám... ešte niečo neodkladné.“ Otočil sa a ráznym krokom zamieril preč. 

„Lucius?!“ 

Nezastavilo ho ani tak to zvolanie, ako naliehavosť, ktorá v tom hlase znela. 

„Nikdy sme si nič nesľúbili. Bol si môj prvý po vyše trojročnej pauze. Si starší, skúsenejší a... slizolinčan," povedal, 
akoby to jeho správanie sa vysvetľovalo. "Ako som mal vedieť, že sa so mnou iba nezahrávaš? Bol som už zamilovaný, 
ale to, čo som cítil, keď som bol s tebou ma miatlo! Ako som mal vedieť, že mi jedného dňa neublížiš i ty? A stále si 
nie som istý, čo pre teba naše... priateľstvo znamená.“ 

Ani sa neotočil. „Dobré vedieť, že keď nabudúce vleziem s nejakým chrabromilčanom do postele, mali by sme byť 
minimálne zasnúbení!“ odvrkol a z bytu doslova vybehol. Nezabudol za sebou tresnúť dvermi tak silno, až Harry 
podskočil. 

„Tak toto som parádne zbabral,“ zamrmlal si popod nos a zviezol sa do kresla. Asi mal radšej mlčať, ale on 
jednoducho nemohol. Veril, že Rodolphus by ho neprezradil, ale ak k nemu Lucius naozaj cíti niečo viac... 

Dúfal, že... sa to nejako spraví. Asi vážne potrebujú čas a odstup, a potom... sa uvidí. 

V srdci sa mu usídlila otupná prázdnota. To, že sa v ňom zmýlil už vedel naisto. Tie portréty Lucius nechcel zneužiť. 
Ani ho nimi vydierať ako niektorí šéfredaktori tými nahotinami, kým si ich nepodal a že mu to dalo práce. Nebolo to 
veru nič príjemné a prežiť to všetko znova? No teraz vedel, že reagoval nevhodne. Smola. Stalo sa. 

Pomyslel si, že Hermiona mala po celý čas pravdu. Vážne to bolo tentoraz iba nevinné vyznanie lásky... 

„Harry Potter, ty si asi ten najväčší idiot pod slnkom!“ zaúpel a to, že ho rozbolela hlava sa mu zdal ešte malý trest za 
vlastnú hlúposť. 

Rodolphus sa pretočil v posteli na chrbát a zažmurkal očami. V spálni mu panovalo šero a oheň z krbu hádzal 
po miestnosti všakované hrozivo pôsobiace tiene. 

Ale nič hrozivejšie ako bola postava sediaca v kresle ho tak nevyviedlo z miery. Zívol a vytiahol sa do sedu. Prikrývka 
mu skĺzla k pasu a jeho tmavá hlava sa oprela o čalúnené záhlavie postele. 

„Myslel som, že upíri nespia. Minimálne nie v posteli.“ 

„Veľmi dobre vieš, že rakvy nemusím,“ zamrmlal a premeral si ho spýtavým pohľadom. 

„A tiež som uvažoval nad tým, či ti nepriložiť vankúš na tvár. Chápeš, len tak, aby som zistil, či to bude mať nejaký 
účinok.“ 

„Chceš povedať, experimentálne?“ doplnil ho Rodolphus, ale ostával vážny. 

„Mhm, presne. Vieš, zobrali mi prútik, takže mi veľa možností neostáva. Musím... improvizovať.“ 

„A čo tak starý dobrý drevený kôl priamo do srdca? Tej trocha krvi by ti hádam neprekážalo, Lucius!“ 

„Nie, to určite nie!“ zaškrípal zubami. Upír nemusel dvakrát hádať, prečo je taký napálený. 

„Čertíš sa preto, lebo som ho... ochutnal?“ opýtal sa priamo a vstal z postele. „Nepretiahol som ho, hoci 
nepochybujem, že by mi to v tej chvíli dovolil. Keby nebol podnapitý. Lenže on je z tých, čo majú výčitky. To by som 
mu neurobil.“ 

„Nemal si sa ho dotýkať vôbec!“ zahučal a vstal tak prudko, až prevrátil kreslo, v ktorom doteraz sedel. „Nevaroval 
som ťa už v ten prvý raz?! Prečo si to urobil?!“ 

Rodolphus tam stál bledý ako socha antického hrdinu vytesaná z alabastru a bolo mu jedno, že je nahý ako prst. 
„Pretože som chcel a mohol som! A pretože on nebol proti. Iba som ho využil, hoci si on zjavne myslí niečo iné. 
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Musím uznať, že máš fakt vkus, Lucius. Je sladký a taký vášnivý! Chvíľu som sa obával, že mi ten jeho falus vyrazí 
zuby.“ 

Lucius šokovane nasal dych. „Ty impotentný prízrak!“ 

„Och, tak toto si vyprosím! Sám vieš, že som potentný až-až. Koľkokrát som ti to urobil? Koľkokrát si podo mnou 
vzdychal a žobronil o viac?“ 

Lucius vypustil paru a odvrátil tvár. „To bolo dávno.“ 

„Dávno...“ odfrkol si upír. „Nie až tak. Čo je pre čarodejníkov päťdesiat rokov, že?“ 

„Išlo ti teda iba o pomstu? Lebo som ťa nechal?“ 

Z Rodolphusovho držania tela sa razom vytratilo napätie. Načiahol sa po plachte, aby si ju obkrútil okolo úzkych 
bokov a zviezol sa unavene do druhého kresla. 

„Budeš prekvapený, ak ti poviem, že nie?“ 

Lucius to prijal mlčky, ale nezdalo sa, že by mu dvakrát veril. 

„Vždy mi imponoval. Viem, čo na ňom vidíš a trochu ti závidím. Je fajn mať niekoho, s kým sa prebúdzaš, nie? Alebo s 
kým tráviš nekonečné dni a noci. Som pridlho sám, Lucius. Musíš pochopiť, že bol pre mňa priveľkým lákadlom. 
Nehovoriac o vôni krvi, ktorá mu klokotá žilami. Stojí ma veľa úsilia neochutnať ho i mojím spôsobom.“ 

„Ak by si to čo i len skúsil...“ 

Iba nedbalo mávol rukou a prevrátil očami. „Viem, viem, pripútal by si ma nahého o stoličku a postavil pred okno, 
aby ma slnečné lúče uškvarili do tla, bla, bla bla.“ 

„Nebuď cynik!“ 

Rodolphus naňho chvíľu iba mlčky civel, než znova prehovoril. „Vieš, že mi vlastne nemôžeš ublížiť, že?“ žiadna 
odozva. „Nie preto, že by si momentálne nechcel, ale preto, že som ti zachránil syna. Stačilo málo a bol by sa z neho 
stal ten najkrajší temný princ nocí bažiaci iba po ľudskej krvi.“ 

„Ten dlh je už dávno splatený!“ 

„Áno. To je, ale na niečo také sa nezabúda,“ zamrmlal. „Prečo si vlastne taký nabrúsený? Lebo mi Potter dal alebo 
máš iný dôvod?“ 

Lucius ráznym krokom premeral celú miestnosť, než si zastal pred oknom a energicky roztiahol závesy. Noc nebola 
celkom bezoblačná, ale na tmavomodrom podklade bolo kde-tu vidieť jagať sa hviezdy. 

„Tých dôvodov je viac,“ odvetil skleslo a zadíval sa niekam do diaľky. „Kiež by sa mi s tým nebol priznal! Teraz... mám 
pocit, že som zlyhal. Ja, chápeš?!“ tresol päsťou po stene vedľa okna. „Vždy som mal pary za troch, vždy som bol tou 
najvyhľadávanejšou partiou, o milenky a milencov som nikdy nemal núdzu, len si vyberať. A potom som sa musel 
zamilovať akurát doňho! Do toho najčestnejšieho chrabromilčana pod slnkom! A on ma obviní, že som ho zavádzal, 
keď musel pátrať po tom obraze, že nevie, čo odo mňa môže čakať, že sme si nič nesľúbili! Dobre, fajn, to by som 
ešte pochopil... nejako, s vynaložením všetkej snahy. Ale nikdy, prisahám nikdy som nebol promiskuitný typ!“ 

Keď mal Rodolphus dojem, že Lucius s výlevom skončil, konečne prehovoril. „Vedel som, že ti to vytára. Na to je fakt 
príliš čestný, hoci i ja to považujem za hlúposť. Mal mlčať. Aj keď uňho človek nikdy nevie. Vieš, povedal by som, že 
mu na tebe záleží natoľko, že chce mať čistý stôl, lebo o vzťah s tebou stojí. Možno viac, než sám tuší. Videl som ako 
sa na teba díva. Ak to nevidíš, si slepý, Lucius.“ 

Úkosom naňho pozrel. „Tým si práve nie som istý.“ 

Rodolphus vstal a podišiel k nemu. Bez varovania ho zozadu objal okolo pása a zložil si hlavu na jeho široké plece. 
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„Ale isteže o teba stojí. Kto by teba nechcel? Až na tú tvoju majetnícku povahu máš čo druhému ponúknuť, aj keď si 
to možno neuvedomuješ. A aj keď si teraz na dne.“ 

„Pche! Tvoje lichôtky mi náladu nezdvihnú!“ 

„Keby som bol na tvojom mieste, vrátil by som sa k nemu, ospravedlnil sa...“ 

„Ale ja som nebol ten, kto strkal vtáka do úst povoľnému upírovi!“ napajedil sa. 

Rodolphus sa iba zachechtal a pokračoval v nedopovedanej vete: „Ospravedlnil by som sa, aj s vedomím, že som 
nepochybil, lebo niekto začať musí a dal by som mu vedieť, že nech sa deje čokoľvek, je jediné, na čom mi v tomto 
skurvenom svete záleží viac, než na sebe a na ostatných nepodstatných hlúpostiach. Začal by som pekne odznova. 
Dobýval by som ho, kým by sa mi pod prstami nezačal topiť ako horúci vosk, kým by nezvláčnel, kým by... No, hádam 
máš nejakú predstavivosť, že?“ 

„Nehovor a ako asi to mám urobiť? Môj obraz chcel najprv spáliť a bol ochotný po nájdení autora vymazať mu 
pamäť.“ 

Rodolphus sa zachechtal. „Napoviem ti. Pretiahol by som ten jeho chutný zadok do bezvedomia, až by nevedel, čí 
vlastne je.“ 

„Fakt originálne!“ zahundral Lucius, ale i tak mu nedalo, aby sa nad tým aspoň nezamyslel. 

„Alebo... ak ti tak vadí, že som ho fajčil, môžeš mu to oplatiť. Som vážne... povoľný,“ zavrnel mu do ucha a slabinami 
sa pritlačil k oblinám jeho zadku. 

Lucius ho štuchol lakťom do boku. „Si nadržaný kretén, nič viac! Ak si chceš niekoho nájsť, nech sa páči, ale od nás sa 
drž ďalej, jasné?!“ 

„Iste, ale nepôjde to. Pomáham mu s vyšetrovaním toho tvojho prípadu. Alebo inak povedané... špehujem preňho 
Agoneusa.“ 

„Takže si aspoň nejako užitočný!“ S tým sa slizolinčan otočil, až za ním vo vzduchu zavíril plášť. 

„Kam si sa vybral?“ ozval sa prekvapene Rodolphus. 

„Uznal som za vhodné previesť tvoj návrh do praxe!“ zahučal nazad. 

„A ktorý?“ 

„Ten s tým pretiahnutím toho chutného zadku. Maj sa!“ 

  Harry otvoril dvere a sotva stihol vydať čo i len hláska, keď bol strhnutý do vášnivého bozku. Počul, ako sa 
dvere jeho bytu zabuchli a on bol pritlačený o stenu, kým jeho ústa plienil vlhký jazyk horúcich úst. Známych a... áno, 
vítaných. 

Iba zastonal a prstami sa zakvačil do jeho ramien. Už zaspával, keď ho vyrušilo to naliehavé klopanie, ale takýto 
razantný vpád od neho nečakal. 

Popravde, nemal poňatia, kedy sa ocitol späť vo svojej posteli, ale rozum sa mu vyjasnil iba na krátku chvíľu, keď sa 
ich pery na moment oddelili a muž sa nad ním vztýčil, aby zo seba nešetrne strhol košeľu. Harry si sotva uvedomil, že 
sám je už nahý ako prst. 

Chvel sa od nedočkavosti i od vzrušenia, z tých odvážnych a cielených dotykov mal po celom tele husiu kožu a 
podbruško mu sťahovalo slastnými kŕčami. 

A on ho iba hladil, láskal, sal a oblizoval, akoby sa ho nevedel nabažiť. Prevzal na seba všetku iniciatívu ako v tú prvú 
noc, keď sa milovali uňho na Manore. Pripravoval ho o rozum, zbavoval zábran, i keď Harry pochyboval, či sa v ňom 
nejaké vôbec stihli od jeho náhleho a nečakaného vpádu do bytu zrodiť. 
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Keď si ho vzal a konečne doňho vnikol, nebola v tom žiadna neha, iba nehynúca potreba splynúť s ním v jedno a 
Harrymu to bolo popravde jedno. Prijímal ho s rovnakým nadšením ako doteraz, vychádzal mu v ústrety, dožadoval 
sa ďalších bozkov ako nejakého uistenia, že sa mu to iba nesníva. 

Lucius v ňom prudko vyvrcholil o niečo skôr, ako to stihol on, ale napriek tomu, že bol slizolinčan, nebol typom, ktorý 
by milencovi odoprial zažiť rovnakú slasť, takže sa k nemu sklonil a vzal si jeho pulzujúci penis do úst, aby mu k 
orgazmu dopomohol. Spokojne spolykal všetko, čo Harryho penis vyronil. 

Potom sa kľačiach na kolenách medzi jeho nohami narovnal a končekom palca si zotrel poslednú slanú kvapku 
Harryho vášne z úst. Díval sa naňho ako tam pred ním leží na chrbte s roztiahnutými nohami posiatymi jemnými 
tmavými chĺpkami a snaží sa s rumencom v spotenej tvári nabrať dych. 

I jemu sa hruď stále prudko dvíhala a klesala. Keď naňho potom pozrel spod pootvorených viečok, natiahol k nemu 
ruky, aby s nehou pohladil stehná vlhké od potu a dlaňou poláskal ochabnutý penis zväzdnuto ležiaci na podbrušku. 
Pohol sa a ľahol si k nemu. Potom sa načiahol, aby ho donútil stočiť sa mu po boku. 

Harry stále nič nehovoril, ale pritúlil sa k nemu a on ho objal. Vošiel mu prstami do zvlhnutých vlasov, nasal ich vôňu 
raziacu po lesnom šampóne a po pote a druhou rukou ho objal okolo pása. 

„Mrzí ma to, Lucius,“ zašepkal Harry po chvíli mlčania. Nadvihol hlavu, aby mu mohol pozrieť do tváre. Bol vážny a 
jeho vyhlásenie znelo úprimne. 

„Viem. Aj mňa to mrzí. Urobili sme asi obaja chybu.“ 

„S tým rozdielom, že ty si ju urobil s dobrým úmyslom. Na slizolinčana... nezvyklé.“ 

To ho pobavilo. „To máš teda pravdu.“ 

„Tak... čo urobíme?“ opýtal sa a bradou sa oprel o jeho prsia. 

Luciusove ruky skĺzly do jeho lopatiek ku krížom. „Dáme si ďalšie kolo?“ 

Harry sa pousmial. „Nie som proti, ale nemyslel som akurát na sex.“ 

Lucius sa pousmial. „Viem,“ zašepkal a pobozkal ho na koniec nosa. „Čo tak začať odznova? Mal by si vedieť, Harry 
Potter, že som sa vážne zamiloval a nechcem ťa stratiť kvôli nejakej hlúposti. Stojím o teba viac, než si dokážeš 
predstaviť, ty môj bláznivý chrabromilčan. Neprenasledoval som ťa iba preto, aby som si užil. Túžil som po tebe tak, 
až som mal pocit, že z toho zošaliem.“ 

Harry prikývol a zelený pohľad sa stočil južnejšie, kde z plavých kučier mužových slabín do vzduchu trčala nová 
erekcia. 

„Asi na tom niečo bude,“ zamrmlal vecne, hypnotizujúc očami tú skvostnú kopiju. 

„Ale mal by si vedieť, že tentoraz vyžadujem vernosť. Absolútnu! Nebude nikto iný, len ja a ty!“ 

Mladík k nemu sklonil tvár a otrel sa perami o jeho ústa. „Sľubujem. Len ty a ja!“ 

Lucius vzal jeho tvár do dlaní, pobozkal ho a pretočil ho pod seba. Harry váhu jeho tela uvítal so spokojným 
povzdychom. 

20. kapitola – Hlavný inšpektor 

Harry stál v kuchyni a umýval riad. Ručne. Pravda, mohol to nechať na čary alebo aspoň na neskôr, ale 
potreboval nejakú činnosť, aby si zamestnal ruky a mohol v pokoji popremýšľať, čo podnikne. 

Lucius bol v sprche a tak mal chvíľu čas. Bolo fajn, že sa tak rýchlo uzmierili a to zmierovanie bolo nádherné, ale i tak 
to voči mužovi cítil trochu nefér. Ľutoval, že upírovi podľahol a v kútiku duše stále zvažoval, či by mu dovolil v tú noc i 
viac, keby ho sám potom nezastavil. Chcel veriť tomu, že by to nespravil, ale akosi... nemohol. Napriek tomu, že bol 
chrabromilčan, aj napriek tomu, že si o ňom Lucius stále myslel, že je najčestnejší muž, akého kedy poznal. 
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Napokon to, do akej fakulty bol zaradený ešte neznamená, že sa nemôže zachovať ako totálny hajzel. On vlastne 
urobil presne to, čo jemu kedysi jeho bývalý milenec. Znechutene nad sebou ohrnul nos a vložil do výlevky posledný 
tanier. Opláchol si ruky a utrel ich do suchej utierky so vzorom drobných zelených lístočkov, ktoré mu celkom 
nedávno darovala pani Weasleyová. 

Postavil sa k oknu s nedopitou šálkou kávy, ktorá už od raňajok vychladla, ale ani ho nenapadlo, aby si ju ohrial. Díval 
sa vonku na ľudoprázdnu ulicu a v hlave premietal, ako to všetko dopadne. A teraz nemal na mysli práve ich vzťah. 

Ešte včera stihol poslať dve správy. Vedel, že aj keby bol špičkou v umení veštenia, ani to predbežné poznanie by mu 
nezaručilo želaný výsledok. Pri nich dvoch... jeden nikdy nevie. Úkosom pozrel na okrúhle kuchynské hodiny visiace 
na stene. Mal približne pol hodiny na to, aby dostal Luciusa z bytu. Otázkou ostávalo, či len tak, pod nejakou 
zámienkou alebo či mu pekne krásne povedať pravdu. 

Nechcel mu znova klamať, ale zatiaľ ani nič sľubovať, kým nevie, ako sa jeho... pozvaní hostia k tomu sami postavia. 
Všetko totiž záviselo na nich a na tom, či budú ochotní spolupracovať na tom prípade. 

Keď sa mu okolo pása ovinuli silné ruky a zozadu sa k nemu pritislo mocné telo milenca, po tvári sa mu rozlial 
spokojný úsmev. Lucius mu vtisol bozk na šiju a položil si bradu na jeho ľavé plece. 

„Nad čím premýšľaš? Je vari ešte niečo, čo sme si nevyjasnili?“ spýtal sa, v hlase slizolinčana zaznieval podtón 
podozrievania i obozretnosti. 

Harry odložil šálku na podobločnicu a stočil sa mu v náručí tvárou v tvár. Šedé oči sa naňho dívali s obavami, to by 
videl i slepý. 

Iba pokrútil hlavou. „Nie. Tým to nie je. Trápi ma ten tvoj prípad a tá vražda. Je stále nevyjasnená a s vyšetrovaním sa 
nijako nepokročilo.“ 

„Ach,“ zamrmlal a povzdychol si. „Asi za to môžem i ja. Ale nechcel som, aby pokračoval v prípade práve auror 
Armitage. Pevne verím, že by som do týždňa opäť hnil v Azkabane.“ 

Harry zvážnel. „Crispín vie byť niekedy veľmi... vytrvalý, ale nie je zlý. Je veľmi šikovný a bystrý. I ja mám obavy, ale 
mám i plán. A ak vyjde, potom...“ 

„Plán? Smiem vedieť aký?“ dožadoval sa, ale Harry iba pokrútil hlavou. 

„Nie. Zatiaľ si ho nechám pre seba. Okrem toho, o chvíľu mám... dôležité stretnutie a tak ťa musím požiadať, aby si...“ 
Harry sa odmlčal. „No, jednoducho ma musíš ospravedlniť. Vrátiš sa na Manor a počkáš, kým sa neozvem, dobre?“ 

Lucius zvesil ruky z jeho pása a o krok odstúpil. „Iste, ako si želáš. Povieš mi aspoň, o čo pôjde?“ 

Harry sa pousmial. „Ako vždy, ide o teba. Viem, že trpezlivosťou práve neoplývaš, ale budeš sa musieť prekonať. Ak 
to vyjde, myslím, že sme zachránení.“ 

Lucius prikývol a strčil si ruky do vreciek nohavíc, ktoré mu sakramentsky tesne obopínali úzke boky. „Prídeš potom 
na Manor?“ 

„Áno. Budem to chcieť s vami prebrať.“ 

„Ešte otázočka,“ zamrmlal Lucius. „Však to nemá nič spoločné s Rodolphusom?“ 

Do Harryho líc tá otázka vohnala príval rumenca. Ale pokrútil hlavou. „Nie, nemá, ale mal by si vedieť, že tiež 
pomáha.“ 

Chvíľu sa na seba mlčky dívali, než sa Lucius nepriznal, že si je toho vedomý. Odkiaľ, to radšej Harry ani nechcel 
vedieť. Okrem toho, mohol si to poľahky domyslieť. 

Harry ho vyprevadil do chodby a vtlačil mu do dlane starý gombík, ktorý očaroval ako prenášadlo. Ďalšia výhoda 
aurorského úradu, ktorá sa sem-tam dala využiť s obídením príslušného povolenia. 
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Lucius ho ešte naposledy pobozkal a požiadal ho, nech ho nenechá dlho čakať. To mu mohol sľúbiť. 

Premiestnila sa do ulice, na jej vkus priveľmi tichej. Zbežne preletela pohľadom radovú zástavbu obytných 
domov, než zaostrila na ten správny. 

„Merlin, fakt býva tuto? No to ma podrž!“ zašomrala si popod nos a napravila si kapucňu koženej bundy siahajúcej jej 
do osieho pása, než vykročila k vstupnej bráne domu, ktorého popisné číslo sa zhodovalo s tým, čo mala načarbané 
na svojom poznámkovom lístočku. Respektíve útržku, ktorý narýchlo vytrhla z menu svojej obľúbenej talianskej 
pizzérie Don Giovanni. 

Nikdy sa netajila tým, že rada využívala vymoženosti a rýchle stravovanie muklovského sveta. Pre také cieľavedomé a 
zaneprázdnené ženy ako ona to bolo iba výhodou. Hoci sa s varením nikdy príliš neobťažovala, nebola až taký 
stratený prípad, ako vždy horekovala jej matka, lebo dokázala uvariť kávu, čaj a ešte zvládla svoj obľúbený 
čokoládový puding a omeletu. Viac k životu nepotrebovala. 

Na druhej strane, bola špičkou vo svojom fachu a o tom nemohlo byť ani pochýb. 

Roky pracovala pre ich kamennú pobočku v Škótsku, a keď prišiel Harryho stručný list, kde sa dozvedela akurát tak 
veľkú figu, iba ju to navnadilo, pretože to zaváňalo nejakým tajomstvom. A na tie bola vysadená. 

V práci ju ľahko uvoľnili na požiadanie vrchného aurora Higginsa, ktorý bol pred rokmi i jej nadriadeným. O to ju 
Harryho žiadosť zaujala ešte viac. 

Vybehla po schodoch otrasného domu, ktorý jej pripomínal levanduľu a zaklopala na dvere jeho bytu. Otvoril jej 
takmer ihneď. 

„Laura! Tak rád ťa vidím,“ povedal a objal ju, než ju z náručia opäť uvoľnil. Keď v práci začínali, tvorili takmer rok 
jeden tím a boli fakt dobrí. „Zmenila si sa a musím povedať, že ti tá zmena pristane. Aj tvoje vlasy sú živšie,“ zložil jej 
poklonu. 

„Tie červené končeky na čiernych krátkych vlasoch majú svoj šmrc, to sa musí nechať. Môj kaderník je síce strašne 
teplý, ale do svojho umenia sa fakt rozumie,“ usmiala sa a vstúpila do jeho bytu s otázkou: „A čo ty? Stále 
štvorpercentný?“ 

Uškrnul sa. Ako mohol zabudnúť na jej prostorekosť? „Stále.“ 

„Škoda,“ mrkla naňho cez plece a rozjašene sa usmiala. Boli časy, keď to naňho skúšala. Bodaj by aj nie, pretože 
Harry vôbec nebol zlý a navyše sa k nej správal galantne a bral ju takú akou bola. „Vieš, že som tu prvý raz?“ 

„Iste. Ten prípad si žiada osobitnú pozornosť a ja mám od Higginsa špeciálne povolenie a... poverenie,“ prezradil, aby 
si ju získal už len týmto. 

„Špeci povolenie? Potter, v čom zas lietaš?!“ oborila sa naňho, zvrtla sa na päte čiernych lakových topánok, ktoré sa 
podobali tým muklovským vojenským bagandžiam a ďobla mu prstom do hrude. Všimol si, že mala nechty 
nalakované čiernym lakom. 

„Nejde o mňa...“ odmlčal sa a dodal, „tak celkom. Tentoraz. Ale týka sa ma to. Ak chvíľu počkáš, všetko ti vysvetlím.“ 
Ale tým všetko, nezmyslel zas tak úplne všetko. 

Jej priezračný svetlozelený pohľad sa zúžil. „Čakáš ešte niekoho iného?“ 

Harry prikývol. Vždy mala skvelú intuíciu. 

„Nebude sa mi to páčiť, však?“ 

Harry sa miesto toho odvrátil a zamieril strategicky do kuchyne. „Dáš si kávu?“ 

Laura prevrátila očami. „Dám. Čiernu, s mliekom a bez cukru.“ Postavila sa na prah dverí a chvíľu sa naňho zadumane 
dívala, akoby sa mu pohľadom snažila prevŕtať do hlavy a zistiť, aké nemilé prekvapenie pre ňu nachystal. Čosi jej 
našepkávalo, že jej to fakt bude proti srsti. 
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„Harry? Kto príde?“ opýtala sa znova, keď ho sledovala ako im strapatý čarodejník zalieva kávu a sem tam nervózne 
hádže pohľad na kuchynské hodiny. 

Obzrel sa na ňu ponad plece. „Sľúb mi, že sa nenaštveš, že nikoho neprekľaješ a že si najprv vypočuješ, čo je vo veci.“ 

Pohodila hlavou a zatvárila sa, akoby ju práve urazil. „Neviem, o čo ti ide, ale ja rozhodne nemám prchkú povahu.“ 

Takmer sa nad tým vyhlásením rozosmial. Zachránilo ho len to, že sa opäť raz ozval zvuk klopadla. 

Laura na nič nečakala. Bleskovo sa ocitla pri jeho vchodových dverách a nie práve jemne ich otvorila. Evidentne 
horela zvedavosťou. 

Harry prižmúril oči a rátal do troch: „Jeden, dva, tri...“ A rozhodil rukami práve vo chvíli, keď sa jeho bytom 
dvojhlasne ozvalo  – „TY?!“ 

Trochu chápal, že úloha zmierovacieho sudcu vôbec nie je ľahká a bol rád, že sa stal aurorom a nie niečím 
iným. Napríklad tým zmierovacím sudcom práve medzi nimi dvoma. 

Za prvý drobný úspech považoval už to, že si tí dvaja nevbehli do vlasov. Druhým, že ho Laura neprekliala a tretím, že 
z fleku neprekliala ani Crispína. 

Naopak, iba dvihla bradu, odfrkla si a keď sa od neho odvrátila, venovala Harrymu pohľad, ktorý hovoril – Toto ti 
nedarujem, chrabromilčan! 

Jediný, kto sa ponúkol kávou, bol Harry. Hoci mal sto chutí dať si niečo silnejšie. Crispín postával skoro v kúte izby a 
okázalo ich ignoroval, tváriac sa, že premýšľa nad dôvodom, prečo sa z toho bytu radšej neporúčať. Možno ho tu 
držal iba Harryho prísľub, že sa mu to pracovne vážne oplatí. 

Laura sedela v kresle naproti Harrymu, vystretá ako sviečka, prstami nervózne poklopkávala po jeho leských a oblých 
drevených podrúčkach a čakala, kým to utrpenie skončí. 

Harry usúdil, že ak konečne nezačne, môže sa všetko zomlieť inak, než si v duchu naivne predstavoval. 

„Nepozval som vás náhodou,“ začal na úvod, než upriamil pozornosť k Laure. „Aby som to skrátil, nedávno sa v 
jednej z londýnskych štvrtí odohrala vražda finančného poradcu, ktorý bol zamestnancom Luciusa Malfoya. Prípad 
dostal na starosť Crispín, ale včera ho z prípadu stiahli.“ 

Laura pozrela Crispínovým smerom s nadvihnutým obočím. „Ale čo? Zbabral to?“ Otázku samozrejme smerovala 
Harrymu. 

Harrymu myklo kútikom úst. „V istom slova zmysle. Nechal sa podozrivým... vyviesť z miery.“ 

Crispín sa odlepil od hráškovo zelenej steny a zaťal prsty do opierok sivobieleho pásikovaného kresla, ktoré pred ním 
stálo ako štít pred tými dvoma. „Keď o tom nič nevieš, Potter, tak radšej mlč!“ 

Harry sa naježil. „Prečo si myslíš, že o tom nič neviem?“ opýtal sa a pozrel naňho spôsobom, z ktorého mohli v 
Crispínovej mysli vyvstať iba nové nezodpovedané otázky. No, nezodpovedané... zatiaľ. A podľa jeho výrazu tváre sa 
tak i stalo. 

„Higgins chcel, aby som sa prípadu ujal sám, ale žiaľ, som v tom osobne... zainteresovaný, takže som musel 
odmietnuť.“ 

Laura opäť raz zúžila oči a našpúlila pery. „Osobne zainteresovaný?“ opýtala sa zaliečavo, ale než mohla vyvodiť svoje 
vlastné a určite správne závery, Harry ju predbehol. 

„Iste. Všetci predsa vedia, že som sa ho pred rokmi zastával. I keď nie v takej miere, ako som bojoval za zásluhy 
Severusa Snapa. Hoci to bolo im memoriam. No a priatelím sa s jeho synom. To by prokurátor mohol proti nemu 
pokojne využiť a to si jeho syn rozhodne neželá.“ 
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S tým Harryho vysvetlením sa Laura uspokojila, i keď iba na oko. Prekrížila si ruky na hrudi a znova sa oprela v kresle. 
„Znie to logicky,“ prehodila a Harry by prisahal, že bude neskôr podrobený krížovému výsluchu, ktorému, ak bude 
mať z pekla šťastie, sa mu podarí vyhnúť. 

„To znie všetko pekne, Potter, ale stále nechápem, prečo som tu a hlavne, prečo tu je... ona?“ 

„Si potom pekne zadubený kretén, keď ti to nedošlo,“ zazubila sa naňho, tváriac sa milo asi ako vretenica, ktorá sa 
chystá zaútočiť. 

Crispín iba stisol pery do tenkej linky a strelil po nej pohľadom. 

„Higgins súhlasil s tým, aby som vám predložil istý návrh. Potrebuje pohnúť s prípadom a nikoho iného nemá po 
ruke. Laura by sa ujala vyšetrovania ako hlavný inšpektor, čo by jej nepochybne pomohlo k povýšeniu v Škótsku, že?“ 
opýtal sa, veľmi dobre informovaný. „A Crispín,“ otočil sa k nemu. „Ak jej helfneš, starý ti ochotne vráti odznak a 
neminú ťa ani prémie.“ 

„Prečo zaňho vyjednávaš ty?“ zaprskal Crispín. „Higgins ma odpálil a ty si za mňa nebodaj orodoval, svätý Potter?“ 

„Tvoj sarkazmus ma vôbec nedojíma,“ zamumlal Harry. „Spôsobil si Higginsovi zbytočný problém, musel ťa stiahnuť a 
ty veľmi dobre vieš, že nemohol konať inak. Ale i súd je ochotný privrieť nad tvojím chovaním oči, keď sa ukážeš z tej 
pozitívnejšej stránky a my veľmi dobre vieme, že ju máš. Si pracant, nič nenechávaš na náhodu a...“ 

„Stop!“ zastavil jeho chválospevy, ak sa to tak dalo pomenovať. Naklonil sa ponad kreslo a poklopkal si po čele. „Tebe 
preskočilo, nie? Prečo si kurva myslíš, že by som pre Malfoya pohol čo i len prstom?“ 

„Pretože vieš, že v skutočnosti je nevinný. Nasralo ťa, že jeho prútik nevykázal po kontrole vražedné kúzlo a nevrav 
mi, že nie. Preto si chcel z neho to priznanie vytĺcť holými rukami, že?“ 

Crispín očervenel ako rak, Laura zahvízdala. 

V Harryho ruke sa odrazu blysol strieborný odznak, na ktorý Armitage zaostril. „Nevrav mi, že ti nechýba. Urobil si 
chybu a šéf ti dal možnosť napraviť ju. Si rovnaký ako ja. Krvou ti koluje adrenalín a ver mi, bez práce sa do týždňa 
začneš nudiť a do dvoch začneš bláznieť. Je len na tebe, čo si vyberieš.“ 

Crispín mrkol na Lauru, potom pozrel na Harryho. Ten kul železo za horúca. 

„Vieš, že si pridobrý na to, aby si sedel doma na zadku a civel do blba. Viem, že máš svoju česť a toto bude pre teba... 
skúškou ohňom, ale keby si vedel, čo viem ja, nestaval by si sa na zadné a pomohol by si. Malfoy nie je diabol. 
Nemôže za všetko peklo, ktoré sme prežili. Mal by si si to konečne uvedomiť. Ten pravý, ktorého nenávidíš zomrel 
pred rokmi a ja nepochybujem, že ho do pekla stiahli všetky ukrivdené duše.“ 

„Ja to beriem, Potty! Skvelá reč,“ hlesla. „Neuvažoval si o kariére hovorcu ministra?“ uškrnula sa, na čo Harry iba 
prevrátil očami. 

„Fajn, pretože o pol hodiny sa máš hlásiť u Higginsa. Teda, vy obaja, pokiaľ...“ pozrel na Crispína. 

„Sakra, tak dobre! Beriem to,“ zahrmel a vytrhol mu svoj odznak z prstov, než pozrel na Lauru. „Ale nemysli si, že ma 
budeš naverímmerlina komandovať, ženská, jasné?!“ 

Laura vstala z kresla s vážnou tvárou, vystrčila bojovne bradu, ale Harry zachytil jej roztopašný úsmev, keď sa trošku 
odvrátila a mávla mu na pozdrav. 

Porúčala sa a Crispín ju s hundraním nasledoval. Vo dverách sa k nemu ešte otočil, akoby mal čosi na jazyku, ale 
napokon len zlostne mávol rukou a zmizol s buchnutím dvier tiež. 

Harry si vydýchol. „Tak, to by sme mali.“ 

Keď sa o čosi neskôr dostavil na Manor, privítala ho vrelá náruč samotného pána domu i horúci bozk, ktorý 
mu venoval na privítanie. Potom sa nechal odviesť do strieborného salóna ladeného do slizolinských odtieňov a 
pustil sa do vysvetľovania toho, na čom sa dohodli so šéfom a ako si predstavujú pokračovať v Luciusovom prípade. 
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Draco sa nahol v kresle a oprel sa lakťami o kolená. Jeho na mieru ušité sako viselo cez opierku kresla a hodbávna 
vesta bola rozopnutá. Rukávy košele mal na zápästiach povolené a vykasané. Viazanka mu voľne visela pod golierom 
okolo krku. 

„Laura Madleyová? To je tá vyšinutá čiernovláska z bystrohlavu?“ opýtal sa Draco, ktorý sa rozpamätal rýchlejšie, než 
Neville. 

Harry prikývol. „Musím ťa opraviť, nie je vyšinutá. Je skvelá. Ak to niekto dokáže, bude to ona.“ 

Lucius si nesúhlasne odkašľal. Od chvíle, kedy Harry spomenul Crispína sa mračil ako čert. Nesúhlasne, pravdaže. 
„Neviem, či chcem, aby sa do prípadu staral Armitage. Stálo ma trochu námahy, aby som dosiahol jeho odvolanie a 
ty sa postaráš o to, aby opäť vyšetroval? Nie je to trocha kontraproduktívne?“ 

Harry sa k nemu otočil. „Nemyslím. Viem, čo si tým jeho vyprovokovaním sledoval a na jednej strane to schvaľujem, 
ale... prepáč, nedomyslel si to. Na prípade nemá kto pracovať.“ 

„Dúfal som, že sa toho ujmeš ty,“ zašomral Lucius. 

„O tom sme sa predsa už bavili. Ak by vyšlo najavo, že som do prípadu osobne zainteresovaný, len by ti to priťažilo.“ 

Draco prikývol. „A to nechceme, že?“ 

„Naozaj nie je iná možnosť?“ 

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Ver mi, keby bola, nenavrhol by som túto variantu. Okrem toho, je lepšie mať Crispína na 
našej strane, i keď bude nepredvídateľný. Dostal na výber, musí poslúchať. Navyše, súhlasil s tým dobrovoľne.“ 

„No, len aby,“ zamumlal a usrkol si zo svojej šálky kávy. Predstava, že sa bude okolo obšmietať ten človek sa mu 
nepáčila. Vôbec však nevzal do úvahy možnosť, že prípad nebude môcť prevziať Harry. Sám nevedel, na čo myslel, 
keď vtedy pokúšal jeho našponované nervy. 

„V Gringottbanke sme stretli Greengrassa,“ povedal Neville a Draco po ňom prskol pohľadom. Harry nevedel 
povedať, či sa hnevá, lebo to Neville prezradil, alebo či si iba spomenul na tú nepríjemnosť. 

„A?“ naježil sa Lucius. 

„Neobišiel nás. Vraj som ho nechutne podviedol a netušil, že moje nízke pudy zvíťazia nad charakterom a morálnymi 
zásadami. Že mi to zráta aj s úrokami,“ doplnil Draco ochotne. 

„Na to by som sa pozrel,“ rozčertil sa Lucius, než ho vyrušil Harry. 

„Rád by som sa vrátil do bytu tvojho poradcu. Nie som si istý, ale... mám nepríjemný pocit, že som tam niečo 
prehliadol.“ 

„A nepočká to?“ opýtal sa Lucius s mierne nadvihnutým obočím, lenže Harry pokrútil hlavou, vstal z kresla a naznačil 
mu, aby ho nasledoval. Dracovi s Nevillom len kývol hlavou. 

Obaja zastali na chodbe pri kozube napojenom na letaxovú sieť. Na jej boku visel na kovovom háčiku cínový kotlík s 
trblietavým práškom. 

„Ako dlho sa tam plánuješ zdržať?“ 

Harry mykol ramenami, objal ho okolo pása a na moment si zložil strapatú hlavu na jeho plece. Lucius ho vzal do 
náručia. 

„Mohol by si prísť. Páčila by sa mi predstava spoločnej večere pri sviečkach a... teba, nahého... v mojej posteli,“ 
zašepkal mu do ucha. 

Harry zavrnel. „Krásna predstava, vážne. Sľubujem, že o tom budem prinajmenšom uvažovať, dobre?“ 
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„To by si mal.“ 

„Ale nezabúdaj na prítomnosť svojho syna i zaťa,“ upozornil ho Harry, na čo sa Lucius rozosmial tlmeným smiechom. 

„Okupujú pravé krídlo domu. Moje spálne sú v tom ľavom. Ani o nás nebudú vedieť.“ 

„Fajn, takže môžeme byť hluční ako len chceme!“ zachechtal sa Harry, vtisol mu bozk na ústa a odlepil sa od toho 
mocného tela len veľmi neoochotne. Nabral si do ruky prášok a než vstúpil do zelených plameňov ohňa, ešte naňho 
mrkol. 

„Tak večer,“ zamumlal a zmizol mu z očí. 

21. kapitola - Vyznanie 

Bola v strehu. Tak ako vždy. Vlasy, ktoré sa jej zježili na šiji dokazovali, že tam už nie sú sami. S prútikom v 
ruke a nalepená na stene, akoby bola jej neodmysliteľnou súčasťou čakala temer bez dychu, než nepovolaná osoba 
prekročí prah tejto miestnosti. 

V tom okamihu mu priložila prútik na šiju. A zahrešila. Tlmene, ale i tak si nedávala servítku pred ústa. 

„To si snáď zo mňa robíš srandu?!“ čertila sa. Crispín sa iba nechápavo tváril, než nestiahla Potterovi z hlavy kapucňu 
jeho neviditeľného plášťa. „Zlož prútik Cris, je to Potty!“ zatiahla nasrdene a otočila sa k Harrymu. Z jej zelených očí, 
ktoré boli aspoň o dva odtiene svetlejšie a hrali zlatými škvrnkami metalo blesky. 

Harry mal sto chutí sa pred tým pohľadom prikrčiť. Ale on nebol zbabelcom. Zdvihol ruky na svoju obranu. „Myslel 
som, že tu budem sám.“ 

„To nie je žiaden argument!“ zamiešal sa do toho Crispín, ktorý si ho premeral... podivným pohľadom. Niečo medzi 
zlosťou a opovrhnutím. 

Harry sa neunúval stiahnuť si z pliec plášť. Bol si vedomý toho, že ho tí dvaja zanedlho odtiaľto vypakujú. 

„Máš sa držať bokom, nie? Čo z tých slov – držať sa – a – bokom – tie nie je jasné? Alebo chceš robiť problémy? 
Nestačia ti vlastné? Na čo mi strkáš ten svoj chrabromilský frňák do práce? Chceš, aby som sa ti na to vykašľala?!“ 
ďobla mu nahnevane prstom do hrude. 

Harry si iba povzdychol a bezradne si prečesal neposlušné vlasy rukami. „Nie, sakra! Len... mal som pocit, že som tu 
niečo prehliadol a chcel som zistiť čo! To je celé, prisahám!“ 

Crispín iba prevrátil očami a vrátil sa k práci. Laura si povzdychla. „Si nejaký akčný, cukrúšik. Až takýto si nebýval. Nie 
vždy si dodržiaval pravidlá, ale vedel si, kde sú hranice,“ povedala a zaujato sa naňho zadívala. „Nie je pre teba ten 
švihák... trošku pristarý?“ 

Harry vyvalil oči a otvoril ústa, ale nevyšiel z nich žiaden zvuk. Bol rád, že tú poslednú otázku položila stlmeným 
hlasom. 

Napokon rozhodila rukami. „Viem, viem, figu ma po tom, ale... len dúfam, že vieš, čo robíš.“ Keď Harry stále nič 
nehovoril, iba na ňu uhranuto civel, zneistela. „To je dôvod, prečo to vyšetrovanie nemôžeš viesť ty, však? Spíš s 
ním.“ 

Vypustil z pľúc zadržiavaný vzduch a prikývol. „Má viac... kladov, než som si vôbec dokázal predstaviť. A musím 
pripustiť, že... k nemu niečo cítim.“ Že to niečo bolo dosť silné, vedieť nemusela. A nepotrebovala. To bolo iba medzi 
nimi dvoma. 

Uškrnula sa. Tak svojsky, drzo. „Šípim, že opovrhnutie to nebude, keď mu zahrievaš posteľ. Prezraď mi,“ naklonila sa 
k nemu spiklenecky, „je dole on alebo ty? Hádam, že ty, lebo jeho si pri tom akosi neviem predstaviť, nech robím, čo 
robím.“ 
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Harry privrel oči a zaúpel. „Na čo som sem liezol?!“ posťažoval si, na čo sa iba zachechtala a zamrmlala: „Fajn, zasa 
som raz trafila. Som fakt dobrá!“ pochválila sa. 

Harry sa nadurdil a založil si ruky na hrudi, i keď to nebolo vidieť, lebo bol stále pod plášťom a vo vzduchu sa vznášala 
iba jeho strapatá tmavovlasá hlava. 

„Nechceš sa radšej pustiť do práce?“ opýtal sa provokačne. 

Laura mu venovala iba pobavený pohľad. „A tebe sa zdá, že tu ležím? Práve som zabránila katastrofe a nehľaď tak na 
mňa. Dobre vieš, že tu nemáš čo robiť!“ 

„Šľak do toho! No dobre, sľubujem, že sa odtiaľto nepohnem, ničoho sa nedotknem a vôbec, ale chcem tu byť. 
Chcem vedieť, či niečo nájdete alebo nie, keď už ja som nemal to šťastie, ale vravím ti, som si istý, že som niečo 
prehliadol!“ 

„Nerozčuľuj sa, cukrúšik,“ pokarhala ho a pohrozila mu prstom, „a nemrač sa, budeš mať vrásky!“ 

Hrom do toho! pomyslel si Harry. Už zabudol, aká vedela Laura byť a ako rada si z neho uťahovala a nech mu aj liezla 
na nervy, pravdou bolo, že mu chýbala a uvedomil si to až teraz. Ona jediná sa naňho nedívala cez prsty, keď vyšiel s 
pravdou von a prestal svoju homosexualitu skrývať. 

Ostal v pracovni, ako sľúbil. Neposadil sa, ničoho sa nedotkol. Dával pozor, aby tu nezanechal žiadnu stopu. Žiadnu 
známku toho, že tu vôbec bol. Podišiel k oknu a zadíval sa cez úzku škáru medzi nevkusnými limetkovými závesmi s 
drobným vzorom kvietkov von. 

Záhrada za oknom pripomínala skôr ruinisko. Tráva nekosená, bránka škaredá, pýtajúca si nový náter a na niektorých 
miestach pokrivená. 

Povzdychol si. Laura i Crispín prehodili pár slov niekde vo vedľajšej miestnosti. Vybadal, že ich hľadanie zatiaľ nie je 
úspešné. 

Zamračil sa. Bol si istý, že niečo prehliadol, len keby vedel, čo to bolo... Tak rád by pomohol! Obrátil by tento 
depresívne pôsobiaci byt hore nohami, len aby niečo našiel! 

Z myšlienok ho vytrhlo Laurino zapískanie. Skôr prekvapivé ako obdivné. Našiel ju v spálni finančníka pri vzorne 
ustlanom lôžku s otrasným fuksiovým baldachýnom, ktorý sa vôbec nehodil k vybaveniu izby a k stenám so 
zelenkavými tapetami so zvislým mordrým prúžkom. 

Stála pri otvorených dvierkach skrýše blízko postele, z ktorých opačnej strany trčala nočná lampa oranžovej farby a 
čosi si prehliadala. 

Crispín sa jej naklonil ponad plece a vyvalil oči. „To nemyslíš vážne?!“ zahučal a naklonil hlavu na stranu, aby sa 
prispôsobil ďalšej fotke. 

Harry neodolal a nezastavil ho ani jej varovný pohľad. „Čo si našla?“ 

„Si neuveriteľný, vieš to!?“ zahrmela, ale potom iba prevrátila očami a ukázala mu zopár fotiek. 

„Ach, on sa pri tom nechal aj odfotografovať? Vážne nechutné!“ zahundral. 

„Ty si o tom vedel? Ešte mi povedz, že máte rovnaký koníček!“ podpichla ho, nad čím iba mávol rukou. 

„Nie, nie som masochista, ale viem...“ a zarazil sa. „Ja idiot!“ 

„Konečne nejaká sebakritika!“ zašomral si Crispín popod nos, čo však na Harryho vôbec nezabralo. 

„Čo je, Harry?“ chytila sa toho Laura, lebo presne vedela, že jej bývalému kolegovi čosi napadlo. 

„Nie som si tým istý, ale ak je v tom Lucius nevinne a niekto sa ho pokúša očierniť, myslím, že mám spojitosť, ako sa s 
naším poradcom mohol zoznámiť.“ 
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„Tak to som vážne zvedavá,“ zamrmlala, tváriac sa vážne. „Hovor!“ 

Harry im povedal o nevšednej záľube Agoneusa Greengrassa i o tom, ako ten muž vydieral Draca a čím. Ak už mal 
niekto zálusk na ich majetok, Greengrass sa tým evidentne netajil, i keď svoje návrhy predostrel len pred mladým 
Malfoyom. Prečo by aj nie. Stačilo Luciusa odstrániť z cesty. 

Crispín však nad jeho teóriou nadšením neoplýval. „Prečo práve Greengrass? Je dosť bohatý na to, aby si kupoval 
taký brloh ako je Manor.“ Nad Harryho uveličeným pohľadom iba mávol rukou. „Aké je to sídlo staré? Minimálne 
dvesto rokov určite. Potrebovalo by rekonštrukciu, to nemôžeš poprieť, Potter. Chlap ako Greengrass si môže dovoliť 
onakvejšie nehnuteľnosti.“ 

„Tak prečo potom pasie po Manore?“ nedal sa Harry. „Draco si to predsa nevymyslel.“ 

Crispín pokrčil plecami. „Možno má podobne temných tajomstiev, než tieto fotky viac. Ak áno, prídem na to.“ 

Harry zažmurkal. „Skutočne? Takže mi už veríš, že tým vrahom nemusí byť Malfoy?“ 

„Ostáva podozrivým, kým sa nenájdu pádne dôkazy o jeho vine, či nevine. Na tom trvám. Ja nie som zaujatý!“ 

„V tej vypočúvačke to tak nevyzeralo,“ nemohol si odpustiť poznámku. 

„Znova sa serieš do niečoho, čomu nerozumieš,“ zamrmlal nevrlo a vytratil sa zo spálne. 

Laura s Harrym na seba pozreli. „Stále sa nezmieril s jej smrťou? Ani po tých rokoch? Veď za to nemohol! A ani nevie, 
ktorí zo smrťožrútov vyhodil tú kaviarničku do vzduchu...“ šepla, dívajúc sa do prázdneho priestoru chodby, kde sa 
len nedávno mihol Crispín. 

Harry k nej podišiel. „Netráp sa preňho. On si to nezaslúži.“ Brnkol jej prstom po nose a objal ju. Dovolila mu to. Len 
on vedel, čím si obaja prešli a stále to neprebolelo. Zjavne tak, ako Crispín nedokázal zabudnúť na svoju nebohú 
manželku. 

„Mal by si ísť,“ zamrmlala. „Ozvem sa a budem ťa informovať, ale zbytočne ma rozptyľuješ. Choď za tým svojím 
hadom a dajte si... čo ja viem, skvelú večeru alebo ešte lepší sex, ale už vypadni!“ súrila ho, nebadane si pri tom 
zotrela slzu z oka. 

„Dobre, dobre, už idem, ale ozvi sa, dobre?“ 

„Iste. Rada i uprostred noci, len aby som videla, ako vám to spolu svedčí v posteli, tiger!“ 

Harry prevrátil očami. „Si nenapraviteľná!“ 

„A ty si zamilovaný až po uši! Padaj, Potter!“ a nadobro ho vykázala z bytu Luciusovho poradcu. 

Harry sedel v posteli, pohodlne opretý o nadýchaný vankúš a upíjal z pohára s vysokou nôžkou biele víno. 
Lucius ležal na boku, avšak opačne. Hlavu mal podloženú rukou blízko jeho nôh a dlaňou ho zamyslene hladil po 
lýtku. 

Ich telá sa leskli potom, ale už nelapali po dychu ako pred chvíľkou, keď sa ho plavovlasý muž snažil váhou vlastného 
tela a nespútanou silou divokej túžby zatlačiť do matraca v pravidelnom rytme búrlivej vášne. 

Harry nikdy predtým taký pôžitok zo sexu nezažil. Nikdy. Neprekážalo mu, že zaujal submisívnu polohu, pretože neraz 
skúsil i tú druhú a musel povedať, že toto mu vyhovuje viac. Páčilo sa mu byť dobývaným, pretože si pripadal 
neskutočne. A Lucius si na tom dobývaný dával záležeť. 

Páčilo sa mu, ako Luciusov šedý pohľad obdivne kĺže po jeho tele, mapuje vypracované svaly bicepsov, hrude, jemne 
posiatej tmavými chĺpkami, plazí sa po plochom bruchu a pokračuje nižšie. Vnímal jeho intenzitu akoby to bol jeho 
dotyk. 

Pôsobilo mu radosť i vedomie, že muž sa ho evidentne nemôže nabažiť. I teraz sa ho dotýkal. Jeho prsty krúžili okolo 
kôstky členku ľavej nohy, aby sa vzápätí presunuli vyššie, on zmenil polohu a priložil na to miesto svoje ústa. 
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Harry sa pousmial. „Nemáš dosť?“ 

Spod záplavy plavých vlasov i mihalníc sa naňho upreli sivé jazierka. Vážne pripomínali striebro, tekuté, hladké a 
krásne číre. 

„Teba? Nikdy!“ vyhlásil zasväzene s podmanivým úsmevom a jemne prehnietol vnútornú stranu pravého stehna. 

Lenže Harry mal v pláne iné, než ďalšie kolo nespútaného milovania. I keď bolo ťažké odolať tomu láskaniu a ostať pri 
zmysloch. 

„Nechceš mi radšej povedať ako to bolo s tými obrazmi? A pri kom vlastne si sa učil maľovať? Keď už vyšlo moje 
pátranie na zmar, bol by som rád, keby si mi to prezradil teraz. Alebo žiadam veľa?“ 

Lucius odtrhol ústa od pôvabnej kôstky jeho nohy a pozrel naňho. „Iste, ako si želáš. Myslím, že aspoň toľko ti 
dlhujem.“ Posadil sa a pretočil sa tak, aby sa mu mohol dívať do tváre. Zachoval si však zdanlivý odstup. 

„Chcem, aby si vedel, že ma to vážne mrzí, ale nevedel som, ako si ťa získať. Chápeš to, Harry? Som starší, to 
nepoprieš a okrem toho, moja minulosť je... horšia než stoka. Ako inak som si mal získať pozornosť krásneho 
mladíka, navyše chrabromilčana a aurora? Bol som si istý, že ak ti svoj návrh predostriem priamo, prekľaješ ma na 
desať rôznych spôsobov.“ 

Harry ho zaujato počúval. A prikývol. „To by som mohol. Mám v tom prax.“ 

„Viem,“ súhlasil Lucius. „Stále si pamätám na tie Dracove nehody, s ktorými sa vracal domov na prázdniny, keď 
vystúpil z vlaku.“ 

Harry sa uškrnul. „Staré, zlaté časy.“ 

„Možno pre teba,“ dodal chytro Lucius a zalovil v pamäti. „Mal som sotva desať, keď mi matka dala na výber. Buď hra 
na nejaký hudobný nástroj, alebo maľovanie. Jej syn musel byť dokonalý i v tomto smere. Vybral som si maľovanie.“ 

„Pokračuj, prosím.“ 

„Môj učiteľ sa volal sir William Orpen.“ 

Harry sa vzpriamil, dokonca mu zabehol dúšok vína. „Ty si sa učil u mukla?!“ vybafol šokovane. 

„Ako vieš, že bol... Ach,“ zarazil sa starší muž. „Pátral si a bol si aj uňho?“ 

Harry prikývol. 

„Je mukel, ale najlepší z najlepších. Matka jeho práce uznávala a ako učiteľ bol výborný. Pravdaže, nemohol si ma 
pamätať. Chodil som k nemu pod menom svojej matky za sloboda. Predstavila ma ako Luciusa Traversa. Bolo mi to 
jedno. Bol som ešte dieťa, nezaoberal som sa nepodstatnými detailami. A maľovanie ma bavilo. Najmä maľba 
portrétov.“ 

Harry si uvedomil, že sa kvôli tomu naňho vážne hnevať nemôže. Vlastne... on sa naňho ani hnevať nechcel. Rovnako 
ako si ho na začiatku ich... stretávania sa a poznávania nechcel idealizovať, teraz mu nehodlal kvôli vlastnej hlúposti 
pripisovať nepodstatné chyby. Ak niekto chyboval, bol to jedine on. 

Tá noc s upírom ho tak skoro neprestane mátať. Aj keď mu Lucius odpustil.   

Lucius bol možno navonok tvrdý a neprístupný a mal nepochybne i svoju temnú minulosť, ale i tá bola dôležitá, 
pretože ho dotvorila do obrazu, ktorým bol teraz. Ak to tak mohol opísať aspoň v duchu, ten muž hýril farbami. 
Jemnými, pastelovými, ukrývajúcimi iskierky nádeje a tichého očakávania, ale i živými a jasnými, pripravený siahnuť 
si po tom, po čom túži a vziať si to. 

„Asi som sa vážne choval detinsky,“ pripustil a odložil pohár na nočný stolík. Posunul sa k nemu a usadil sa na jeho 
nohách. Objal ho stehnami okolo pása a rukami okolo krku. 
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„Nechaj to tak,“ zamrmlal Lucius s ústami pri jeho perách. „Obaja sme spravili chyby, ale nie také, ktoré by sa nedali 
napraviť.“ 

„Súhlas, pane!“ zamrmlal Harry a špička jeho jazyka urobil výpad vpred, aby podráždila mužove ústa. 

Lucius sa zachvel od vzrušenia a pery sa mu roztiahli do úsmevu. Takúto krásnu noc nemal už dávno. 

Nebolo ľahké zvládnuť tie životné peripetie a skĺbiť ich so vzťahom, na ktorom mu tak záležalo. Prisvojil si jeho ústa a 
položil ho na lopatky. Potom sa na ňom opatrne uhniezdil, penisom natlačený na jeho slabiny, ktoré sa rovnako 
prebúdzali opäť k životu. 

Otrel sa oňho. Raz, potom druhý raz. Cítil na hladkosti svojho údu jemnosť takmer čiernych kučierok Harryho 
rozkroku. Páčil sa mu ten pocit, keď pod ním narastal do tej známej dĺžky, keď jeho semenníky rovnako príjemne 
oťaželi. Spustil ruku, len aby ten poklad prehnietol v dlani a vyvolal uňho dlhý ston. 

Miloval ten zvuk a... miloval jeho. Miloval ho. Jeho oddanosť, poddajnosť, ohľaduplnosť i veselosť. Zbožňoval jeho 
smiech, číry a iskrivý, jeho vzdychy i hrdelné stony, jeho odviazaný krik, keď dosiahol vďaka nemu vrchol. Spôsob, 
akým čítaval noviny, akým pil kávu a akým uvažoval... Spôsob, akým chodil, ako vrtel zadkom, ako sa naňho díval, s 
neskrývaným obdivom, s očakávaním... 

Tušil to o sebe už dlho, ale uvedomovať si to na plno začal iba v posledných dňoch. Nemohol povedať, že ho to 
intermezzo s Rodolphusom neranilo, ale nehodlal pripustiť, aby mu jedno mladíkovo pošmyknutie prekazilo ich 
sľubne sa vyvíjajúci vzťah. 

A keby mu tak dlho netajil pravdu a odhalil by ju skôr, všetko mohlo dopadnúť inak. Nie, nemal mu čo vyčítať. On bol 
tým posledným, kto by mal na to právo. 

Zamiloval sa ako nikdy predtým. V jednej chvíli mu srdce zvierala mrazivá ruka, v tej druhej mu šlo už len pri 
myšlienke naň vyskočiť z hrude. 

Ale ako mu to len povedať? Bol vôbec vhodný čas? Pri tom všetkom, čo sa okolo nich teraz deje? 

Keď o chvíľu neskôr prenikol do toho roztúženého tela, ktoré ho radostne vítalo a tesne zvieralo jeho vztýčený úd, 
útočiaci na ten zamatový priesmyk, ani si neuvedomil, že tak vlastne vykonal. 

Celkom spontánne, vážne a úprimne. 

Necítil ako pod ním na tú sekundu mladé telo zmeravelo. To, že mladík na moment privrel oči a zahryzol si do pery 
nebolo preňho nič nové. Ani to, že sa k nemu primkol tesnejšie a povzbudil ho k väčšej dravosti, aj keď mal Lucius 
pocit, že ho svojím mohutným údom musí prepíliť napoly, čo doňho tak búšil. Až sa doň napokon vylial. 

Celý a upotený, s vlasmi prilepenými k rozhorúčenej tvári, s dlaňou objímajúcou Harryho vädnúci penis, ktorý 
vyžmýkal do poslednej kvapky, než sa mu stočil po boku, oddychujúc rovnako hlasno ako on. 

Lucius cítil ako na nich Harry zoslal čistiace kúzlo a pretočil sa na bok, tvárou k nemu. Položil mu ruku na líce a 
rozochvene sa usmial. 

Do ticha jeho spálne bolo počuť iba slabý tikot hodín a pukot suchécho dreva, ktoré zháralo v miernych plameňoch 
ohňa. 

„Aj ja ťa ľúbim, Lucius.“ 

Lucius zatajil dych. Až po chvíli mu naplno došlo, čo mu milenec povedal. Odľahlo mu, lebo si začínal myslieť, že jeho 
vyznanie Harry ani nepočul. Mýlil sa.   

„Výborne, myslím, že viac zázrakov ani nepotrebujem,“ šepol a jemne pobozkal stále opuchnuté pery. Aj za to mohol 
on. 

Harry sa unavene pousmial. „Ak ty nie, ja áno. Návštevy v Azkabane bývajú obmedzené a pochybujem, že by sme sa 
tam mohli nerušene milovať do úmoru.“ 
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„Príjemná predstava,“ prisvedčil muž a objal ho v páse. 

„Čoho? Azkabanu?“ začudoval sa Harry. 

„Nie, milovania sa do úmoru,“ odvetil Lucius, zívol a nechal viečka, aby zahalili jeho unavené oči. 

Harryho ruka sa presunula z jeho krížov na oblý, pevný zadok. „Súhlasím,“ zamrmlal spokojne a po chvíli zaspal aj on. 

S úsmevom na perách, nech už vyzeral akokoľvek infantilne, bol... šťastný. Tu, teraz a s ním! 

22. kapitola – Obrat k lepšiemu 

Zúril. Nič mu nevychádzalo podľa plánu. Tá situácia bola beznádejná. Fajčil a premeriaval svoju pracovňu 
krátkymi ráznymi krokmi, pri ktorých sa jeho mierne zaoblené brucho prevísajúce cez pás nohavíc otriasalo. 

Takto si to veru nepredstavoval. Všetko mal pri tom premyslené do najmenších detailov, tak kde sa dopekla stala 
chyba? 

Manželka so staršou dcérou ho mlčky pozorovali. Obe bledé, trochu zakríknuté. Daphne zvierala v ruke pokrkvaný 
list. 

„Ako mi to mohla urobiť?! Akoby nevedela, že som sa na ňu spoliehal?!“ zahrmel hromovým hlasom plným zlosti. 
„Určite to urobila náročky! To je výsledok tej tvojej výchovy! Rozmaznala si ju!“ 

Plavovlasá žena stŕpla. Ani slovko nepípla na svoju obranu. Vedela, že jemu sa odporovať neoplatí, lebo by to bolo 
iba horšie. 

„Čo chceš teraz robiť?“ nabrala odvahu Daphne. Otec zastal a prebodol ju pohľadom. Prižmúril oči, potiahol si z 
cigary a vydýchol do vzduchu štipľavý dym. 

Čo chcem robiť? To keby som tak vedel! pomyslel si, než ich obe bez odpovede vypakoval posunkom ruky z pracovne 
a sadol si za svoj pracovný stôl. Pretrel si čelo orosené kropajami potu opakom ruky a snažil sa upokojiť. Napokon 
luskol prstami a od škriatka, ktorý sa mu zjavil si nechal naliať trochu brandy. 

Zadíval sa do plameňov krbu a zamračil sa. Uvažoval ako sa dostať z tejto pätovej situácie. O tú pomstu stál viac, než 
o čokoľvek iné. Nenávidel meno Malfoy. Nenávidel i zvuk toho mena, ale vysporiadal by sa s tým o niečo ľahšie, keby 
ako protihodnotu získal väčšinu ich majetku. Chcel to skúsiť cez ich jediného dediča, ale to žiaľ nevyšlo. 

Tá rodina mu bola tŕňom v päte. Zazlieval Luciusovi, že mu vyfúkol Narcisu, ktorú podľa jeho mienky niekto taký 
povrchný ako bol on jednoducho nedokázal primerane oceniť, kým on smel iba bezmocne škrípať zubami nad ďalšou 
nespravodlivosťou vo svojom živote, nad ďalším nehoráznym ústupkom, ktorý musel podstúpiť. 

Bol do Cissy blázon, ale zjavne to nestačilo. Lucius sa mu vždy až nezdravo plietol pod nohy celý život, od momentu, 
kedy sa na škole spoznali. I čo sa obchodov týkalo. Musel tomu urobiť rázny koniec! Bol najvyšší čas. Nechcel si viac 
nechať šliapať na päty takým nýmandom. 

Ozaj veril, že ak odstráni z cesty Luciusa, s mladým nebude žiaden problém, lebo ho raz-dva spracuje. Odfrkol si. 
Evidentne sa opäť prerátal. Ukázalo sa, že si ten mladý imbecil predsa len urobil po svojom, keď svoj život spojil s 
mladým Longbottomom. Asi mal predsa len viac rozumu ako sa na prvý moment zdalo. 

Longbottom totiž bez meškania vyplatil jeho dlhy a nehnuteľnosti prepísal na jeho meno. On prišiel do banky 
neskoro. Mal tie prekliate zmenky odkúpiť hneď a bol by držal Draca pekne v hrsti. Napokon by sa mu musel 
podriadiť. Ale teraz?! 

A ešte i tá jeho mizerná mladšia dcéra! A to sa v nej sám videl! Ona si jednoducho utečie z domu s akousi fľandrou! 
Vraj láska! Keby ju schytil do rúk, rozdrapí ju ako žabu! 

Pri myšlienke na Astériu mu iba stúpol tlak a zvyšok ciragy nechtiac rozmrvil v prstoch. Znechutene si očistil predok 
saka a malým zvončekom zazvonil na škriatka, nech ten svinčík po ňom uprace. 
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Postavil sa k oknu a zadíval sa na búrkovú oblohu. Malfoy mal prvý súd, ale bol prepustený na kauciu. Nepáčilo sa mu 
to, ale ten právnik, ktorého si najal bol skvelý. To mu nemohol uprieť. Žiaľ. Bolo očividné, že Malfoyovi sa späť do 
Azkabanu nechce. Škoda. 

Obrátil sa, len aby z tajnej zásuvky vybral ten vzácny klenot a mohol sa ním pokochať. Ten Malfoyov finančný 
poradca bol síce dôverčivý kretén, ale na druhej strane, mal vkus. 

„No, asi budeme musieť poskytnúť nejaké dôkazy, aby sme to vyšetrovanie trochu podporili,“ zamrmlal a usmial sa 
od ucha k uchu. Možno to bude stačiť. 

Ale najprv sa poráta s tou nevďačnou potvorou, ktorú viac odmietal nazvať svojou dcérou! 

Laura sa pomrvila v posteli. Počula zvoniť budík a tresla po ňom. Asi prisilno, lebo ho z nočného stolíka 
zvalila. Bolo to asi trochu nešetrné, ale kašľať na to. V tom sa zarazila. Moment, veď ona... nemá v spálni budík! 

Odhrnula si vlasy z tváre a vzápätí si uvedomila ruku, ktorá ju objímala okolo pása. Tá ruka sa máličko pohla a 
zastavila roztiahnutou dlaňou na jej plochom bruchu. 

Zastonala a konečne otvorila oči. Nemýlila sa. Crispín bol v jej posteli. 

Moment, bleslo jej mysľou. To ona je v jeho posteli! 

A ako mohla súdiť podľa toho, čo sa jej tak dôverne tislo k boku, bol rovnako nahý ako i ona. 

V hlave sa jej rozozvučal alarm. Toto nebolo dobré! To vôbec nebolo dobré. Ešte mala v živej pamäti ich rozchod a 
toto... to bola chyba. 

Odtiahla sa, na prsiach si pridržiavala deku a chytro sa presúvala ku kraju postele. Jeho pozdrav na dobré ráno 
prepočula. 

Rozhliadala sa po izbe a nohou k sebe zhŕňala roztrúsené veci na jednu nesúrodú kôpku. Mlčky ju pozoroval. 

„Vravela si, že to ráno rozhodne nebudeš ľutovať,“ pripomenul jej, na čo sa vôbec nepamätala. Aj za to mohla asi 
whisky, ktorú popila v tom bare, do ktorého si spolu celkom nezáväzne zašli. 

„Ty si sľuboval, že ma necháš na pokoji!“ vrátila mu a otočila sa mu chrbtom, aby si obliekla podprsenku, len tým z 
nej spadla deka a odhalila jej pevné pozadie. 

Crispín si musel zahryznúť do pery, aby sa neusmial. „Som len človek. A muž. Mám svoje potreby a...“ 

Zvrtla sa k nemu, celá naježená. „Dokonči to a prisahám, že sa v zrkadle nespoznáš!“ varovala ho. 

Poslušne zmĺkol, ale nemohol sa prestať usmievať. Obdivne skĺzol po jej štíhlom tele. Od pŕs zahalených v čiernej 
čipke, cez ploché brucho k vábivému trojuholníku mäkkých kučierok medzi jej stehnami. 

„V noci si neprotestovala.“ 

„Musela som byť na mraky!“ zahučala a rýchlo si natiahla nohavičky. Hneď za nimi i rifle a tričko. 

Konečne sa mu uráčilo vstať, podišiel k nej a objal ju, napriek jej protestom. „Ale nepoprieš, že sa ti to páčilo! 
Nepoprieš to, Laura! Stále nám to krásne spolu ide.“ 

Snažila sa mu vykrútiť. Vrtela sa ako úhor, keď cez zaťaté zuby odsekla: „Ale to ešte nie je dôvod, aby si ma využil len 
preto, lebo ti nemá kto dať!“ 

Pustil ju tak rýchlo, až takmer padla na zadok. 

„Asi to bola vážne chyba,“ zamrmlal s vážnou tvárou a obrátil sa jej chrbtom. Bol to zaujímavý úkaz, lebo bol stále 
nahý a vyzeral tak... impozantne. 
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Namáhavo dýchala a v hlave mala zmätok. Netušila, ako sa mu dostala do postele, dokonca si nespomínala na nič. 
Toto sa jej zvyčajne nestávalo. Lenže... on ju tak strašne iritoval! 

Spomínala si jedine na to, že sa znova raz hádali a on ju drzo umlčal bozkom. Vylepila mu facku a on iba prevrátil 
očami a povedal, že sú si kvit. Ale čo sa dialo potom...? 

„Vrátim sa na úrad! Do hodiny nech si tam!“ zamrmlala a vybehla z bytu aj s bundou v ruke ako blesk. 

Doma si dopriala dlhú sprchu, rýchle raňajky a urobila to, čo vedela najlepšie. Zahĺbila sa do práce. 

Nový titulok v novinách sa nikomu z prítomných nepozdával. Harry nad tým iba krútil hlavou, kým Lucius 
postával pri okne s rukami hlboko vo vreckách tmavosivých nohavíc a zamyslene sa díval von oknom salóna na okolie 
sídla zahalené ranným oparom, ktorý sa pomaly dvíhal. 

„Informoval som sa. Ten článok pochádza z anonymného zdroja,“ povedal Marshall, ktorý sa zastavil, aby spolu 
prebrali nové fakty. On si z nich ťažkú hlavu nerobil, hoci išlo o to, že sa čírou náhodou na mieste činu objavil prútik, 
ktorým bol spáchaný zločin. 

„I tak to vrhá na prípad nové svetlo a pre nás nie práve priaznivé, ak sa nemýlim,“ podotkol znepokojene Draco a 
blysol pohľadom z Harryho na otcov meravý chrbát. „Ten dôkaz je obyčajný podvrh, nič iné.“ 

„Pravda,“ pritakal advokát pokojne. „A ďalšie plus je pre nás i to, že ten dôkaz sa nemôže považovať za hodnoverný a 
nebude mať pred súdom dostatočnú váhu, ak vezmeme do úvahy, že bol byt niekoľkokrát prehľadaný a posledný raz 
len celkom nedávno. Nič sa nenašlo. Možno teda predpokladať, že ho na miesto činu doniesol pravý vrah, aby 
vyšetrovateľov zviedol z cesty, prípadne, aby priťažil obvineniu môjho mandanta. Pravda, všetko sa môže ukázať 
inak, ak sa na ňom nájdu nejaké odlačky.“ 

Lucius sa pri slove mandant takmer otriasol. Nemal to slovo rád. „Iste, tak prečo ma to nenecháva pokojným, ale 
mám pocit, že je to len a len horšie?“ obrátil sa k nemu Lucius s otázkou. 

Advokát nestihol odpovedať, pretože na dvere miestnosti sa ozvalo zaklopanie a domáci škriatok ohlásil nečakaného 
hosťa, ktorý sa vzápätí objavil vo dverách. 

Lucius sa pobavene uškrnul. „Vari ma klame zrak, Rodolphus? Toto nie je tvoja zvyčajná hodinka.“ 

Upír po ňom mrskol znechuteným pohľadom. „Kvôli tebe tu rozhodne...“ odrazu zbystril pozornosť a zameral sa 
celou svojou bytosťou na muža sediaceho neďaleko, „... nie som,“ dokončil, oči rozšírené prekvapením. 

Tí dvaja na seba chvíľu iba zízali, než to trápne ticho a všeobecné pobavenie niektorých prítomných neprerušil Neville 
a nepredstavil ich. 

„Poznáte sa? To je Luciusov advokát, pán Marshall Owen, toto je... rodinný známy, Rodolphus Rosemore.“ 

Všetci boli svedkom toho, ako Marshall vstal z kresla a natiahol smerom k mužovi pravicu. Ten k nemu pristúpil a 
podal mu svoju ruku. 

Ale netušili, čo sa za búrku zdvihlo v Rodolphusovi. Netušili, čo sa mu práve premieta hlavou, ako nepostrehli, že sa 
mu zatajil dych a... 

„Teší ma, že mám tú česť, pán Owen,“ zamrmlal dokonale zdvorilo. „Veľa som o vás počul.“ 

„Len Marshall, ak smiem požiadať a ďakujem... za kompliment,“ usmial sa takmer nebadane, ani si neuvedomil, že 
stále zviera v dlani jeho ruku. 

Harry si odkašľal. Už druhý raz a skúsil to hlasnejšie. „Fajn, tak ste sa zoznámili. Smiem dúfať, Rosemore, že ťa sem 
privádza niečo dôležité?“ opýtal sa nádejne a bolo na ňom badať tú typickú netrpezlivosť. 

Ruky mužov sa konečne rozdelili. Advokát si opäť sadol a Rosemore sa otočil Harryho smerom. „Ach, iste...“ zamrmlal 
a Harry mal dojem, že si dáva dokopy myšlienky, ak nepremýšľa, kvôli čomu sem vlastne zavítal. 
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Úkosom pozrel na Marshalla, ktorý sa zdal byť návštevníkom rovnako primerane zaujatý. V duchu sa pousmial, lebo 
advokáta poznal ako uzavretého a maximálne zdržanlivého introverta. 

„No, myslím, že sa môžem pasovať za vášho korunného svedka. Nepochybujem, že človekom, po ktorom aurorský 
úrad pátra je Greengrass.“ 

Všetci prítomní naňho s úžasom pozreli, ale prvý prehovoril Draco. „Ako si môžeš byť taký istý?“ 

Iba nedbalo pokrčil plecami a pohľadom zavadil i o štíhleho advokáta, ktorý na jeho uspokojenie z neho nespúšťal 
pohľad. 

„Sledujem ho istý čas, noc, čo noc. Hádajte, kam mal namierené túto?“ 

Najprv nikto ani nemukol. „Kam?“ opýtal sa Marshall, ktorého Rodolphus čoraz viac zaujímal. Vlastne od momentu, 
kedy vstúpil do tejto miestnosti a on rozpoznal, že nie je len tak obyčajným známym. 

Rodolphus si dal na čas. Obdaril ho oslňujúcim úsmevom, pri ktorom by sa inokedy advokátovi rozbúchalo srdce, 
keby ešte mohlo. A akosi mu to v tom momente aj došlo. Od údivu rozšíril oči a usmial sa. 

„Výborne!“ vyhlásil spokojne. 

Ten deň mal byť evidentne dňom prekvapení, pretože krátko na to sa pred Harrym zjavil patronus v podobe 
striebornej sojky. Dymový operenec zatrepotal krídlami a prehovoril k nemu Lauriným hlasom. Žiadala ho o 
stretnutie, lebo v prípade došlo k nečakanému zvratu. 

Laura pochodovala po jeho obývacej izbe a trúsila nové informácie. „Je to vážne neuveriteľné!“ 

„To teda,“ zamrmlal. „Vážne to urobil?“ opýtal sa. 

Prikývla, vyzerala rovnako znechutene ako on. „Udala ho jej priateľka. Bola z toho rovnako rozrušená ako Astéria. 
Chudera. Ešteže nestratila hlavu. Omráčila ho a spútala, než dala vedieť aurorom. Už ho máme pod zámkom. Je z 
toho celý divý.“ 

„Je to nechutný zmrd! Znásilniť vlastnú dcéru?“ Harry mal čo robiť, aby si udržal žalúdok v normále. 

„To je, ale vďaka tomu sme ľahšie získali povolenie k tomu, aby sme mohli prehľadať jeho sídlo. Vieš, ten hajzel mal 
svoje kontatky i na súde, ale takto sa nemohli stavať tí byrokrati na zadné. Museli ustúpiť.“ 

Harry si pošúchal bradu. „Myslel som si, že to nebude len tak.“ 

„Ale to nie je všetko. Dobre, že si spomenul tú spoločnú záľubu so zavraždeným poradcom. Prešli sme všetky pajzle 
tohto druhu v meste, než sme našli Madam Butterfly, alias Rose. Potvrdila, že sa tí dvaja spoznali tam a že 
navštevovala oboch.“ 

„Lenže to nie je dostatočný dôkaz o komplote.“ 

„Nie, ale o to sa postaral Cris. Našiel v Armitageovom byte druhý úkryt s presným záznamom finančných účtov, 
popisom i menami. Greengrass tam figuruje pomerne často.“ 

„Obviníte ho teda?“ 

„Určite. Zháňame ešte posledný dôkaz.“ 

Zamračil sa. „Aký?“ 

„To vajíčko, predsa. Ty si si nevšimol to prázdne miesto v sklenenej vitríne? Bolo to do očí bijúce!“ založila si ruky v 
bok a jemu sa rozšírili oči. 

„Máš pravdu! Ani som si to neuvedomil,“ hlesol a plesol sa po čele. Ako mohol byť taký slepý! 

Laura si sadla. „Myslím, že mi máš byť za čo vďačný. Odmakala som si to za teba.“ 
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Harry sa spokojne usmial. „Najradšej by som ťa vybozkával! Máš to u mňa.“ 

„Si píš!“ hlesla a ponorila sa do kresla. Rukou si na moment prekryla oči a povzdychla si. 

„Môžem sa opýtať?“ začal Harry opatrne. 

Zagánila naňho. „Nie, Potter!“ 

Neodradilo ho to. „Spala si s ním, však?“ 

Zamračene sa zadívala kamsi do horného kúta izby. „Nič to ale neznamená. O deň, dva tu končím a... tým to hasne. 
Bola to chyba.“ 

„Máš ho stále rada, však?“ 

Laura sa zamračila ešte viac a otriasla sa. „Cítim sa ako na návšteve u muklovského psychoša. Prestaň s tým. Ja to 
zvládnem! Nie som žiadny lúčny kvietok, ale zrelá a svetaskúsná žena.“ 

„Ale i tie majú právo na lásku,“ podotkol jemne. 

„Hm, možno, kedysi... Okašľal ma raz. To mi stačilo, vážne. Druhú takú príležitosť veru nedostane.“ Dopila kávu a 
rozlúčila sa s ním. 

Lucius naňho civel ako na zázrak. Rovnako tak i Draco. 

„Chceš nám tvrdiť, že je po všetkom?“ 

„Ešte nie celkom. Hľadajú dôkazy v tom finančnom podvode, ale je to na dobrej ceste. A na prútiku našli čiastočný 
odtlačok. Skúmajú ho. A to nie je všetko.“ Harry im povedal, čo sa dozvede, i keď im podal zredukovanú stručnejšiu 
verziu, bolo evidentné, že si vydýchli. 

Všetci štyria sa spoločne navečerali a dopriali si malú oslavu, hoci si Lucius predsa len neodpustil kritickú poznámku, 
či to ozaj nie je predčasné, no nemohol im kaziť radosť. Najmä, ak sa zdalo, že k šťastiu im chýba vážne len krôčik. 

Rodolphus sa odlepil od steny potiahnutej karmínovou tapetou. Mlčky ho pozoroval celý ten čas, od kedy 
vstúpil na jeho pozemok. Od chvíle, kedy vošiel do budovy a postupne sa dostal až sem. Zastal v jeho spálni a vdýchol 
do seba omamnú vôňu, ktorá sa tu šírila vďaka kúzlu. 

„Neveril som, že prídeš,“ šepol, stojac len pár krokov za ním. 

Muž sa k nemu bleskovo otočil. „Pozval si ma.“ Neznelo to ako výčitka, skôr ako pripomienka. 

„Áno, pozval,“ odvetil a naprázdno prehltol. Vnímal mužov lačný pohľad rovnako ako i svoju divokú túžbu. „Vedia, 
kto si?“ opýtal sa, lebo tá otázka ho pálila na jazyku od samého rána, keď sa prvý raz stretli. 

Prikývol. „Netajím sa tým.“ 

Pristúpil k nemu bližšie, najprv mu položil ruky na úzky pás. Potom dvihol pravú ruku k jeho tvári a pohladil ho po 
hladkom, bledom líci. Palcom poláskal úzke pery, ktoré sa pootvorili ako v nemom pozvaní. Na malý moment sa ich 
pohľady spojili. 

Planuli rovnakou túžbou a spálili posledné zvyšky sebaovládania u oboch. Ich pery sa spojili v divokom, drvivom 
bozku, zo šiat im ostávali iba zdrapy látok. Každý z nich bažil po dotyku s pokožkou toho druhého. 

Rodolphus nikdy nezažil niečo podobné. 

Chcel ho tak veľmi, až mal dojem, že sa zblázni a predsa sa z nejakého dôvodu ovládal a to milovanie si vychutnával. 
Túžil si zapamätať nielen výraz jeho tváre a farbu očí, ktoré podchvíľou stmavli túžbou, ale prial si zapamätať každý 
jeden centimeter mužného tela, ktoré ho k sebe lákalo, ktoré sa mu poddávalo a vábilo ho väčšmi, než si dokázal 
predstaviť. 
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Milovali sa do svitania. Rýchlo i neznesiteľne pomaly. S prestávkami. S krátkym maznaním i nekonečne dlhým 
láskaním. Znova a znova vzájomne objavovali krásu svojich mužných tiel. Div divúci, že tú búrku vášní posteľ vôbec 
ustála. 

O niečo neskôr sa Rodolphus díval na... Áno, mohol ho pokojne nazvať svojím milencom. Nikdy a s nikým nestrávil 
takúto noc. Ani jej podobnú. Toto bolo čosi... extra! 

Díval sa, ako sa oblieka. Do svojich nažehlených nohavíc, pokrčenej košele, ktorá bola na niektorých miestach deravá, 
než to uhladený muž nevzdal a neobrátil sa k nemu s rozpaženými rukami. 

„Takto to nepôjde. Nemohol by si...?“ 

Nestihol dopovedať. Zdrap košele mal pri nohách a Roholphus ho obliekal do jednej z tých svojich. Svetlosivej. 

„Hodí sa ti k očiam,“ zamrmlal obdivne, kým mu zapínal gombíky. 

„Ďakujem,“ zamrmlal Marshall a usmial sa. Stúpol si na špičky a vtisol mu na pery bozk. Bolo fajn  pre zmenu nižší 
ako partner, hoci len o dva palce. 

„Uvidíme sa?“ 

Marshall prikývol. „Dúfam v to. Tá noc... bola pre mňa jedinečná.“ 

Rodolphus sa samoľúbo pousmial. „Prekonával som sa. Iba kvôli tebe.“ A spontánne ho objal a opäť pobozkal. Mal 
pocit, že sa správa detinsky, či ako utrhnutý z reťaze, ale bolo mu to jedno. Nikdy predtým necítil to, čo teraz... 

Marshall mu úsmev i bozk opätoval. „Tak večer, vrátim sa.“ 

„Budem čakať.“   

23. kapitola – Pár nutných zmien 

Harry sedel na kraji komody v Laurinej spálni a sledoval ako sa balí. Veci úhľadne zložené do malých 
komínkov ukladala rad radom do béžovej cestovnej tašky s motívom rozvitých ruží. Čierne vlasy mali pre zmenu 
tyrkysové konce, ktoré dokonale ladili s jej tričkom. Malo dlhý rukáv a vpredu ho zdobil ho pomerne drzý nápis - 
Nechci vedieť, čo si o tebe myslím. Upnuté sprané džínsy mala pri členkoch vyhrnuté a jemu napadlo, že by 
potrebovali skrátiť. Na nohách mala ponožky sýtej červeno-ružovej barby, ktoré zdobili drobné biele kvietočky. 

„Stále nemôžem uveriť tomu, že je po všetkom,“ povedal zadumane, na perách mu sedel melancholický úsmev. Bolo 
na ňom vidieť, že ťarcha posledných dní a týždňov sa stratila do nenávratna. Bol uvoľnený a konečne si dovolil chovať 
sa šťastne a zamilovane. Už to nešlo odtajiť a ani skrývať. 

Pootočila k nemu hlavu, vyrovnala chrbát a prešla k poličke, aby si zazipsovala kozmetickú taštičku a šuchla si ju do 
bočného vrecka na cestovnej taške. 

„No, Potty, som jednoducho dobrá!“ vyhlásila sebavedome a založila si ruky v bok. 

Rozosmial sa a ona sa zhovievavo pousmiala. „Iste, nie všetko je moja zásluha,“ pripustila naveľa, čo bola i pravda, 
„ale aj tak mám na tom svoj väčšinový podiel. Musím však povedať, že Cris... on, zlepšil sa. Neprestanem obdivovať 
jeho schopnosť vyňúrať na obvineného i ten najzanedbateľnejší detail. Fakt to občas zaváži viac, než by si človek 
myslel.“ 

To sedelo. Len čo sa začal Crispín správať podľa možností normálne a pátrať nie proti nim, ale pre nich, dokázal 
prekonať sám seba. Na svetlo sveta vychádzali o Greengrassovi také veci, ktoré sa pomaly zdali byť až nemožné. A 
ako zlatý klinec programu vyšlo najavo i to, že predsa patril i on medzi najvernejších prisluhovačov Temného pána, 
hoci to všemožne zatĺkal a zaprisahával sa, že to nie je absolútne pravda, iba sprostý vykonštruovaný nezmysel. 
Veľmi mu tie silácke reči nepomohli. 
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Pravdou ale bolo, že uňho doma s pomocou najstaršej dcéry Daphne našli funkčnú sadu hneď piatich prútikov, u 
ktorých bolo rovnakým menovateľom zhodné jadro, hoci sa líšili nielen formou vypracovania, ale i schopnosťami v 
rukách čarodejníka. 

Len čo sa dostali nájdené prútiky na kontrolnú previerku do aurorského úradu, nebolo pochýb, že majú toho pravého 
a najpovolanejšieho. Okrem toho, Greengrass bol hneď obžalovaný a usvedčený z ďalších vrážd spáchaných nielen 
počas vojny, ale i po nej, z toho dvoch dosiaľ neevidovaných. 

Nehovoriac o tom, že v jeho pracovnom stole a v tajných šuplíkoch našli dostatok ďalších dôkazov, či skôr trofejí, 
ktoré zbieral. Medzi nimi i vzácne vajíčko, ktoré Agoneus odcudzil v byte finančného poradcu Armitagea. 

Laura si sadla na posteľ vedľa béžovej retro tašky a povzdychla si. „Bolo fajn, byť znova tu, ale Škótsko mi chýba. Vieš, 
prirástlo mi to tam k srdcu,“ pobúchala si päsťou jemne po hrudi a odvrátila pohľad k oknu, za ktorým ako inak, 
pršalo. 

„A tu ti neprirástlo k srdcu nič?“ opýtal sa, lebo vedel, že posledné dni sa trápila, i keď to nedala nikomu najavo a 
hrala sa na tvrdú ženskú. Ako obyčajne. 

Prevŕtala ho pohľadom. „Vážne to chceš? Mám začať klásť otázky i ja?“ 

Harry iba prevrátil očami a prekrížil si ruky na hrudi. „Si panovačná!“ odbil ju, ale sotva to pomohlo, lebo mu vrátila 
pekný smeč. 

„A ty zvedavý ako stará baba!“ nedala sa. 

„Zamieňaš si zvedavosť s obavami. Vidím, že ťa to žerie, že nie si vo svojej koži a nesnaž sa mi prosím nahovoriť opak. 
Nejaký ten piatok sa už poznáme,“ snažil sa jej dohovoriť. 

„Práve preto, že sa nejaký ten piatok poznáme by si mal vedieť, že svoj názor nezmením, Harry!“ 

„Poslal ti kvety a list. Ani si ho neotvorila!“ obvinil ju. „A dnes ráno ťa skúšal kontaktovať krbom. Päťkrát! 
Nezapieraj,“ varoval ju dobromyseľne, „viem, že to bol Crispín.“ 

„Vieš, že ma fakt štveš, Potter? Pozri, ja nie som malá a viem sa o seba postarať. Ak Crispín niečo chce, nech si za tým 
ide, ja som...“ nedokončila, iba si spupne zahryzla do pery, podupovala nôžkou po okrúhlom tmavosivom koberci, 
akoby sa rozhodovala, či bude trucovať alebo sa na to vážne vykašle. 

Harry zdvihol ruky do vzduchu na znamenie, že sa vzdáva a zošuchol sa z komody, kde doteraz nečinne sedel a iba sa 
prizeral. „Fajn, je to medzi vami. Už sa ti do toho starať nebudem.“ 

„Skvelé, konečne ti to došlo!“ zahundrala a vstala aj ona, aby sa na moment schovala v jeho náručí, tak ako kedysi, 
keď ju objal, len tak, lebo to potrebovala. Alebo bola smutná. Alebo nasraná na celý svet! 

„Potty? Aké to je?“ zašepkala, keď ju tuho stískal. „Vieš, ty a on... keď to robila muži? Mal si aj ženu, môžeš to 
porovnať.“ 

Odtiahol sa od nej na dĺžku paží. „Tá tvoja zvedavosť ma jedného dňa zabije, prisahám, ale dobre, odpoviem. Je to 
iné ako so ženou a nie preto, lebo ona má miesto penisu vagínu. Je to... ja neviem, akoby som našiel sám seba. Vieš... 
ja... nemusel som premýšľať, čo si s mužom pri sexe počať, proste som to vedel. Kde sa ho dotknúť, čo ho poteší, čo 
vzruší. Bolo to jednoduchšie, krajšie a akési prirodzenejšie.“ 

„A aké je to s ním? Je predsa len starší. I keď stále vo forme a fakt kus.“ 

Usmial sa o čosi viac, poodhalil biely chrup a jeho zelený pohľad sa zastrel nehou. „Je to dokonalé. Mám pocit, akoby 
som nejakým zázrakom získal to, o čom som roky iba sníval. Neviem ako inak to opísať slovami. Je starostlivý, ale 
jeho pozornosť sa mi páči. Aj to, keď sme v jednej miestnosti, on sa baví s niekým iným, ale viem, že zo mňa nespúšťa 
pohľad. Tancuje úžasne, vravel som ti? A maľuje...“ 



127 
 

„Páni!“ vydýchla obdivne pokyvkujúc hlavou. „Vidím, že si v tom fakticky až po uši. A teší ma to, ver mi. Dobre Harry, 
musím ísť. Vieš, čo sa vraví - Všade dobre, doma najlepšie.“ 

„Iste. Svätá pravda,“ uškrnul sa a brnkol jej ukazovákom po končeku nosa, na čo sa zamračila a plesla ho po ruke. 

Obula sa, prehodila na seba koženú bundu s prackami na páse, okolo krku si omotala šatku a schmatla svoju tašku, 
aby ju zmenšila a šupla si ju do vrecka bundy. 

„Zastav sa niekedy, dobre? Potešilo by ma to. Môžeš zo sebou zobrať aj toho svojho elegána. Bude zaujímavé vidieť 
vás spolu inak, než len olizovať sa na chodbe úradu po vyhratom súde.“ 

„Si nenapraviteľná,“ zahundral a ešte raz ju objal. Vtisol jej bozk na obe líca a vyšli spolu pred ubytovňu, kde sa 
zdržiavala posledných pár dní. 

„Drž sa, Harry,“ kývla mu tesne pred tým, než sa bez ďalších cavikov odmiestnila preč. 

„Aj ty, Laura,“ povedal, ale jeho slová ostali adresované už iba prázdnemu miestu, z ktorého tá štíhla, neposedná 
osôbka zmizla. Vedel, že neznáša dlhé lúčenia. 

A stratil sa i on. Lucius ho už iste netrpezlivo čakal. 

 „Balíš?“ hlas, ktorý zaznel odo dvier si nemohol s nikým pomýliť. 

Ani sa k nemu neotočil. „Tak trochu. Prekáža ti to?“ 

Odpoveďou mu bolo najprv iba mlčanie, než nevytušil, že stojí tesne za ním. „Nie, skôr naopak. Myslím, že konečne 
robíš správnu vec.“ 

Crispín pootočil hlavu k manželskej fotografii, ktorú mal položenú na nočnom stolíku. Vzal ju do rúk a palcom 
poláskal portrét smejúcej sa ženy. Bola nádherná a on ju mal rád, ale... 

„Vieš, celé tie roky som sa zožieral pocitom viny. Mal som ju rád a vážil som si ju, ale pravda bola, že som Emmaline 
nikdy nemiloval tak veľmi, ako... Lauru.“ Až teraz sa k nemu otočil, akoby čakal, že ho práve stihne trest za pravdu, 
ktorú roky tajil. Prinajmenšom, čakal, že mu manželkin brat vrazí jednu poctivú ranu do brady. Silu by na to mal. Aj 
dôvod. Práve mu ho sám poskytol. 

Marshall Owen sa naňho díval, akoby chcel tým pohľadom prekutrať i jeho najskrytejšie miesto duše. Ani sa nepohol. 
Vlastne to vyzeralo, že ani nedýcha. Uhol pred tými očami, akoby nevládal uniesť váhu toho pohľadu. A pritom ani 
nebol obviňujúci... 

„Viem. A viem aj to, že ľudia v citovom rozpoložení zvyknú robiť unáhlené závery. Občas až príliš unáhlené a hlavne, 
nepremyslené.“ 

„Právnik do špiku kostí, Marsh?“ rýpol si, ale nebola v tom žiadna provokácia. Asi prvý raz v jeho živote viedol so 
švagrom normálny rozhovor. I keď nikdy nerozumel tomu podivnému napätiu, ktoré medzi nimi doteraz vládlo. A 
odrazu... voľakde sa samo vytratilo. 

„Nie, Crispín, vlastné skúsenosti,“ odvetil a podišiel k oknu. „Však si ani netušil, čo k tebe celé tie roky cítim? Vídali 
sme sa v úrade a ja som bol pre teba iba vzduch, obyčajný byrokrat, kým som sa pre zmenu nestal starším bratom 
tvojej manželky.“ 

Crispín sa naňho díval s otvorenou pusou. Čosi zahabkal... nezrozumiteľne. Marshall si to nevšímal. Iba nenútene 
pokračoval ďalej. 

„Vedel som, že mi nebudeš schopný city nikdy opätovať. Si skrz-naskrz heterosexuál. Vieš, nikdy som ti nič nevyčítal a 
nechcem to robiť ani teraz.“ Obrátil sa k nemu, ruky vo vreckách dokonale nažehlených nohavíc. „Ale niečo za to od 
teba žiadam.“ 

„Čo by to malo byť?“ nasucho preglgol. 
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Marshall sa pousmial. Jeho švagor mal stále ten výraz čakajúceho na popravu. 

„Prestaň sa z jej smrti obviňovať. Nenesieš za to vinu ani v najmenšom. To, čo sa jej stalo sa mohlo stať komukoľvek 
inému. Ak chceš začať nový život a nový vzťah, aj keď so svojou starou známosťou, musíš si v sebe najprv upratať. Ver 
mi, ona to vycíti. Preto ti zatvára dvere pred nosom.“ 

„Znie to... logicky,“ hlesol a prečesal si prstami vlasy. „Ale ešte jedna vec, keď už sa bavíme tak... otvorene.“ 

„Áno?“ 

„Ako... ako si sa stal upírom?“ 

Marshall sklopil pohľad na špičky topánok a smutne sa pousmial. „Vlastnou hlúposťou. Ver mi, že piť na prázdny 
žalúdok a nechať sa odviesť neznámym, nech je akokoľvek príťažlivý sa nie vždy vypláca. Ani keď ti sľubuje 
nezabudnuteľný zážitok. Ale v tom poslednom mal pravdu.“ 

„V tom nezabudnuteľnom zážitku?“ tipoval správne a jeho švagor prikývol. 

„Nezabudol som. A tak trochu celkom pokrytecky som mu tú službu vrátil. Ani ja nemám čistý štít, ak to tak môžem 
povedať. Ale vraví sa, že vo vojne a v láske je možné všetko, že?“ Nemalo zmysel dodávať, že sa spil iba preto, lebo sa 
Cris zasnúbil s jeho mladšou sestrou, čo mu nadobro zlomilo srdce. Nepotreboval, aby si pripisoval vinu ešte i za túto 
jeho hlúposť. A svoju pôvodcovi, či upírovi, ktorý ho zmenil na to, čím sa stal sa pomstil. Svojím spôsobom staré 
krivdy zažehnal v tú noc, keď Voldemort padol. A dnes? Predsa to nemohol ľutovať, nie potom, čo stretol 
Rodolphusa. 

Marshal chcel, aby bol jeho švagor šťastný, pretože sa už pridlho trápil. A aj on sa rozhodol byť šťastný! Bol predsa 
najvyšší čas. 

„Cris?“ opýtal sa, prstami sa pohrávajúc so zlatou retiazkou vreckových hodiniek, ktorá visela na jeho tmavohnedej 
veste. „Rád by som, aby si mi šiel za svedka.“ 

„Ako?“ 

„Počul si.“ 

„Sranduješ? Ty si... ty s ním... po týždňovej známosti?!“ nevychádzal mladý muž z údivu, evidentne šokovaný tou 
rýchlo zmenou a ich odhodlaním. 

Prikývol. „Neviem to vysvetliť. Jednoducho viem, že je to správne. Cítim to.“ 

„Kedy?“ 

„Plánujeme sa vziať v decembri. On je tak trochu romantik, vieš?“ pousmial sa na krivo. 

Cris si povzdychol, úsmev optäval. „Páni, párik romantických upírov. Ak si odmyslím prívlastok – bez urážky Marsh – 
krvilačných, znie to až neuveriteľne.“ 

„Tak? Budeš mi pri tom obrade sekundovať?“ trval na svojom roztomilo sa usmievajúci muž a Cris nepochyboval, že 
je skutočne zaľúbený. 

„Rád.“ 

Na Marshallovej tvári sa rozšíril úsmev a on spokojne prikývol. Podišiel k nemu a na rozlúčku mu podal ruku. „Maj sa 
a sem-tam sa svojmu švagrovi ozvi, jasné?! Inak si ťa nechám predvolať!“ zavtipokoval. 

Cris mu ruku stisol a prekvapil ho, lebo si ho pritiahol do náručia a trochu neobratne ho objal. „Určite. Si predsa moja 
jediná rodina.“ 

Marshall na moment dojato privrel oči, než mu poprial veľa šťastia a vzdialil sa, aby ho nechal osamote. 
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Cris sa dobalil. Z pracovného stola si vzal poverenie od šéfa so žiadosťou o preloženie. Schválenou a podpísanou i 
príslušnou autoritou v Škótsku. 

Uškrnul sa pri predstave, ako sa Laura nad tými novinkami asi zatvári. Ale všetko bude fajn, ak mu nevyškriabe oči 
skôr, než jej stihne veci vysvetliť. 

Pri spomienke na ňu sa mu rozbúchalo srdce. Venoval svojej nebohej manželke posledný pohľad a obliekol si bundu. 

Bol čas začať odznova. A úprimne, tešil sa na to. Na ňu a na nový začiatok. 

Odmiestnil sa. 

V izbe sa rozoznel detský nárek a Harry zastonal. „To nemyslia vážne, teraz?“ odlepil sa od mužových úst, 
ktoré sa roztiahli do pobaveného úsmevu. 

„Ty si sa ponúkol, dobrovoľne,“ pripomenul mu Lucius, ktorý sa zdvihol z pohovky, aby ho nasledoval. 

„Musel som, Ron sa mi začal vyhrážať. Potrebovali si konečne niekam vyraziť a trochu sa zabaviť. A Molly s Arthurom 
sú akurát na dovolenke a početné príbuzenstvo má vlastné starosti.“ 

„Si ich krstný otec, je to tvoja povinnosť,“ zamrmlal blondín, keď vošli do detskej izby, takmer odsotil Harryho 
stranou a naklonil sa nad postielku chlapčaťa, ktoré spustilo nárek a nie preto, aby ho za tú nehoráznosť preklial. 

Tá myšlienka však Harryho pobavila. 

Ostal stáť konča postielky a muža iba mlčky sledoval. Počínal si skutočne obratne. Vzal malého Casiusa do náručia a 
rýchlo zistil, či nie je morký a netreba ho náhodou prebaliť. Zjavne nebol ani hladný, pretože len čo si chvíľu pohovel 
v Luciusovom náručí, začal podriemkávať a nebolo potrebné ani hľadať, kam vypľul svoj cumeľ. 

„Asi začnem žiarliť,“ zamrmlal Harry tlmeným hlasom, keď sa k nemu presunul späť od Juliinej postielky, len čo ju 
skontroloval. Dievčatko ďalej nerušene spinkalo akoby sa ani nechumelilo. „Máš na mužov vážne zhubný vplyv.“ 

Lucius sa samoľúbo pousmial. „Alebo to s nimi skôr viem, nemyslíš?“ 

Harry pokrčil plecami, neodpovedal. Načo ho v tej sebaláske ešte podporovať, však? Iba sa uškrnul a mykol plecami v 
nejednoznačnom geste, ktoré si muž mohol vyložiť akokoľvek. 

Lucius to aj urobil. Akonáhle malý znova zaspal, uložil ho do postielky a vytratil sa za Harrym do útulnej obývačky. 
„Mám dojem, že môj auror si tým veľavravným gestom žiadal nejaký ten dôkaz o mojich schopnostiach, ak sa 
nemýlim.“ 

Harry sa k nemu pred pohovkou zvrtol a objal ho okolo krku. Do nosa mu udrela jeho podmanivá vôňa. Veľmi mužná, 
veľmi zmyselná. „Tvoj auror by ten dôkaz skutočne rád, ale nezabúdaj, že sme niečo sľúbili.“ 

Lucius sa tlmene rozosmial. „To si musel sľúbiť ty.“ 

„Ale Ron na tom trval. Žiaden sex v prítomností detí,“ zamrmlal rozladene. 

„Sú predsa vo vedľajšej izbe,“ namietol Lucius a Harrymu bolo jasné, že iba provokuje. Videl ten známy lesk v sivých 
očiach, to do očí bijúce pobavenie i pokušenie, ktorým ho dráždil. 

„Ron by ma preklial, keby na to prišiel,“ protestoval a snažil sa ignorovať ruku, ktorá mu pristála na zadku, chvíľu ho 
iba hladila a potom pritisla viac k nemu. 

„Si auror. Mal by si byť dobrý v zahladzovaní stôp, či nie?“ 

Harry si ani neuvedomoval, že prikývol. Ako aj, keď mu v uchu krúžil horúci, vlhký jazyk a obkresľoval jeho kontúry 
veľmi príjemným a maximálne dráždivým spôsobom? Bol len človek, pre merlina! 
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„Si diabol, vieš to?“ zamrmlal a zachvel sa, keď mu ucho vlhké od slín ovanul Luciusov dych, ako sa nad tým muž 
pobavene rozosmial. 

Neville sa usmieval od ucha k uchu. Tú situáciu, ktorú im Harry práve opísal si vedel živo predstaviť. 

„Lasica fakt odpadla?“ 

„Nevolaj ho tak, Draco,“ napomenul ho Harry s úsmevom. „Je to Ron a áno, seklo to s ním!“ 

„Vážne si myslel, že vy dvaja si to tam... rozdávate?“ zadúšal sa od smiechu plavovlasý slizolinčan. 

„Synu, váž slová!“ napomenul ho Lucius, ale i jemu pomykávalo kútikom úst. „Ale je to skutočne tak.“ 

Tá situácia vznikla celkom nevinne. Pravda, Lucius by nezašiel ďalej ako mohol, predsa tu neboli kvôli sexu, ale kvôli 
dozoru nad deťmi, i keď nechápal, prečo ich jednoducho nezverili do opatery domácim škriatkom. No on mal deti rád 
a vždy ľutoval, že Draco bol jedináčik. Preto mu neprekážalo sprevádzať na tej výprave Harryho. 

Lenže Harry sa neskôr polial vínom a keď mu to chcel očistiť, situácia dostala celkom iný náhľad. Pochopiteľne, Harry 
bez nohavíc, Lucius s rozopnutou košeľou a kôpka kondómov na stole... Aj to len preto, lebo sa chvíľu pred tým 
stavili, že v ich puritánskej domácnosti nič podobné nie je a Harry mu to chcel vyvrátiť. 

Podarilo sa, ale Rona to stálo hrču na čele. Aj tak mal Harry vždy pocit, že je Hermiona statočnejšia. 

„Ozval sa mi Rodolphus,“ zmenil napokon tému rozhovoru Harry a pozrel na Luciusa. „Bol by rád, keby som mu išiel 
za svedka. Bude to vraj iba komorný obrad. Veľmi... skromný.“ 

Lucius prikývol. „Áno, čosi spomínal i mne. A požiadal ma, či by ako svadobný dar nemohli dostať spoločný portrét. 
Tá moja minulotýždňová výstava v galérii slečny Čchangovej mala zjavne úspech.“ 

„Vidíš, vraveli sme ti, otec!“ nadchol sa i Draco, ale Lucius jeho nadšenie nezdieľal. „Len nechápem, prečo sa teraz 
mračíš.“ 

„Pochopil by si, keby ti niekto povedal, že ten portrét si žiada namaľovať ako... akt.“ 

Harry sa okamžite naježil. „Budeš ich maľovať nahých? Zabudni!“ 

Lucius mykol plecom. „Láska, je to moja práca.“ 

„Zabudni, Malfoy!“ 

„Už som to sľúbil,“ povedal pokojne Lucius a pozrel naňho. 

„Tak ale nie bezo mňa!“ 

„Rád sa dívaš?“ zapojil sa do škriepky škodoradostne Draco, na čo ho Harry prevŕtal pohľadom. Iba sa uškrnul a vstal 
z kresla. Manžela vytiahol na nohy so sebou. „Fajn, padáme. Aj tak sme mali na toto popoludnie vlastné plány.“ 

Sotva ich vnímali. Len čo sa za nimi zavreli dvere, už sedel Harry Luciusovi obkročmo na kolenách. „Však tam 
nepôjdeš bezo mňa?“ 

„Nejdem tam na orgie, láska, idem maľovať,“ zamrmlal a opätoval mu odhodlaný pohľad. 

„Ešte mám v živej pamäti svoju poslednú návštevu toho strašného sídla...“ 

„Na mňa to nemá rovnaký účinok. Nemaj obavy.“ 

„Lenže ja ich mám,“ nedal sa Harry. 

„A keby som sľúbil, že nebudú celkom odhalení?“ 

Harry sa mračil. „Možno by som bol pokojnejší, ale i tak...“ 
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„Veď ani nebudú vedieť, že som tam. Sú takí zamilovaní, že všetko ostatné doslova ignorujú. Čo je mimochodom 
mimoriadne neúctivé!“ posťažoval si. 

Harry sa k nemu naklonil. „Dobre... ja... niečo vymyslím, ale... ako dlho chceš ešte ignorovať mňa?“ opýtal sa a 
nepatrne pohol panvou, aby mu naznačil, na čo presne naráža. 

Luciusove oči zahoreli známym vnútorným plameňom a na Harryho páse sa usadili jeho mocné ruky. 

„Dovoľ mi pripomenúť ti, láska, že si mi stále nedal odpoveď na včerajšiu otázku.“ 

Harry stisol pery a povzdychol si. „Prišlo to náhle, chcel som si to premyslieť.“ 

„A? Stalo sa?“ 

Naveľa prikývol. „Dobre, súhlasím.“ 

„Aj s tým, aby sme ten zámok Scottney nepredávali a ponechali si ho ako letné sídlo?“ 

„Po tom dôkladnom upratovaní by to bolo takmer nerozum, predávať ho. Je... romantické, ako by isto súhlasil 
Rodolphus.“ 

„Výborne,“ zamrmlal Lucius spokojne a vstal. „Tak je najvyšší čas dať škriatkom pokyny, nech mi veci presunú k tebe 
domov. Už mám totiž dávno zbalené, len som čakal na tvoj súhlas.“ 

Harry sa zastavil a otvoril prekvapene ústa. „Skutočne? A to ti to tu nebude chýbať? Ten priestor, škriatkovia a... 
tak?“ 

„Čo mi má chýbať, keď to najdôležitejšie si ty? A to predsa mám, či nie?“ 

Tmavovlasý čarodejník sa nemohol neusmiať. „Veľmi správna dedukcia, pane. Ako vrchný auror ju musím náležite 
oceniť.“ 

Lucius sa pousmial. „Fajn, to oceňovanie by mohlo prebiehať na domácej pôde, čo povieš? Bude to pekné... 
zahájenie nášho spoločného bývania a... života, nemyslíš?“ 

„Skutočne pekné,“ súhlasil Harry a nedostal na výber. Musel ho nasledovať. Sám mal na mysli, že čím skôr sa Lucius 
presťahuje, tým skôr s ním bude v posteli. 

No nebol ten jeho život napokon fajn? Spomenul si, ako mu raz v noci Lucius pošepkal, že je jeho nádejou na 
normálny, plnohodnotý partnerský vzťah. Ale tou bol pre Harryho i on. 

Teraz mohol spokojne konštatovať, že ani jeden z nich neprišiel skrátka! A tých pár nutných zmien? Aj to predsa 
patrilo k životu. 

A on sa na to všetko mal dostatočný dôvod tešiť! 

  

Koniec 


