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Skrotenie draka 

 

Názov poviedky: Skrotenie draka (voľné pokračovanie poviedky: Za múrmi Azkabanu) 

Autor textu a poviedky: Tesska 

Pairing: Charlie Weasley/Draco Malfoy 

Varovanie: slash, možné násilie, sex, možné vulgarizmy 

Popis: Draco sa pomaly stavia na vlastné nohy. Potrebuje prácu a post zveroliečiteľa v rezervácií je 

veľmi príťažlivá. Ale to je preňho aj predák rezervácie. Dokáže prekonať tiene svojej nemilej 

minulosti? 
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1. kapitola – Pracovná ponuka 

V Prince Hall bol jeden z tých mála pokojných dní. Leto sa lenivo vzďaľovalo a prenechávalo vládu 

blížiacej sa jeseni. Tráva už nebola taká zelená, listy stromov sa začínali sfarbovať a opadávať, kým oni 

si užívali babie leto a zjavne posledné teplé dni na prelome septembra a októbra. 

Harry stál na terase ich rodinného sídla a jeho uprený pohľad mieril do záhrady medzi osadené a 

dômyselne vytvarované živé ploty. Ruže, hortenzie i azalky stále kvitli a ich omamná vôňa sa šírila 

celým panstvom. 

Ubehlo takmer šesť rokov od toho popoludnia, kedy ich tak nečakane prepadol Draco Malfoy. Dobitý, 

doráňaný, s dušou na jazyku. Nehovoriac o tom, že sa mu pri premiestňovaní takpovediac naslepo 

podarilo rozštiepiť. Mali s ním plné ruky práce, ale Harry ani nemukol. Ani ho nenapadlo sťažovať sa. 

Draco bol v prvom rade Severusov krstný syn a až potom jeho spolužiak, voči ktorému ešte stále 

pociťoval vinu kvôli použitiu kúzla, ktoré ho takmer stálo život. Nehovoriac o rokoch, kedy po ňom 

Severus neúnavne pátral. I po jeho matke, ktorá ostávala i dnes stále nezvestnou. 

Práve naňho upieral svoj zádumčivý pohľad. Naňho a na ich prvorodeného, Lucasa. Odpil si už z 

vlažnej kávy, zvraštil čelo, ale neohrial ju kúzlom, hoci mohol. Usmial sa, keď ho zozadu objali silné 

paže jeho manžela. Spokojne zavrnel a oprel si hlavu o jeho plece s absolútne rozkošníckym 

potešením. 

„Nad čím premýšľaš?“ opýtal sa Severus, s ústami pri jeho pravom uchu. Nechal svoje dlane spočinúť 

na jeho opätovne vypuklom bruchu, čo robieval pomerne často. 

Áno, Harry bol znova v inom stave po zhruba päťročnej pauze, aj napriek antikoncepčným kúzlam, 

ktoré začali používať. Pravdaže, stávalo sa, že v zhone alebo v zápale vášne na ne sem-tam pozabudli. 

A výsledok na seba nenechal dlho čakať. Nie, že by s tým nepočítali. Severus sám pred časom 

naznačil, že by nemuseli ostať pri jednom dieťati a Harrymu sa tá myšlienka celkom páčila. Napriek 

strachu z prvého pôrodu a všetkému, čo s tým bolo spojené. 

„Uvažujem nad tvojím krstným synom,“ povedal bez okolkov, keď opustil ten súvislý tok svojich 

myšlienok točiacich sa okolo svojho stavu. „Zmenil sa. Z telesných rán sa vyliečil, ale tie na duši sú 

stále otvorené.“ 

Severus si iba bezmocne povzdychol: „Viem, cítim ich rovnako ako ty.“ 

„Musím však uznať, že sa obdivuhodne drží. Spravil obrovský pokrok a občas mám pocit, že v ňom 

zahliadnem toho istého Draca, ktorého sme poznali predtým.“ 

Obaja vedeli, že si toho musel dosť vytrpieť. Uväznenie Severusa bolo naproti tomu, čím si prešiel 

Draco iba prechádzka ružovou záhradou. Mohli sa jedine domnievať, čo sa s ním za ten čas asi dialo, 

pretože im povedal len toľko, že veril nesprávnym ľuďom a škaredo na to doplatil. 

Severus prišiel s myšlienkou novodobého otrokárstva, obzvlášť keď videl Dracov chrbát poznačený 

jazvami po úderoch – predpokladal, že šlo o použitie biča, možno niekoľkých druhov - i popáleninami 

ako od cigariet. Jeho tvár možno ostala neprušená, ale každý úd, každý končatina niesla nejaký znak 

týrania, pretrpenej bolesti, či zneužívania. 
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Draco bol v tomto na slovo skúpy. Možno sa hanbil, že niekomu dôverčivo naletel, ale v tých časoch 

nebolo ľahké pretĺkať sa životom, najmä po otcovom uväznení, po matkinom zmiznutí, po zabavení 

majetku ministerstvom, po zmrazení účtov. Severus si predsa prechádzal tým istým. 

Lenže na rozdiel od Severusa, s ktorým sa Harry zviazal, Draco nemal nikoho iného, nie to ešte 

niekoho blízkeho. Žiadnu žijúcu rodinu, žiadnych priateľov, ktorí by mu v núdzi pomohli. Všetci sa mu 

obrátili chrbtom. 

Svoje tajomstvá mal plavovlasý slizolinčan zamknuté hlboko vo svojom vnútri a choval si ich ako 

vlastných démonov, ktorý ho po nociach odo dňa návratu mátali ako kostlivci v skrini. Bol zlomený a 

ponížený. Z niekdajšieho pyšného slizolinského princa sa vrátil iba jeho slabý tieň. Pozlátka bez lesku. 

Harry si s manželom preplietol prsty na svojom bruchu: „Tvoj syn si ho obľúbil.“ 

Severus sa pobavene zachechtal. „Rovnako ako ten tvoj, láska.“ Samozrejme, že si jeden druhého 

takto doberali, keďže sa nebavili o nikom inom, než o Lucasovi. 

„Ponáša sa väčšmi na teba, to nepoprieš.“ 

„Ale nie povahou. Tú zdedil našťastie po tebe.“ Severus sa nosom obtrel o krivku jeho krku. Voňal mu 

ako jeseň sama. Možno aj preto, lebo sa pred malou chvíľou vrátil z prechádky. 

Kto by si pomyslel, že si ten mladý tmavovlasý vetroplach ukoristí jeho zatrpknuté a nedôverčivé 

srdce? Miloval ho. Tak veľmi, až to bolelo. Urobil by preňho čokoľvek. Pre nich, opravil sa v duchu a 

roztiahol prsty stále položené na jeho bruchu. 

Kto by bol tušil, že ho osud napokon po všetkých strastiach odmení toľkým šťastím? Sám tomu mal 

problém uveriť ešte i teraz, keď to svoje šťastie objímal... 

Harry dopil posledný hlt kávy a šálku poslal letkom na stôl. S očami upretými na blondiaka, ktorý ich 

synovi čítal z nejakej knihy spomínal na chvíľu, keď mu po vzájomnej dohode so Severusom ponúkli, 

aby ostal u nich. 

Bolo to najmenej, čo preňho mohli urobiť. Draco totiž nezvládal liečbu u Munga po psychickej 

stránke. Nikomu neveril. Noci boli najhoršie. Napokon ho zatvorili na samotke ako pomätenca, čo sa 

zas nepáčilo Severusovi. Harry teda súhlasil, keď za ním prišiel manžel s návrhom, či by mu prekážalo, 

keby Dracovi na neurčitý čas vyčlenili niekoľko izieb v tom obrovskom sídle. 

Draco bol samozrejme pod liečiteľovým a Severusovým dohľadom. Sprvu býval apatický a občas 

upadal do temer katatonického stavu, kedy sa právom obávali, či sa z toho vôbec niekedy dostane. Aj 

liečiteľ ich varoval, že tento jeho duševný stav je pomerne vážny a tlačil na nich, nech si tú domácu 

liečbu dobre rozmyslia. 

Severus s tým však nesúhlasil. 

Po čase sa Dracov psychický stav začal predsa len zlepšovať. Stále mal problém opustiť sídlo, 

asicializovať sa. Zväčša ostával vo svojich izbách, zavŕtaný do kníh alebo len tak neprítomne civel do 

stropu, ležiac v posteli, nejaviac záujem o svoje bezprostredné okolie. Neprekážalo mu, keď mu 

Severus občas prečítal noviny alebo keď mu Harry hovoril o svojej práci. 
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Keď začalo byť na Harrym viditeľné, že je v inom stave, až vtedy o niečo Draco prejavil záujem a 

spýtal sa ho, ako je možné, že sú spolu, že otehotnel. 

Malý pokrok, ale aspoň niečo. 

Nos vystrčil von zo sídla až vo chvíli, keď sa so Severusom pustili na jar do úprav záhrady. Harry bol 

vtedy už v siedmom mesiaci. Draco im ponúkol svoju pomoc a prekvapivo, manuálna práca mu 

nebola cudzia. Vstával prvý, líhal si posledný. A konečne zo svojej medikácie vysadil aj Bezsenný elixír, 

bez ktorého by posledné mesiace normálne nefungoval. 

Rok minul a on sa pomaly začleňoval opäť do spoločnosti. Už sa neschovával, keď sa ukázala 

Hermiona s Ronom, alebo madam Pomfreyová, či Minerva. Ani keď prišiel minister, Artur Weasley s 

Molly a pekáčom sladkého tekvicového alebo rebarborového koláča, ktorý Severus tak miloval. 

Dokonca ich požiadal, aby ho sprevádzali do Šikmej, lebo si potreboval konečne zadovážiť nový prútik 

a oni si až vtedy uvedomili, že ho Draco nemá a že celý ten čas vôbec nečaroval. 

Menil sa a otváral síce temer slimačím tempom, ale oni sa kvôli nemu tešili i z maličkostí. I liečiteľ od 

nich odchádzal zo svojich pravidelných návštev zakaždým o niečo spokojnejší, vidiac jeho pokroky. 

Harry nedokázal určiť, čomu za to vďačia. Možno sa cítil príjemne v ich prekvapivo harmonickej 

domácnosti, ich nevtieravému prístupu a opatere, ktorú mu nezištne poskytli. Možno aj preto sa 

Severusov krstný syn napokon zotavil a po zrelom uvážení sa rozhodol svoj život niekam nasmerovať. 

V to leto isté leto k nim prišiel s novinkou, že si podal prihlášku na štúdium zveroliečiteľstva v 

Budapešti. Oboch ich zaskočil, ale jeho rozhodnutie samozrejme privítali, aj keď so všetkou 

opatrnosťou a nejednoznačným súhlasom. Najmä, čo sa týkalo jeho... duševného pohodlia, mysliac 

na nové prostredie, nápor učiva, cestovanie, jednoducho všetko, čo by ho mohlo vrátiť tam, odkiaľ sa 

pomaly dostával. Presne o tom sa s ním aj otvorene pozhovárali, lebo Severus bol práve tým, ktorý 

najviac váhal. 

Ale zdalo sa, že Draco bol pevne rozhodnutý. Takže ho ubezpečil, že ak sa na to nebude cítiť alebo 

bude mať akékoľvek problémy, má sa ozvať, aj keby išlo o úplnú banalitu. 

Draco nepovedal nič, iba prikývol. Dvanásteho septembra sa s nimi krátko po raňajkách rozlúčil, 

bábätku dal bozk na čielko a dokonca objal Harryho, než sa odmiestnil na internát. 

Z fakulty sa vracal samozrejme vždy, keď bola príležitosť a taktiež u nich trávil letné prázdniny, to sa 

nezmenilo.    

Štúdium zvládol. Harry by dokonca povedal bravúrne, pretože skončil s najlepším hodnotením z ich 

ročníka. Lenže teraz stál Draco pred novým problémom. 

Zatiaľ sa nenašiel nik, kto by ho chcel zamestnať a len merlin vedel, koľko vlastne len za júl rozposlal 

plavovlasý slizolinčan žiadostí. 

„Rád by som mu pomohol,“ povedal Harry a obrátil sa k manželovi čelom. 

„Nie som si istý, či je to dobrý nápad,“ zamračil sa Severus v odozve, keď vytušil smer jeho myšlienok. 
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„To ani ja, ale hádam neuškodí, ak Dracovi spomeniem, že Charlie potrebuje niekoho do Rumunska. 

Nebudem sa zaňho prihovárať, ak to pomôže. Neurobím nič iné, len by som tú informáciu pred ním 

spomenul a...“ 

Draco si nápadne odkašľal a Harry zvesil hlavu. 

„Bavíte sa o mne?“ opýtal sa s knihou rozprávok od Beedla v ruke. Lucas vyštartoval k stolíku, kde 

boli na ozdobnom tanieri čokoládové sušienky. Dokonca ho tam čakalo i hrnček kakaa, ktoré jeho 

starší otec zabezpečil kúzlom tak, aby nevychladlo, ale aby malo príjemnú teplotu. 

Severus sa pousmial. „Ako inak. Si obľúbenou a ústrednou témou našich rozhovorov.“ 

Draco prevrátil očami. „A jeje, to mám ale šťastie, že som taký obľúbený.“ Pokrútil hlavou, keď okolo 

nich prechádzal a mieril za Lucasom alebo skôr tými čokoládovými sušienkami, na ktoré dostal chuť. 

„Nechceš to teda počuť? Ide len o nápad, nič viac,“ skúsil Harry, nedbajúc na manželovo jemné 

štuchnutie, ktoré ho malo odradiť. Aspoň mal dobrý dôvod odtiahnuť sa a nasledovať tých dvoch do 

salóna. I on si sadol k stolu po Dracovej ľavici. 

„Tak spusť, som samé ucho,“ zamrmlal blondiak, ale jeho záujem bol evidentne nulový. Harryho to 

asi malo odradiť, ale na také finty už časom vyzrel. 

„Som samé ucho!“ zopakoval po Dracovi roztopašne i Lucas. 

Harry zabubnoval prstami po doske stola: „Viem o voľnom mieste zveroliečiteľa. Nič viac.“ 

Draco si odhryzol zo sušienky a nadvihol spýtavo obočie. „Čo nič viac?“ 

„Čo nič viac?“ znova v ozvene zaverklikoval i Lucas, ale pod otcovým prísnym pohľadom schmatol 

novú sušienku do druhej ruky a odtrielil od stola k Severusovi, ktorý sa opieral o veraje dverí 

priestranného salóna a načúval. Výraz jeho tváre svedčil o nesúhlase a zjavne o zbytočnosti sa tým 

vôbec zapodievať. 

„Chcem tým povedať, že by to možno za pokus stálo. Viem, že toho zveroliečiteľa nutne potrebujú, 

lenže je to až v Rumunsku.“ 

Draco znehybnel. Malý trojuholníček nedojedenej sušienky zavisol vo vzduchu na pol ceste k ústam a 

drobunká hrudka horkej čokolády sa mu pod palcom vplyvom tepla začala topiť do kašičky. Vložil si 

ho do úst a oblízol si palec. 

V Rumunsku, prebehlo mu mysľou a jeho mozog sa rozbehol na plné obrátky vyhodnocujúc práve 

získané poznatky a robiac okamžité závery. 

Rumunsko. Cesta tam na metle približne týždeň. Letaxom pár hodín s dvoma medzizastávkami. 

Rezervácia, ktorú vedie Weasley. Ten, ktorému sa pri tých zopár návštevách predtým vyhýbal. Ten, 

ktorého ukradomky spoza záclony zamračene pozoroval, sám netušiac, čo ho na ňom tak zaujíma... 

„Máš na mysli dračiu rezerváciu?“ vedel, že trafil správne skôr, než Harry prikývol. Len sa chcel uistiť. 

„Áno, tú a žiadnu inú. Ale nechcem, aby si si z toho vyvodil, že sa ťa chcem zbaviť. Len mi to 

jednoducho napadlo, lebo sa o tom včera zmienil Ron. Okrem toho, sám si nie som istý rozumnosťou 
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toho nápadu. Ich posledný zveroliečiteľ skončil s popáleninami druhého stupňa,“ vystrúhal Harry 

grimasu a tentoraz mu dal manžel za pravdu. 

Severus viac nedokázal držať jazyk za zubami. Cítil jeho váhanie a určite nechcel, aby sa bezhlavo 

vrhol do takého riskantného podniku. Mal dosť, keď musel krotiť vášne svojho manžela v istých 

smeroch. A v istých ich pavdaže vrelo vítal. Tu to však nepatrilo. 

„Ak si odmyslíme tú diaľku, ide o príliš veľké riziko, Draco. Harry s tým nemal vôbec začínať.“ 

Tým v ten deň rozhovor na tú tému uzavreli. 

Lenže hoci sa o tom prestali baviť, Draco na to akosi jednostaj musel myslieť. Draky ho odjakživa 

fascinovali a prácu potreboval. Nechcel byť nikomu na príťaž, chcel byť užitočný, nájsť zmysel toho 

všetkého, čo sa nadnesene nazývalo jeho život. 

Ani zmena prostredia by nebola na zahodenie. Prax by skutočne privítal. Čo na tom, že sa jednalo o 

drakov? 

Všetko, o čo sa snažil tu, vychádzalo navnivoč. Všetky jeho pokusy zamestnať sa boli dosiaľ márne. 

Buď sa mu neozvali vôbec alebo odpísali so zamietavou odpoveďou. To boli tie lepšie prípady a bolo 

ich mizivo málo. 

Čo mohol stratiť? 

Sadol si teda za písací stôl, vybral čistý pergamen a namočil brko do kalamára, aby napísal ďalšiu 

žiadosť o zamestnanie. Text už po tých predošlých pokusoch vedel spamäti. List vložil do obálky a 

ešte tej noci s ním poslal svojho výra na cestu. Prv, než si to stihne rozmyslieť a dá na Severusovo 

odhováranie. 

Výr sa vrátil koncom týždňa a Draco mal šťastie, že bola sobota, krátko popoludní a v sídle bol sám, 

lebo rodina si vyšla na výlet do Šikmej. Odmenil unaveného výra sušienkou a chvejúcimi sa prstami 

otvoril list. 

„Pán Malfoy, 

Vaša žiadosť ma zaujala, ale iste chápete, že Vás nemôžem prijať len na základe písomnosti. Veľmi 

rád by s Vami hovoril aspoň prostredníctvom letaxovej siete, keďže mi podmienky v rezervácii 

neumožňujú vycestovať za Vami kvôli osobnému pohovoru.“ 

Draco zatajil dych, keď došiel k riadku, kde si správca rezervácie stanovil presne vypočítaný termín 

predpokladaného príletu sovy späť do Anglicka, na panstvo Prince Hall. 

Zvrtol sa na päte, keď v kozube za ním zapraskalo a v uhlíkoch sa objavila popolavá tvár správcu 

rezervácie. Tvár Charlesa Weasleyho. 

Draco od nervozity prudko vydýchol, urovnal si košeľu, uhladil vlasy a hneď po prvom volaní vstúpil 

do zorného uhla jeho pohľadu. 

Myslel na to, že má osud vo svojich rukách. Dúfal, že šťastie je už také unavené, že si konečne – hoc i 

omylom - sadne i naňho... 
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2. kapitola – Nečakaná výhoda 

Nelúčil sa, teda, nie natrvalo. Bol na otcovom hrobe a zašiel skontrolovať rodinné sídlo. Ešte stále 

bolo majetkom ministerstva, ale už nie nadlho -podľa všetkých dostupných informácií. Panstvo 

nebolo práve v najlepšej kondícii. Záhrady, o ktoré sa nik nestaral zarastali a dovnútra sa kvôli 

ochranným kúzlam pracovníkov ministerstva nedostal. 

Asi to tak bolo lepšie, inak by mu pohľad na jeho domov rozorval srdce. A práve toto teraz 

nepotreboval. Stačilo, čo si prežil. 

Otočil sa na päte s rukou pri krku, žmoliac v dlani na striebornej retiazke rodinný pečatný prsteň, 

ktorý nosieval schovaný pod odevom, aby nebol zbytočne na očiach. To jediné mu totiž ostalo. 

Odmiestnil sa späť na Prince Hall a vošiel bočným vchodom. Batožinu mal zbalenú, stačilo sa iba 

rozlúčiť s rodinou. 

Kto by si to bol pomyslel, že sám zlatý chlapec raz bude jeho rodinou? Spolu so Severusom a Lucasom 

jedinou, ktorá mu ostala? Merlin, ako sa všetko od vojny zmenilo. Keď sem vtedy pred rokmi doslova 

vtrhol, sám nevedel, do čoho ide. Jasné mu bolo jediné, mal len jedinú možnosť. Jediný pokus. 

Zvládol to. Hoci s problémami, ktoré sa samozrejme týkali jeho zdravotného stavu, o ktorom nikdy 

neprehovoril. Už i jeho zjazvenie kričalo samo za seba, tak načo ešte ďalšie slová? 

Pri svojom návrate našiel Harryho sedieť v kresle s láskavým úsmevom, ktorým sa díval na syna. Lucas 

kľačal na zemi pri stole a kreslil si. Severus stál pri okne s tým svojim typicky odmietavým postojom a 

rukami zopnutými za vystretým chrbtom. Jeho odchod mu neschvaľoval, ale rešpektoval jeho 

rozhodnutie a nevnucoval mu svoj názor. Asi Harryho zásluha, hádal. Veľmi sa v tom do istoty nevŕtal. 

Jeho krstný otec sa zmenil. V dobrom zmysle slova. Draco nebol slepý, aby to nevidel. 

Lucas dvihol hlavu, venoval mu široký úsmev a ukázal mu obrázok: „Pre teba! Aby si na nás 

nezabudol!“ 

Draco vstúpil do salóna, našľapujúc opatrne, akoby kráčal po rozžeravených uhlíkoch, pretože tak sa 

pod prísnym pohľadom svojho krstného otca cítil. Ako nezbedník, ktorý sa chystá čosi vyparatiť a on 

to dobre vie. 

Lucas vstal a skočil mu do náručia. Objal ho svojimi rúčkami a podal mu obrázok. Boli na nich všetci 

štyria. Stáli v záhrade a nad nimi sa vznášal... Draco hádal, že to mal byť práve drak. 

„Donesieš mi odtiaľ jedného?“ spýtal sa Lucas pošepky s rúčkou pri ústach, ale i tak to Severus 

zachytil a Draca jeho zhrozený výraz pobavil. 

„Merlin, chráň!“ zvolal vydesene. „Ale keby si pri najbližšej návšteve nejakým zázrakom doniesol pár 

kvapiek dračej krvi, šupnu alebo zuby, či nechty...“ začal vymenúvať zanietene, čo Draco chápal, lebo 

sa jednalo o veľmi vzácne ingrediencie, ktoré boli drahé a za prijateľnú cenu sa predávali jedine na 

čiernom trhu. Akurát tam si jeden nemohol byť istý kvalitou. 
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„Aký otec, taký syn!“ zachechtal sa Harry a vyteperil sa z kresla. „Nech sa ti darí, nič iné si neželáme. 

A tiež,“ dodal a mrkol na Severusa, „ak by si zmenil názor – pretože obaja uznávame, že ide o 

nesmierne rizikové povolanie – tu vždy nájdeš domov, jasné? A časom by sa práca iste našla.“ 

Draco sa pousmial. „Kto by to bol povedal. Ty a ja pod jednou strechou, bez hádok a bez duelov.“ 

„Kto by ma nemiloval, že?“ vyceril Harry zuby v bezstarostnom úsmeve a Draca objal. „Kto by to bol 

povedal, že ťa budem mať rád, že?“ tieto slová iba pošepol. Tak, aby ich počul iba Draco. 

„Podobne,“ odvetil Draco s hrejivým pocitom, ktorý sa mu pri podobných slovách rozlieval vnútri 

toho zjazveného tela. 

Nechal sa krátko objať Severusom, ktorý mu znova pripomenul, aby dbal na bezpečnosť pri práci a 

neskúšal sa hrať na hrdinu. 

No, toto Draco vážne v náture nemal. Vždy radšej cúvol, než aby nezmyselne riskoval. 

„A heslo?“ Harry brnkol synovi po nose a ten sa zachichotal. 

„Bocian priletí v novembri!“ zvolal s rúčkami dvihnutými dohora. 

Áno a ak merlin dá a on sa tam uchytí, v rezervácii dostane na ten čas priepustku, aby mohol byť s 

nimi, keď príde Harryho čas. Momentálne však bolo všetko vo hviezdach. 

So zmenšenou batožinou, ktorú si napchal do vrecka nohavíc na seba prehodil teplejší plášť, Lucasov 

výkres si opatrne zložil a dal do jeho vnútorného vrecka. Venoval trojici posledný úsmev a vydal sa na 

cestu, ktorá mu mala zabrať temer celé dopoludnie. 

ooo xxx ooo 

O drakoch toho vedel pomerne dosť. Ešte si čo to naštudoval, keď urobil i ten ústny pohovor 

prostredníctvom letaxu. Weasley bol praktický a bolo vidno, že svojej práci rozumie a má ju rád. Ale 

tiež bol férový. 

Draco bol nadšený, že sa rozhodol dať mu šancu. 

„Trojmesačná skúšobná lehota a potom sa uvidí. Hovorím ti na rovinu, že to nie je ľahké a 

zveroliečiteľ schytá najviac úrazov. Razvan, náš posledný liečiteľ skončil s popáleninami.“ 

„Už som počul. Chcem to skúsiť,“ trval na svojom, hľadiac vyrovnane do tváre vyskladanej z horiacich 

uhlíkov. 

Draco mal chvíľu dojem, že má niečo Weasley na jazyku, ale on napokon iba prikývol. „Výborne. 

Pošlem žiadosť na ministerstvo, aby budúcu nedeľu pripravili cestu prostredníctvom letaxu. Bude to 

rýchlejšie. A aby to bolo bezproblémov, budeš prestupovať až trikrát. Je to overená trasa. Francúzske 

Troyes, hotel u Pirátov. Odtiaľ sa dostaneš do Švajčiarskeho mestečka Grenchen, krčma u Baziliška a 

posledný prestup budeš mať v Maďarskej dedine Miškolc. Odtiaľ pôjdeš priamo k nám.“ 

Popravde, cestovanie mu ubehlo celkom príjemne. Na prestupy dlho nečakal. Vo Švajčiarskej krčme, 

kde čakal na linku do Rumunska hodinu a pol si dal niečo pod zub a ochutnal aj ich domáce pivo 
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Locher, ale mal pocit, že proti Ďatelinovému je to iba slabý odvar. Na moment sa bol prejsť aj po 

okolí, lebo cez okno zahliadol krásu tamojších hôr. 

Krátko po dvanástej sa objavil v Rumunskom meste Hateg. Presnejšie v krčme s dosť príznačným 

názvom, Dračia hlava. Vystúpil zo zelených plameňov a obozretne sa rozhliadol po sparťansky 

vybavenom lokáli jednom z mála čarodejníckych podnikov, ako vedel od Weasleyho. 

Pozdravil kývnutím hlavy bruchatého krčmára s bokombradami, ktoré sa už nejakú dobu nenosili, ale 

k nemu sa táto informácia asi nedostala. Stál za pultom a špáradlom sa rýpal v zuboch, kým on zo 

seba bleskovo odstránil posledné nánosy popola, ktorý sa mu dostal do vlasov i do odevu počas 

cestovania. 

Po podlahe zaškrípala stolička, keď akýsi chlapík vstal od neďalekého stola, len čo dopil korbeľ piva a 

otrel si penu z vrchnej pery, ktorá sa mu tam usadila. Hodil krčmárovi mincu a postavil sa priamo 

pred neho. 

„Ziua buna, vy byť pán Mal-foy?“ opýtal sa lámane chudý dlháň s opálenou pokožkou a tmavými 

kučeravými vlasmi. Mal zelené oči, ale nie také sýte ako boli Harryho. Mali skôr farbu trávy v jeseni. 

Draco prikývol. Asi to bol jeho uvítací výbor. „Da, sunt Malfoy. Draco Malfoy.“ Bol rád, že jeho záujem 

v študovaní cudzích jazykov sa predsa len zišiel. Nehovoril rumunsky plynule, ani dokonale, ale 

základy ovládal. 

Dlháň vystrúhal široký úsmev, odhalil trochu krivé predné zuby a plesol sa do kolien. „Drako, asta e 

puterea!“ rozrehotal sa, úprimne pobavený tou zhodou mena s tvormi, o ktoré sa starali. (To je sila!). 

 „Nepochybne,“ zamrmlal blondiak s vážnou tvárou. „Pôjdeme?“ 

„Da,“ prikývol a natiahol k nemu ruku, aby sa predstavil: „Ja - Mihai Soros. Tak poď, premiestnime.“ 

Draco si povzdychol a mladý muž mu capol ruku na plece. Na to, aký bol štíhly mal dlaň ako lopatu. 

„A sme tu!“ zvolal, keď sa objavili – Draco len hádal – uprostred rezervácie. 

„Nepovedz,“ zašepkal, zvedavo sa obzerajúc okolo a zašomral si popod nos neurčito: „No, chcel si 

zmenu, máš ju mať, chlapče.“ 

Za domcami sa týčili hory so zasneženými čiapočkami. Bodaj by aj nie. Rezervácia sa rozprestierala v 

jedinom dostupnom údolí juhozápadného Rumunska pod horou Peleaga, ktorá bola vysoká 2509 

metrov nad morom. 

Draco si o tomto mieste naštudoval všetko možné, takže vedel, že sa nachádzali na území župy 

Hunedoara. Tak ako sa Anglicko delilo na jednotlivé grófstva, v tejto krajine fungoval systém žúp, 

respektíve podobného administratívneho členenia. Rezervácia bola vzdialená asi sedem kilometrov 

severozápadne od najbližšej čarodejníckej dedinky Balaur, v preklade Dračie a trinásť kilometrov od 

muklovskej dediny Câmpu lui Neag. Najbližšie mesto Hateg, odkiaľ práve prišli z jeho čarodejníckej 

štvrte bolo vzdialené takmer tridsať kilometrov od tohto miesta. 
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Tiež sa dočítal o skalných vežiach Coltii Pelegii, ktoré sa stali obľúbeným miestom dračích 

medzizastávok počas letu a vedel, že pod západnými svahmi sa rozkladá najväčšie rumunské 

ľadovcové jazero Bucura. 

Bolo to pôsobivé miesto, hoci takto zvonka mu veľmi silno evokovalo dobu kamennú. Aspoň podľa 

tých domcov so šindľovými strechami. 

Počuť však takto zblízka dračí rev, od ktorému mu takmer zaliehalo v ušiach, vidieť ich voľne 

poletovať nad hlavou... No, bol to neopísateľný zážitok, ktorý ho nemohol neuchvátiť. 

Niečo úžasné. Kdesi v hĺbke duše vedel, že toto rozhodnutie neoľutuje. 

ooo xxx ooo 

Lenže potom sa ozval iný rev. Hrozný, varovný, či výstražný až naháňal husiu kožu. 

Draco, ktorý sa dosiaľ obzeral po domcoch v rezervácii, rozostavaných po celom širokom okolí 

nadohľad v rozličných vzdialenostiach a hútal, ktorý ten zrub asi pridelia jemu, spýtavo otočil 

vyjavenú tvár. 

Vyjavenú ani nie tak kvôli tomu ohlušujúcemu revu, ten mu neprekážal, ale skôr kvôli... 

„Čo je to?“ opýtal sa, ale nevybral si vhodnú chvíľu, lebo jeho otázka zanikla v ďalšom dračom ručaní. 

Mihai pokrútil hlavou, ruku si položil k uchu a zareval: „Vravel si niečo?“ 

Draco neodpovedal. Vydal sa za zvukom ako uhranutý s novým známym v pätách. Zastavil až na konci 

rezervácie, tam, kde začínali dračie ohrady a voliéry. V jednej z nich uvidel nevídaný úkaz. Niekoľko 

pracovníkov rezervácie sa márne usilovalo skrotiť rozzúreného draka. A to nikoho iného, než 

Uhorského chvostorožca. 

Draco zatiaľ postával v dostupnej vzdialenosti, s pohľadom upretým na dianie pred sebou. 

„No, aby si sa nezľakol, do čoho ideš,“ zamrmlal Mihai obozretne, ktorý sa postavil po jeho ľavici. Mal 

ho previesť po rezervácii, nie nastrčiť rovno do diania. Charlie mu vykrúti krk, keď ich tu zazrie. 

Nepotreboval, aby mu nádejný liečiteľ zdupkal hneď po príchode. 

Mihai sa poškarabal sa vo vlasoch a odkašľa si: „Ginger je besná ako ďas. Snažili sme zistiť, čo ju sere, 

ale nepustí nás,“ zasväcoval ho tou svojou lámanou rečou. 

Draco sa pohol vpred. V tvári ten podivný výraz omámenia. Mihaiovi napadlo, či ho vôbec počúval. 

„Ououou! Kam ideš?!“ vypenil odrazu jeho uvítací výbor a schmatol ho za lakeť. 

Draco len pokrútil hlavou a vytrhol sa mu. Bol taký sústredený a vlastne šokovaný, že ho nepočul. V 

ušiach mu hučalo, v žilách sa mu vzbúril adrenalín, ale nezastavil sa. Nemohol. Každým krokom bol 

bližšie k besniacemu drakovi, k mužom, ktorí sa ho márne snažili ovládnuť a upokojiť. 

Uhorský chvostorožec. Údajne najnebezpečnejší zo všetkých drakov, premietalo sa mu v mysli. Má 

čierne šupiny, vďaka čomu pripomína jaštericu. Má žlté oči, brondzové rohy a podobne sfarbené 

ostne, ktoré mu trčia z dlhého chvosta. To bola pravda, vyzeral desivo. Teda – vyzerala. Ale s týmto 
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druhom draka sa stretol už na škole. Práve pred ním unikal Harry na metle počas Trojčarodejníckeho 

pohára. 

Uprelo sa naňho jedno oko. Všimla si ho, ale ani na chvíľu sa neprestala vzdorovito mykať. 

Chvostorožcov oheň má najväčší dosah, až pätnásť metrov. Jeho vajcia farby cementu sa vyznačujú 

mimoriadne tvrdou škrupinou, z ktorých sa mláďatá vysekávajú pomocou chvosta. Živia sa kozami, 

ovcami, ale aj ľuďmi. 

Vážne sa nezbláznil, keď sa sem dobrovoľne prihlásil? 

„Kto ho sem pustil?! Mihai! Padol si na hlavu?!“ 

Stačila však drobná nepozornosť, aby sa vedúci rezervácie ocitol na lopatkách a lano, ktoré ešte 

donedávna zvieral oboma rukami bolo preč a nad ním sa dvíhala obrovská noha pripravená rozpučiť 

ho ako švába. 

„Ak to urobíš,“ počul sa hovoriť Draco, „nepomôžem ti. Budú ťa chcieť utratiť.“ 

Drak vydal podivný zvuk, noha ostala visieť vo vzduchu a tým poskytla Weasleymu možnosť odkotúľať 

sa preč a dostať sa opäť na nohy. 

Neuveriteľné, pomyslel si Draco, stojac pred ohromnou dračicou bez ochrany, bez prútika. Počul ju. 

Kričala a zúrila, lebo jej nik nerozumel. Bolelo ju krídlo a potrebovala sa vrátiť na miesto, odkiaľ ju 

vzali, lebo... 

„Zbláznil si sa, Malfoy! O čo ti ide? Chceš skapať hneď v prvý deň?“ Lenže Weasley bol od neho ešte 

stále ďaleko a znova sa chopil svojho lana. Ako tak sa im ju konečne podarilo skrotiť. Aj to len preto, 

lebo dračica bola zaujatá Dracom. Alebo skôr – komunikáciou s ním. 

„Utratiť?“ odfrkla si zlostne, keď k nemu nasmerovala svoje myšlienky. „Títo? Sú pre mňa ako 

červíky.“ 

Draco sa pousmial, ale stále bol nervózny a trochu napätý. „To som aj ja. A chcem ti pomôcť.“ 

„Ak sa nebudem brániť, uspia ma ako Opálovookého. Alebo odnesú preč ako Čínskeho...“ 

„Neviem, čo chcú urobiť, ale ak mi dovolíš, ja by som ti rád pomohol. Ošetrím ti krídlo a potom, by 

sme mohli ísť pohľadať tvoje mláďa. Súhlasíš?“ 

Dračica znova zafunela a mykla sa, aby sa zbavila tých otravných ľudí, ktorí sa jej tmolili pod nohami. 

„Čo mám urobiť?“ opýtala sa napokon. 

„Sľubuješ, že neutečieš?“ 

„Nemám ako. Bolí ma krídlo.“ A po chvíli dodala: „Sľubujem. Ak mi ty sľúbiš, že dodržíš svoje slovo, 

človek.“ 

Draco prikývol. „Máš ho mať.“ 
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Dračica sa posadila a dvaja z tých, ktorí sa ju snažili spútať vďaka tomu padli na zadok, lebo ich laná 

stiahli k zemi. 

Charlie, ktorý s údivom sledoval podivné dianie stále dychčal námahou. Pohľadom preskakoval z 

dračice na Draca, než sa Draco nepohol bližšie a drak sa poslušne uložil na zemi. Žlté oči upnuté na 

Malfoya. Stiahol k zemi ďalšieho z Charlieho ľudí. 

„Pusťte ju, prosím,“ požiadal ich Malfoy, ale ľudia sa sotva k niečomu mali. Iba naňho nechápavo 

zízali. 

„Má zranené krídlo a vďaka vám prišla o mláďa, preto sa hnevala,“ vysvetlil, keď k nej pristúpil. 

Oňuchala ho a jeho ovanul jej horúci dych. Páchla sírou. Chvíľu to trvalo. 

„Vy ľudia tak čudne páchnete...“ zhodnotila a roztiahla boľavé krídlo. 

„Ďakujem,“ povedal Draco nahlas s náznakom úsmevu a prešiel k jej mohutnému boku. „Budem sa 

na teba musieť vyštverať. Nepohni sa, inak si zlomím väz a to ti už sotva pomôže.“ 

„Neboj sa červík, len lez,“ povzbudila ho. 

„Draco, čo to...!“ Charlie nevychádzal z údivu. Malfoy sa teraz štveral na draka, plášť sa ostal váľať na 

zemi. Bez istenia, bez rozumu! Nevychádzal z údivu. Niečo podobné zažil prvý raz v živote a to s 

drakmi pracoval už niekoľko pekných rokov. Počul o tom, že niekedy drak dokáže komunikovať s 

človekom, ale ozaj to nezažil. On také šťastie jednoducho nemal. 

Draco chvíľu skúmal obrovské krídlo, ktoré sa nad ním rozpínalo ako šiator obrovského stanu a bol 

rád, že nemusí ani vytiahnuť prútik, aby zistil, čo za poranenie má, lebo zbadal väčší tŕň zabudnutý do 

tela v mieste, kde začínalo krídlo nadväzovať na mohutné telo. 

„Máš v tele zabodnutý tŕň. Budem ho musieť vytiahnuť,“ prihovoril sa jej myšlienkami a posunul sa 

bližšie. 

„Tŕň? Preto to tak bodalo.“ 

„Skús sa prosím nepohnúť, dobre?“ 

„A to sa dá?“ 

Draco sa uškrnul. „Asi to trochu zabolí. Pamätaj, nerád by som spadol a zlomil si...“ 

„Väz, už som počula. Drž sa, červík.“ 

Potriasla hlavou a zložila ju na zem. Draco uchopil hrubší koniec tŕňa a podvedome premýšľal, kde v 

pekle lietala, že prišla k takému obrovi. 

„Môžem?“ 

Odfrkla si a on to bral ako áno. Mykol tŕňom z celej sily. Ten sa síce uvoľnil, ale dračica sa pohla. 

Draco stratil rovnováhu a padal k zemi. 
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„Aresto momentum!“ jeho pád sa spomalil a on pristál na zemi rovnými nohami, aj s tŕňom len vďaka 

pohotovosti Weasleyho. 

„Vďaka,“ kývol hlavou a otočil sa k dračici, ktorá sa mechrila, skúšala si roztiahnuť krídlo a mávala ním 

tak, až sa víril prach. 

„Sľúbila si, že sa nepohneš,“ pripomenul jej. 

„Bolelo to. Ďakujem, červík. Tak čo, ideš so mnou?“ 

Draco podal tŕň ohromenému Mihaiovi a pozrel na Charlieho, ktorý sa naňho díval ako na ducha. 

„Ideš s nami? Budem možno potrebovať pomoc.“ 

„Kde dopekla?“ vydralo sa z ohúreného Charlieho. 

„Zachrániť jej mláďa,“ vysvetlil. 

3. kapitola – Dokonalé Entrée! 

Strop v chyži mal hrubé drevené trámy. K kútiku jedného z tých posledných, ktoré boli bližšie k 

oknám sa usídlil pavúčik. 

Ako zabiť pavúka? Vezmeme papierový obrúsok, pomaly pristúpime k pavúkovi a veľmi opatrne 

podpálime celý barák. 

Za toto by mu asi v rezervácii nepoďakovali. Tieto chyže si stavali sami a svojpomocne. Obdivoval ich 

úsilie, ale musel priznať, že to tak aj vyzeralo. Žiaden, ani minimálny preprych, na ktorý bol od plienok 

zvyknutý. Všetko účelovo zariadené. Za toto, klobúk dole. 

Ale i tak sa pousmial nad vtipom, ktorý mu znenazdania napadol a rozhodol sa vstať. Za oknami ešte 

len svitalo. Nikdy prv nebýval ranným vtáčaťom. Rád si pospal, ale tu... jednoducho nemohol. Stále 

bol plný prvých dojmov a vnemov. 

Prvý raz dokonca letel na drakovi a bol to ohromujúci pocit. Chcel si to výskúšať od chvíle, kedy o tom 

počul hovoriť Harryho jeden dlhý zimný večer, keď len tak posedávali v salóne a hrali šachy, Severus 

si čítal a Lucas už dávno spal. A Draco zas Harrymu niečo v tichosti závidel. Ale v dobrom. Vďaka 

tomu, že s nimi žil ho spoznal z každej stránky. A mal ho vážne rád, nielen kvôli Severusovi a nielen 

preto, že Harry súhlasil, aby malému dali meno Lucas, tak blízke menu Luciusovi, akoby si tým chceli 

uctiť jeho pamiatku, hoci nemuseli. Bolo vážne otázne, či si takú poctu jeho nebohý otec zaslúžil. Sám 

o tom v kútiku duše pochyboval, ale na druhej strane, bol rád, že to spravili. 

Chyža, ktorú mu včera pridelili nebola nijako očarujúca ani zvnútra. Bola rozdelená jedinou stenou, 

ktorá oddeľovala kúpeľňu od spoločného veľkého priestoru pre malú kuchynku, jedáleň a spálňu. 

Páčili sa mu však väčšie okná, ktoré poskytovali dostatok priestoru. Sviecový luster zvesený zo stropu 

na reťazi z jelenieho parožia a masívna posteľ bez hlúpych baldachýnov a stĺpcov, s dômyselne 

vyrezávaným čelom. Pokrytá sivočiernymi vlčími kožušinami. A zopár ich bolo rozmiestnených aj na 

zemi.    
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Draco podišiel k stojanu s bielym lavórom, ktorý slúžil ako umývadlo a nalial doň vodu zo studne, 

ktorú si na dobrú radu Mihaia doniesol ešte včera večer, chvíľu pred uvítacou večerou, ktorú 

pripravili na počesť nového zveroliečiteľa. Na jeho počesť. 

Radšej by sa toho cirkusu vzdal a oželel ho, ale bol hladný a po tom výkone, ktorý zo seba vydal pri 

záchrane malého dráčaťa sa pocit hladu zdvojnásobil. Aj v žalúdku mu už škvŕkalo dostatočne nahlas, 

takže by nikoho neoklamal. 

Ohrial si vodu kúzlom, opláchol si tvár a namydlil ruky, aby sa umyl aspoň do pol tela, pričom 

jednostaj poškuľoval po obyčajnej drevenej kadi, ktorá visela na stene a premýšľal, koľko vedier vody 

do nej bude musieť dnes večer navláčiť, aby sa mohol okúpať. Rukou si prešiel po strnisku a rozhodol 

sa tiež to nechať na večer.   

Otrel sa do sucha a opustil kúpeľňu, aby sa obliekol. Urobil si kávu a znova pomyslel na Harryho. Bol 

vďačný, že mu bez blbých uštipačných rečí ukázal ako na to a vlastne mu pomohol zorientovať sa v 

kuchyni. Výhoda preňho. Teraz určite, lebo tu sa žiadny domáci škriatkovia, ktorí by ho poobskakovali 

nenachádzali. Musel sa o seba postarať sám. 

Na raňajky si urobil miešané vajíčka a zajedol to kúskom čerstvého chleba natretého, ak sa nemýlil, 

čerstvým kravským maslom. S hrnčekom kávy vyšiel na verandu a usalašil sa na drevenej stoličke, 

ktorá stála hneď pri dverách. Výhodou tej úzkej verandy bolo, že si mohol pohodlne vyložiť nohy na 

drevené zábradlie, ktorým bola spredu obohnaná. 

Oprel si hlavu o stenu a nadýchol sa čerstvého sviežeho vzduchu, dívajúc sa na vrcholky hôr, ktoré ich 

obklopovali. V rezervácii panoval ešte pokoj a ticho. Aj draky asi odpočívali. 

V chalupe oproti, ktorá bola od tej jeho vzdialená odhadom asi päťdesiat metrov sa rozsvietilo. Za 

zatiahnutou záclonou sa na malú chvíľu ukázal iba tmavý tieň. Chvíľu sa nič nedialo, ale po zhruba 

desiatich minútach sa na verande objavil polonahý muž. 

Draca pri pohľade na jeho obnaženú hruď prekrytú akurát tak akousi vestou striaslo od chladu. Kývol 

mu na pozdrav a s ručníkom prehodeným cez plece zamieril vyšliapanou úzkou cestičkou k riedkemu 

smrekovému lesu. 

Draco ho pozoroval, kým sa mu nestratil z dohľadu. Charlie Weasley bol zvláštny. Čo o ňom vlastne 

vedel? Jeho otec Artur, do ktorého by to nikdy nepovedal, bol už nejaký ten rok ministrom mágie a 

neviedol si zle, práve naopak. Jeho mamu Molly bližšie nepoznal. Iba z videnia. 

Najstarší brat - Bill alebo Will? - bol napadnutý Greybackom na škole. Vlastne vďaka nemu, lebo v 

šiestom ročníku dostal úlohu od Temného pána, aby opravil skrinku zmiznutia a dovolil, aby... 

Draco naprázdno prehltol a štipľavý pocit viny, ktorý ho prepadol zapil dúškom kávy. 

Najstarší brat si vzal očarujúce dievča, ktoré sa zúčastnilo turnaja o trojčarodejnícky pohár. Vraj mali 

už aj dieťa. Alebo dve? Nevedel si spomenúť. Ale očividne sa mu darilo a bol to Harryho kolega. Podľa 

toho ako ho Harry chválil, veľmi zručný. 
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Potom nasledovali dvojčatá. Vlastne už len jedno, lebo druhé padlo v boji. Ak si správne zapamätal, 

prežil George Weasley. Poznávacie znamenie, jedno ucho. Oženil sa asi pred dvoma rokmi so svojou 

spolužiačkou Angelinou. Aj tú poznal, lebo hrala spolu s ním na škole metlobal. A bola ozaj dobrá. 

No a George pracoval v podniku s Ronom. Dalo by sa povedať, jeho spolužiakom. Čo na tom, že ich 

delili rôzne fakulty? Už to bolo jedno. A Ron si nedávno zobral Hermionu. 

Potom tu bola Ginny. O tej nevedel takmer nič. Pamätal si, že bola vynikajúca v odpaľujúcich čaroch, 

že jeden čas chodila s McCormackom a Deanom, ale nič viac. 

Ale kto bol Charles Weasley? Netušil. O ňom samom nevedel zhola nič. 

Dopil kávu, odložil pohár na širšie zábradlie verandy a z neznámeho popudu sa vydal smerom, ktorým 

kráčal ich vedúci rezervácie. 

ooo xxx ooo 

Vyzliekol sa a prstami pravej nohy skúsil teplotu vody. Bola príjemne teplá vďaka termálnemu 

sírnatému, vápenato-horečnatému prameňu s teplotou do 52,5 °C. Nie, neplánoval sa uvariť. Tu hore 

v tom chlade sa teploty príjemne vyrovnávali. 

Ako hneď na začiatku Charlie zistil, výborne to pomáhalo postihnutej pokožke a pohybovému 

aparátu. Kdesi sa neskôr dočítal, že to prospieva aj pri poruchách nervov. 

Ostatní sem chodili málokedy, lebo ich odrádzal práve ten sírnatý pach vody, ale on si už zvykol. 

Najmä pri svojej práci s drakmi. 

V spojitosti s tou myšlienkou sa mu vybavil včerajší deň. 

Charlie sa podvedome pousmial, nadýchol sa a ponoril pod hladinu vody i hlavu. Zaplával niekoľko 

dĺžok a vynoril sa. Opäť sa nadýchol a potriasol hlavou, aby zo seba striasol vodu. 

Ak mal spočiatku obavy prijať Malfoya, teraz si mohol jedine blahoželať. Toto rozhodnutie sa stalo 

takým jedinečným, že ešte teraz nevychádzal z údivu. 

Včerajší deň ho úplne odrovnal. 

Takmer ho porazilo, keď ho uvidel pri zúrivej dračici, ktorú ani za merlina nemohli skrotiť a robila im 

peklo od minulého večera. A on si k nej pokojne nakráča akoby sa ani nechumelilo! 

Charlie sa zachechtal, keď si vybavil ten jeho sústredený, ohrúnený výraz bledej tváre. Nebolo to kvôli 

tomu, že sa Malfoy po prvý raz ocitol v bezprostrednej blízkosti živého, zúrivého draka. Charliemu by 

ani vo sne nenapadlo, že medzi tými dvoma prebieha komunikácia, kým Ginger v jednej chvíli Malfoy 

proste neoslovil nahlas a nepožiadal ju, aby s nimi prestala konečne zápasiť. 

Kto by si bol pomyslel, že je rozčúlená preto, lebo ju odviedli od jej mláďaťa?! 

Malfoy predviedol hneď na začiatku dokonalé Entrée! A im všetkým padli sánky až na zem. 

Znova sa ponoril pod hladinu vody, tentoraz plávajúc znak. 
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Nechýbalo veľa, aby ho naštvaná Ginger – ako ju pomenovali – zašliapla. Od jej mohutnej laby ho 

delili sotva dva metre. Nebol by to jeho prvý a isto ani posledný úraz, ale kto vie, aké by mal následky. 

Malfoy ho vlastne zachránil. A keby len to. Skrotil Ginger, ošetril ju a spolu s ňou si zaleteli po jej 

vystrašené a vyhladované mláďa. 

Draco s nimi potom ostal v rezervácii neskoro do noci aj keď bolo vidno, že nemá chuť zúčastniť sa 

večere, ktorú mu na uvítanie pripravili rovnako ohúrení kolegovia. Za jeden deň sa tu stal ich 

osobným hrdinom. 

Draco Malfoy? Stal sa preňho otázkou, na ktorú túžil dostať svoje odpovede. A nielen kvôli 

včerajšiemu výnimočnému zážitku... 

Charlie spozornel. Obrátil sa vo vode ladne na brucho a zamieril späť k brehu. Niekto ho pozoroval. 

Cítil ten pohľad na svojom tele ako zvedavý dotyk ruky. Zapátral zrakom po okolí. Ak sa nemýlil, nebol 

to nikto z jeho ľudí. 

Ach, oprava, nikto zo starého osadenstva. 

A potom ho zbadal. Sedel na jednom väčšom plochom kameni hneď pod lesom s prekríženými 

nohami. Dostatočne ďaleko, aby mu doprial súkromie, ale dosť blízko na to, aby Charlie... spozornel. 

Stalo sa to znova. Zasiahlo ho to plnou silou. 

Chaos. Spleť zmiešaných pocitov, poprepájaných jeden cez druhý dôkladne ako pavučinová sieť. 

Bolesť zatlačená do úzadia, schovaná za bariérou odhodlania a zvedavosti, nových zážitkov a 

očakávaní. Smútok hlboký ako bezodná studňa a predsa prepojený s vrelým citom. Krehkým, ale 

plným lásky... 

Ten človek bol chodiacim otáznikom. 

Charlie vystúpil z vody a prepadol ho iný, nie veľmi príjemný pocit. Cítil sa zahanbene kvôli svojej 

nahote, hoci si bol istý, že muž sediaci na sivom kameni pod lesom odvrátil pohľad už len zo slušnosti. 

Napriek tomu... pocítil aj vzrušenie. 

Narýchlo sa otrel, obliekol a obul. Vlhký uterák osušil kúzlom a prehodil si ho cez plecia, aby mu 

mokré vlasy nezmáčali odev. Nemal to rád. Vydal sa späť do rezervácie, s pohľadom upretým priamo 

naňho. 

„Nechcel som špehovať, len som bol zvedavý,“ povedal miesto pozdravu plavovlasý muž a zoskočil zo 

skaly. 

Charlie prikývol a ukázal za seba. „Jazero Bacura. Je termálne. Na druhej strane sa nachádza 

ľadovcové Bucura.“ 

„Termálne jazero v takej nadmorskej výške?“ plavé obočie vystúpilo údivom až ho schovala ofina. 

„Áno. Náš súkromný prírodý div,“ usmial sa Charlie. „Ale málokto sem chodí, lebo smrdí sírou a 

ostatní jej majú dosť od práce s drakmi.“ Na moment sa odmlčal. „Mimochodom, včera si fakt 

zabodoval. Nepovedal si mi, že to vieš. Dorozumievať sa s drakmi,“ vysvetlil. 
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Draco pokrčil plecami. „Sám som to netušil. Som krátko po škole. Upozronil som ťa, že ohľadom 

práce s drakmi ovládam len teóriu. Nenamietal si.“ 

Nie, to nenamietal. Bral, čo sa ponúkalo a nepochyboval o jeho výsledkoch, ktoré dosiahol úsilím v 

škole. Tiež vedel, že nebude ťažké skĺbiť teóriu s praxou. 

Charlie ho mlčky pozoroval. „Áno. Asi nebolo jednoduché zohnať vhodný objekt pre prax, čo chápem. 

Väčšina dračích druhov je útočná a sú takí, ktorým veľmi chutí ľudské mäso. Táto práca je... 

nebezpečná, ale ja ju mám rád.“ 

„Máš rád nebezpečenstvo? Rád riskuješ?“ Draco si schoval ruky do vreciek nohavíc, len čo odtrhol 

pohľad od svalnatej hrude, ktorá vykúkala spod vesty a rovnako svalnatých rúk. Dosiaľ nevidel tak 

dokonale vypracovaný hrudník a brucho vyrysované do tehličiek. Široký chrbát, svalnaté nohy, 

elegantné lýtka a pevný zadok, keď... 

Naprázdno prehltol, keď sa mu pred očami vynorili celkom iné, chúlostivejšie partie muža, ktorého 

očarene pozroval pri kúpaní. I keď bol vzdialený, Draco jednoducho použil na svoj zrak jednoduché 

kúzlo priblíženia sledovaného objetku. Tento Weasly mal jednoducho jedinečné telo. Každý sval bol 

vyrysovaný, vypracovaný... dokonalý. 

„Ťažko povedať. Spočiatku... som bol očarený drakmi. Práca s nimi ma bavila a napĺňala. Z 

nebezpečenstva som si veľkú hlavu nerobil. Zbytočne som však nikdy neriskoval. Úrazy sú tu na 

dennom poriadku. Teraz by som povedal, že pre mňa je to práca ako každá iná, aj keď by mi niektorí 

sotva dali za pravdu. Myslím, že patríme k sebe. Draci a ja. Rešpektujem ich, obdivujem a rád 

pomáham ako viem.“ 

Chvíľu kráčali mlčky. Prešli za kopček, vyšli z lesa a pred nimi sa objavilo driemajúce úbočie drevených 

zrubčekov, z ktorých komínov sa lenivo kúrilo a k oblohe stúpal sivastý dym. Kde tu sa už v malých 

štvorcových oknách svietilo. 

„Dnes by som bol rád, keby si skontroloval Leonarda. Ale musíš si dať vážne bacha.“ 

„Nie je to ten, kvôli ktorému ste prišli o predošlého zveroliečiteľa?“ opýtal sa s obavou, vyplývajúcou 

z podrobného opisu udalosti, ktorej mu dožičili kolegovia včera pri uvítačke. Ťažko povedať, či ho 

chceli pobaviť, alebo vydesiť. 

Charlie prikývol. „Pôjdem k nemu s tebou. Myslíš, že s tebou bude hovoriť?“ 

Draco pokrčil plecami. Vedel, o ktorého draka sa jedná. Včera sa naňho ten drak pri obchádzke s 

rezerváciou len dlho a mlčky díval, akoby netušil, čo si o ňom myslieť. 

„Pre mňa je táto schopnosť novinkou. Skúsim to. Ak to nepomôže, najprv ho uspím a až potom 

prezriem.“ 

„Výborne. Idem si dať niečo pod zub a zastavím sa po teba, okej?“ 

„Iste, žiaden problém. A... Charlie? Predošlý liečiteľ si neviedol žiadne záznamy?“ takme sa na to 

zabudol opýtať. A bez povolenia nechcel vliezť len tak do cudzieho zrubu. 
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Charlie si prečesal vlasy prstami a pozrel k svojej chatke. Z dverí sa vynorila mužská postava a keď ich 

dotyčný zočil, iba si prekrížil ruky na hrudi. Absolútne nesúhlasné gesto. Spod tmavej ofiny ich 

prepaľoval jeho jasnozelený pohľad. 

Charlie sa k nemu s povzdychom obrátil: „Určite áno. Skús sa pozrieť do jeho zrubu. Je to ten hneď za 

tvojím. Nebude zamknutný, pokojne vojdi a prezri ho,“ ukázal na domec, ktorého jediný komín 

nedymil. 

Draco prikývol a zamieril priamo tam rozhodnutý zistiť, či si jeho predchodca viedol tie záznamy o 

svojich dračích pacientoch a ak áno, či z nich dokáže čosi využiť. Jednoznačne by to pomohlo, lebo by 

sa mohol pripraviť a čo to o nich dozvedieť. 

Ešte raz sa však nenápadne obzrel. Neušlo mu ako Weasley odstrčil mužovu ruku zo svojho pása, uhol 

pred jeho ústami, čo následne viedlo k malej hádke a tresnutiu dverí, za ktorými neznámy ostal 

postáť ako soľný stĺp, než do nich päsťou nazlostene netresol a neodmiestnil sa preč. Zmizol ako 

gáfor. 

Milenecká hádka? napadlo mu a zvraštil čelo. Zapátral v mysli, ale i tak si nebol istý. Nechodil 

náhodou tento Weasley jeden čas Harrym? 

Rozhodol sa nezapodievať hlúposťami. Čakala ho iná úloha a pred ním bol náročný deň. 

Čudné, ale Draco sa naň normálne tešil. 

4. kapitola – Poriadky 

Prvý týždeň ubehol Dracovi ako voda. Zoznamoval sa nielen s prostredím, na ktoré si privykal, ale aj s 

drakmi, ktorých mali na starosti z najrôznejších dôvodov a nie iba kvôli zraneniam, či odchytu tých 

nebezpečnejších druhov. 

Väčšina z drakov bola zvedavá a len máloktorí z nich s ním odmietli komunikovať, čo bral ako svoju 

osobnú výhru. Ginger a jej dráčaťu sa darilo. V rezervácii mali ostať do zimy, kým mláďa nezmocnie a 

potom mal päťčlenný tím vybraných ľudí týchto dvoch Uhorských chvostorožcov transportovať do 

Karpát na Slovensko. Už teraz si však určení členovia prepravného tímu chystali plány a snažili sa 

podchytiť každé riziko, či nepredvídané okolnosti, ktoré ich mohli prekvapiť, aby sa vedeli v prípade 

potreby rýchlo zorientovať a šikovne zariadiť bez zbytočných komplikácií alebo zdržaní. 

Boli skvele zohraní, to im musel Draco uznať. 

V utorok sa cez letax v Charlieho domci spojil so sídlom Prince Hall. Hovoril však iba so Severusom a 

jeho prvou otázkou bolo – či má všetky končatiny a či neutrpel popáleniny. Pohotovo mu na ne 

odporučil murtlapovú masť, ale tu ho Draco so smiechom zarazil. 

„Som v absolútnom poriadku, nerob si starosti. A mám novinku. Dokážem komunikovať s drakmi. Je 

to neuveriteľné, Severus!“ zvolal nadšene. „Mám pocit, že som na tom správnom mieste. Že patrím 

práve sem. Je to čudné?“ 

Severus bol najprv konsternovaný a potom nasledovali otázky typu – Ako je to možné? -  hoci neskôr 

priznal, že už o jednom, či dvoch podobných prípadoch kdesi čítal, ale myslel si, že sú to len fámy. 
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Ešte chvíľu sa bavili o práci, než sa Draco nespýtal na Harryho a Lucasa. Veľa sa nedozvedel. Lucas bol 

kdesi na návšteve u Rona a Hermiony a Harry vraj driemal. Draco však čítal z mužovej tváre starosti a 

tak nadobudol dojem, že s ním niečo nie je v poriadku. 

Severus sa napokon prestal vykrúcať a priznal, že nastali drobné komplikácie, ale tiež ho uistil, že sa 

nejedná o nič vážne. 

„Sľúb mi, že mi dáš okamžite vedieť, ak by sa niečo dialo.“ 

Severus nie veľmi ochotne prikývol a dodal: „Dobre. Ak to bude nutné, pošlem patronusa. Ale keď 

vezmeš do úvahy vzdialenosť, i tak to za menej ako dva dni nestihneš. Nezabudni, že si musíš podať 

žiadosť o pripojenie na letax a to nejakú chvíľu zaberie. A vopred sa to samozrejme nedá.“ 

Severus mal samozrejme pravdu a to ho na tom asi štvalo najviac. Aby sa nejako zamestnal a zahnal 

starosti, naplno sa zabral do práce. Vydýchol si až na poludnie, keď si doprial dlhšiu a ozaj zaslúženú 

pauzu. 

Po zbežnej kontrole drakov v rezervácii – čo zvykol robievať každé ráno – sa vracal do chyže bývalého 

zveroliečiteľa a triedil jednotlivé spisy. Buď v nich len čítal, čerpal informácie z chorobopisov, či z 

poznámok kde-tu písaných po okrajoch listov alebo ich len dával dokopy, lebo boli pomiešané. 

Bolo vidno, že predchádzajúci liečiteľ nebol ani poriadkumilovný, ani pedantný. Vlastne, mohol 

pokojne na plné ústa povedať, že o slove poriadok ten človek iste ani nechyroval. 

Ukrojil si ďalší kus roštenky a nabral si na vidličku zemiaky, keď mu na dvere ktosi zaklopal. 

„Áno?“ 

V ich škáre sa objavil Charlie Weasley, ktorý vchod svojou mohutnou postavou bez problému vyplnil. 

V rukách mal vlastnú porciu dnešného obedu. 

„Čo povieš na spoločnosť?“ neusmieval sa, ale ani nečakal na dovolenie. Dvere zatvoril jemných 

štuchnutím pravej nohy a prisadol si k nemu. V starých vyšúchaných džínsoch, tmavomodrom tričku s 

dlhým rukávom a vlasmi stiahnutými koženou šnúrkou vyzeral... veľmi mužne. 

Draco mlčky prikývol a zaprial mu dobrú chuť. Práve prežúval posledné sústo. Vstal, odložil tanier do 

dresu a doniesol si z pultu nedávno zaliaty pohár kávy. 

„Dáš si?“ opýtal sa zdvorilo, ale Charlie odmietavo pokrútil hlavou. Stále sa mračil. Očividne mal 

starosti. 

Draco sa sadol späť na miesto, so zatvorenými očami sa najprv zhlboka nadýchol omamnej vône a až 

potom si prvý raz odpil z kávy. Keď otvoril oči, zistil, že ho Charlie skúmavo pozoruje. Bol to veľmi 

sústredený pohľad a jemu pod jeho váhou naskočili zimomriavky. 

Pomechril sa na stoličke a sklopil svoj zrak ku káve. Mal taký neblahý pocit, že sa dokonca začervenal. 

Nemal rád, keď sa červenel, lebo bol presvedčený o tom, že v takých chvíľach vyzerá ako idiot. Najmä 

pri svetlosti svojej pokožky a plavosti svojich vlasov. 
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Lenže keď po ňom znova blysol pohľadom, Charlie sa venoval opäť svojmu obedu, akoby sa nič 

nestalo. 

„Nechceš ma dnes sprevádzať do dediny? Potrebujem doobjednať nejaké zásoby a ty si tam ešte 

nebol,“ opýtal sa a Draca príjemná zmena témy potešila. 

„Samozrejme, žiaden problém.“ 

„A čo draci?“ položil novú otázku. Zjavne bol v konverzačnej nálade. 

Draco mu teda zreferoval, čo mohol, čo vypozoroval a čo urobil. Charlie sa zaujímal o všetko dianie, 

takže ak sa za ním nezastavil Draco osobne, prišiel na kus reči behom dňa on, len aby zistil ako mu to 

ide a či nepotrebuje pomoc. 

„A Jacekov zrub? Našiel si tam niečo užitočné?“ 

Draco si poľahky domyslel, na koho sa práve pýta, lebo s tým menom sa už stretol. Bývalý liečiteľ dbal 

aspoň o to, že sa na každú jednu kartu alebo záznam podpísal. 

„Stále triedim jednotlivé spisy.“ 

„Mhm,“ zamrmlal Charlie chápavo a prehltol, „Jacek bol bordelár prvej klasy, ale bol dobrý a nikto sa 

nesťažoval.“ 

Draco uhol pohľadom. Toto bolo otázne. Už čosi o tom Jacekovi Kubiczekovi počul a neboli to práve 

slová chvály. Názory naňho sa však líšili, takže si o ňom nemohol utvoriť ucelený obraz. Na poliakovu 

hlavu sa sypali reči, ktoré si zatiaľ nechával akurát tak pre seba. Možno išlo len o obyčajné ohováranie 

a on sa do toho nechcel pliesť. Mal svojich starostí dosť. 

„A čo ostatní? Myslím kolegovia,“ upresnil Charlie a napichol na vidličku posledný kúsok mäsa. Vložil 

ho do úst, krátko prežul a prehltol. 

„V pohode,“ odvetil úsečne. Na čo to rozvádzať? V podstate sa najviac bavil práve s Mihaiom a 

ostatným sa tak trochu vyhýbal. Pracoval vďaka svojmu nevšednému daru sám a ostatných tým 

pádom nepotreboval. Iste, chodili sa prizerať ako si počína, ale to bolo všetko. Nemiešali sa mu do 

roboty, nekibicovali. 

„Tak dobre,“ pousmial sa, akoby sa rozhodol viac ho otázkami netrápiť. Vstal od stola, vzal svoj tanier 

a poďakoval za spoločnosť, lebo bez rečí priznal, že nerád jedáva sám. „Idem na seba niečo hodiť, 

vezmem objednávku a vrátim sa.“ 

Draco sa zamračil. Čo myslel tým, že na seba ide niečo hodiť? Skĺzol pohľadom po jeho postave a 

Charliemu to neušlo. 

Zachechtal sa. „Mal som na mysli iné tričko a rozhodne tenšiu bundu. V dedine nebude tak chladno 

ako tu hore.“ 

A Draco sa znova začervenal. „Dobrý nápad,“ priznal a dopil svoju kávu. 

ooo xxx ooo 
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Draco si uvedomil, že zabudol dýchať. Nebolo preňho jednoduché nevnímať okolo pása ruku, ktorá 

ho zvierala. Nie násilne, ani v erotickom kontexte a predsa mu v mysli naskakoval jeden nevhodný 

obraz za druhým. 

Svalnatý predák sa naňho ani len dotieravo netlačil. Proste ho jednoducho objal, aby ich premiestnil, 

ako keby to bola tá najprirodzenejšia vec. Pre Draca však nie. Za posledných päť rokov si takéto 

dôvernosti dovolil iba výnimočne a týkalo sa to výlučne jeho... rodiny. 

Zhlboka sa nadýchol a nechal sa opantať nielen vôňou jesene, ale i podmanivou vôňou muža po 

svojom boku. Horko ťažko si uvedomil, že by sa mal čím skôr spamätať, lebo si o ňom Charlie pomyslí, 

že je nepríčetní a to práve nepotreboval. Svojich démonov pochoval na dno duše, do najskrytejšieho 

kúta mysle a nechcel ich vyťahovať na svetlo. Nikdy viac. 

„A sme tu. To je Balaur. Alebo ak chceš, po našom jednoducho Dračie,“ povedal Charlie, kým sa on 

rozhliadal navôkol. 

„Zvyčajne tu nie je tak mŕtvo,“ skonštatoval, keď i on prešacoval pusté dedinské uličky. „Poď, obchod 

je viac v centre dediny,“ vykročil kamenistou cestičkou a siahol do vrecka, aby odtiaľ vylovil 

pergamen s nákupným zoznamom. „Hádam som na nič nezabudol,“ zamrmlal si zamyslene popod 

nos, znova študujúc evidentne vlastnoručne spísaný zoznam. Napokon ho opäť poskladal, ale už si ho 

nechal v ruke. 

„Balaur je taký malý zapadákov,“ rozhovoril sa Charlie. „Menší, než Rokville napríklad. Nemá ani 

dvesto obyvateľov, ale zasa tu nájdeš všetko, čo potrebuješ. Hlavne, čo sa týka drakov. Vo veľkom sa 

tu chovajú ovce a kozy, ktoré kupujeme od chovateľov.“ Natiahol ruku a ukázal na ľudovo 

pomaľovaný dom. Nad jeho dverami stálo okrasne namaľované zeleným písmom: „Brutărie.“ 

Draco nadvihol obočie a dúfal, že to preložil správne: „Pekáreň?“ 

Charlie prikývol. „A vynikajúca! Domáca výroba je najlepšia. Chlieb chutí celkom inak ako ten u nás. 

Môžem len odporučiť. Určite musíš ochutnať Plačintu. Podávajú ju so smotanou a syrom. Alebo aj 

čokoládou, ak by bol záujem. Ja sa za tým idem zabiť,“ priznal a podvedome si oblízol ústa. 

„Zastavíme sa tu, keď sa budeme vracať. Keby som im niečo z tých dobrôt nedoniesol, prekliali by 

ma,“ zachechtal sa. 

Dracovi došlo, že mal na mysli zvyšné dvojnohé osadenstvo, ktoré ostalo v rezervácii. „A čo 

Apatieka?“ 

„Ukážem ti, kde je. Máš svoj zoznam?“ 

Draco jednoznačne prikývol. Zásoby liečív a elixírov prešiel hneď v prvých dňoch a spísal to 

najnutnejšie, čo by potrebovali. Zásoby v rezervácii boli maximálne mizerné, čo ho nemilo prekvapilo. 

„Môžem ho vidieť?“ 

Draco zalovil vo vrecku plášťa a podal mu svoj vlastný zoznam. Cítil sa trocha hlúpo, že si radšej 

nevzal bundu ako jeho spoločník, ale formálnejší plášť. 

Charlie si pravou rukou zastrčil za ucho vlasy, ktoré mu padali do tváre a letmo prebehol zoznam 

očami. Mal oblečené obyčajné džínsy, tmavosivé tričko s nápisom Dračí milovník a tmavohnedú 
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koženú bundu, na pleciach a manžetách rukávov dosť ošúchanú. On pri ňom vyzeral ako nejaký 

nadutý patrón. 

Na krku mu visel na koženej šnúrke krásne vyleštený bielučký dračí zub. Hodil sa k nemu tak ako sa 

ten mladý muž, ktorý nenútene kráčal po jeho pravom boku hodil sem. 

„Výborne. Myslím, že som ťa podcenil,“ usmial sa ospravedlňujúco. „Vieš, nečakal som, že sa v tom 

Jacekovom chaose tak rýchlo zorientuješ.“ 

Znova tie jamky v lícach. Draco naňho ostal nemo a ohromene zízať. Tú pochvalu zobral s rezervou. 

Tie zásoby boli také mizerné, že sa takmer nemal čím preberať. 

A chcel k tomu nejaké vysvetlenie, aby sa vedel zariadiť do budúcna: „Nemohol som si nevšimnúť 

chabú zásobu elixírov. Žiadne masti. Jeden poloprázdny Životabudič, aj to po expirácii. Objavil som 

hrdzavé a deravé kotlíky, rozbité flakóny a takmer žiadne pomôcky. To tu nikto predtým elixíry 

nepripravoval? Ani tie najnutnejšie pre ľudí pracujúcich v rezervácii pri bežných zraneniach?“ 

Charlie si prstami prečesal vlasy. „Od kedy som tu... tak myslím, že nie. Väčšinou sa všetko 

objednávalo. Predošlí predáci kládli dôraz skôr na iné veci, hoci som nikdy nechápal prečo. Bolo ťažké 

presadiť svoj názor. Ty by si o to stál?“ Uprene sa naňho zadíval. 

Draco bez váhania prikývol. „Určite. Nerobí mi to žiaden problém. Otázkou ostávajú priestory a 

možno... kapitál. Máme na to vyhradenú nejakú finančnú rezervu?“ 

„Rezerva by bola,“ pritakal a dlho sa ani nezamýšľal. „Čo tak Jacekova chyža? Máš ju hneď po ruke.“ 

Draco mlčky prikývol a zauvažoval, koľko času mu zaberie samotné upratovanie. Ale nevidel to vo 

veľmi čiernych farbách. Ak si pomôže kúzlami, do zajtrajšieho večera to najneskôr má hotové. 

„Pokojne ti to tam pomôžem zrovnať alebo popros Mihaia. Alebo hocikoho iného. Urobia to radi,“ 

radil mu dobrosrdečne. 

Cestou do krámu sa Charlie pozdravil s dedinčanmi, ktorých stretli. Podali si ruky, trikrát sa pobozkali 

na líce – čo mu následne vysvetlil, že je tu dobrým zvykom. 

Odniesli Charlieho objednávku do obchodu, a kým sa jeho šéf vybavoval s majiteľom v rodnom 

jazyku, Draco sa zvedavo poobzeral, aby si spravil prehľad. 

Apatieka sa nachádzala o tri domy ďalej a tvorila jednu miestnosť rodinného domca, kde predával 

veľmi ochotný mužík s riedkou sivou bradou a olivovou pokožkou. Draco nakúpil len to najnutnejšie, 

nechal tam objednávku a Charlie všetko uhradil z čierneho koženého mešca, ktorý mu po celý čas pri 

chôdzi cinkal vo vrecku. 

„Skočíme si na pivo. Ochutnáš ich domáce,“ nečakal na odpoveď. Jednoducho ho zatiahol do krčmy, 

ktorá stála hneď oproti. Tam ho jemne posotil k najbližšiemu stolu pre dvoch a nechal im natočiť 

čapované. Chvíľu na to sa objavila kyprá servírka v rokoch a doniesla na tácke niečo, čo pripomínalo 

koláč. 

„Bun gust!“ zapriala im dobrú chuť a žmurkla na Draca. 
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„Mulțumesc,“ odpovedal zdvorilo a Charlie nadvihol obočie. 

„Ste samé prekvapenie, pán Malfoy,“ usmial sa naňho a dvihol korbeľ piva, aby si s ním štrngol. „Je 

ešte niečo, čo o tebe neviem?“ 

Draco čosi nezrozumiteľne zamrmlal, hanblivo uhol pohľadom a Charliemu bolo hneď jasné, že je 

toho na kvantá. Ale tiež mu napadlo, že bude zaujímavé zisťovať to. 

ooo xxx ooo 

Výlet do dediny sa Dracovi páčil. Teda, až na ten koniec, kam spadala návšteva krčmy. Koláč, ktorý 

dostali bol vynikajúci. Charlie povedal, že sa volá Rakvička a aj tak vyzeral. Krehké pečivo, čokoládová 

poleva a lahodná nadýchaná plnka. To bolo super. Lenže sotva si stihli oblízať prsty, o chvíľu na to 

vošiel do krčmy ten hromotĺk, ktorého Draco videl predošlý deň pri Charlieho zrube. 

Charlie tlmene zahrešil, hodil na stôl mince a chcel odísť, ale nevyhli sa mu. Medzi mužmi sa strhla 

nová hádka, po ktorej sa Charlie radšej pratal preč mrmlajúc mu na pol úst ospravedlnenie, že toho 

musel byť svedkom. 

Draco nerozumel úplne všetko, lebo na seba ziapali po rumunsky a pomerne rýchlo, ale zdalo sa, že tí 

dvaja spolu niečo mali, Charlie sa s tým chlapom rozišiel a ten to asi nevedel rozchodiť. Ak správe 

zachytil, hromotĺk obvinil Charlieho z nevery a práve s ním. Padali tam slová ako imbecil, bastard, 

chumaj a mnohé iné, ktorým Draco rozumel sakra dobre. Každý predsa najprv pochytí v cudzej reči 

nadávky, až potom to ostatné. 

Kvôli tomu sa takmer zabudli zastaviť v pekárni. Ale len takmer. Charlie tam predsa len odbehol, aby 

nakúpil voňavé čerstvé pečivo a koláče, ktoré spomínal predtým. 

Ale aspoň sa Draco utvrdil v tom, že sa nemýlil, pokiaľ išlo o Charlieho sexuálnu orientáciu. 

Keď sa vrátili, Draco zložil svoj nákup u seba a zašil sa do Jacekovej chyže. Papiere nechal na chvíľu 

bokom a s pomocou kúzel sa pustil do usporiadavania nábytku tak, aby obydlie prispôsobil nielen 

potrebám k praktickému hoci skromnejšiemu vybaveniu laboratória na prípravu elixírov. Kuchynský 

stôl zmenšil a predĺžil, čím z neho spravil dokonalý pracovný stôl. Jeho dĺžkou si nebol stále istý, ale v 

prípade potreby ho ešte upraví. 

Masívna posteľ, stále rozostlaná, akoby z nej majiteľ len pred sekundou vyskočil, bola zmenšená do 

temer hračkárskej veľkosti a všetky kožušiny skončili v jednej kope na verande. Kuchynská linka bola 

premiestnená do úplného rohu miestnosti a vyprázdnená. Odstránil aj zbytočné vrátka a v duchu už 

videl na poličkách zoradené stojany, petriho misky, pipety, rôzne nádobky, lieviky a všetko možné, čo 

bude k príprave elixírov potrebovať. 

Rozbité a nepoužiteľné náradie skončilo v odpadkovom koši spolu s ostatným haraburdím. Drevený 

sekretár so šiestimi šuplíkami postavil k protiľahlej stene, kde ho ukotvil a hlavne upevnil kúzlami, aby 

nebalansoval. Ľavá predná nôžka sa mu totiž kývala. Jednotlivé šuplíky už stihol označiť písmenami 

abecedy, ale chorobopisy ešte stále neboli roztriedené tak ako by si bol želal. 
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Kúpeľňu už drhli očarované nástroje a to isté čakalo i zvyšnú miestnosť. Najhoršiu časť práce mal už 

sa sebou, keď postával v bývalej kuchyni a uvažoval, že by mohol využiť tie trámy na strope a povešať 

na ne jednotlivé byliny. Aspoň by využil účelovo priestor. 

Mávol prútikom a očarované nástroje sa pustili do poriadku v prednej časi chyže. Kým nástroje 

pracovali, odskočil si do svojho domca po narýchlo urobený sendvič a hrnček čaju a vrátil sa nazad 

spokojný sám so sebou, lebo k tomu nepotreboval nikoho a vystačil si aj sám. Pavučiny z kútov a 

stropných trámov zmizli, podlaha a nábytok sa leskli a jemu ostávalo dať do poriadku zvyšné spisy. 

Acciom si privolal k vylepšenému pracovnému stolu jednu z dvoch stoličiek, ktoré tiež upravil. Predĺžil 

im nôžky, aby pôsobili ako barové, ale operadla zbavil len jednej. Spisy z nasledovného šuplíka si 

položil na kôpku k sebe a zajedajúc sendvič v nich začal listovať. 

Sotva sa však dostal na koniec prvého, na dvere sa ozvalo zaklopanie. Dnu vstúpil Charlie a obdivne 

zahvízdal. Nechcel vojsť dnu v zablatených bagandžiach. 

„Fíha! Ty si to vzal vážne od pohlady, klobúk dolu!“ zložil mu poklonu. „Nechceš si dať pauzu? 

Myslím, že bude dostatočne zaslúžená. Je takmer desať. Opekáme. A všetci sa na teba pýtajú. Vraj si 

prvý liečiteľ, ktorý ozaj maká,“ zložil mu poklonu s veselým úsmevom. 

Draca ten úsmev... očaril. A nebolo to prvý raz. Akurát teraz si to priznal aspoň v duchu. 

„Chcel som to dokončiť,“ zamrmlal, ale Charlie sa nechcel nechať odbiť. 

„Robota nie je zajac, neutečie!“ bolo jasné, že odmietnutie nepríjme. 

ooo xxx ooo 

Vlastne to nebol až taký zlý nápad. Len čo došli k ohňu, obom urobili čestné miesto na jednom z 

hrubých pníkov rozostavaných do kruhu okolo vatry a obaja dostali po pohári tuice. Rumunská 

domáca pálenka bola ohriata a Dracovi silno pripomínala punč. 

Pomaly z nej upíjal, počúval rozhovory a prechádzal zrakom po svojich kolegoch. 

Meno týpka s holou hlavou a hustou bradou, ktorý sedel po jeho pravici a dával pozor na klobásky si 

nepamätal, preto bol nútený započúvať sa do debaty v rumunčine, aby to vystriehol. Volal sa Costel a 

mohol mať niečo cez päťdesiat. Ak mali spoločné jedlá – zväčša obedy - varil on a nie zle. Inak si každý 

chystal jedlo sám. 

Vedľa Costela sedela jeho tmavovlasá dcéra Lenuta, ktorá bola zasnúbená s Mihaiom. Aj teraz boli 

spolu. Objímali sa a smiali na niečom, čo si potajme šuškali. 

Nasledoval švéd Gunvor, ktorý mal na hlave plavé dredy a v ruke držal gitaru a hral. Írka Patricia a 

francúz Loius spievali. Melódia bola pekná, ale tá pieseň Dracovi nič nehovorila. 

Medzi Patriciu a Gunvora sa akurát natlačil ďalší rumun Stelian, ktorý bol v partii najmladším členom. 

Nemal ešte devätnásť. Ale podľa toho, čo Draco počul, bol sebavedomým sukničkárom s 

nebezpečným chlapčenským úsmevom, ktorému málokto odolal. 
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Plavovlasý rus Dimitri a štíhly veselý čech Jirka, ktorý mal orieškovohnedé vlasy tvorili pár už asi 

druhý rok a obývali spoločný zrub. Bola z nich skvelá a zohratá dvojica. 

Kučeravá mulatka Amanda, pochádzajúca z Anglického Pooleu sedela vedľa svojej spolužiačky Rose. 

Poslednými členmi, tiež rumunskej národnosti boli hnedooký Petru a Viorica, ktorá ako sa zdalo 

milovala kožený odev. Aj doplnky. V hustých vlasoch mala vrkôčiky zväzované tenkými koženými 

šnúrkami, v uchu nášnicu z dračieho zubu, na zápästiach hrubé kožené náramky. Napriek tomu 

nepôsobila ako mužatka. 

Draco sa do rozhovorov zapájal, ale málokedy ich začínal. Skôr počúval, upíjal z nápoja a pomaly sa s 

nimi zžíval. Počúval ich zážitky, dobré i zlé, i vtipné príhody, ktoré mu opisovali a jeden pred druhým 

sa predbiehali, len aby ich mohli vyrozprávať. 

Cítil ako mu pálenka rozohrieva útroby a odplavuje hradby jeho zábran. Uvoľňoval sa. Ale nie iba 

vďaka pálenke. Uvedomoval si občasný Charlieho dotyk, či už pleca, stehna alebo ruky a zakaždým, 

keď sa tak náhodne – či nie – stalo, sa iba upokojil. Necítil sa nepríjemne, ani skostnatene. 

I tak sa však vytratil medzi prvými s ospravedlnením, že je unavený. 

ooo xxx ooo 

Charlie Draca mlčky pozoroval. Rose mu doliala pálenky a uškrnula sa. „Je pekný. Veľmi pekný. Ale 

smutný, nemyslíš?“ pošepla mu do ucha, aby to počul len on. 

Charlie sa iba uškrnul. „Za to ty si veselá za dvoch.“ Pripili si a on jej podal už prázdny pohár. Obrátila 

ho na tácku hore dnom a žmurkla naňho. 

„Vážení, neponocujte dlho. Tiež sa porúčam.“ 

Ozvalo sa zapískanie a Charlie sa teatrálne uklonil. I on bol unavený. Ale skôr emocionálne a 

psychicky, než fyzicky. 

Potreboval vypnúť. Ráno si pôjde znova zaplávať, ale teraz sa zvalí do postele a dúfal, že bude spať 

ako zarezaný. Pretože presne to dnes potreboval. To intermezzo v krčme fakt nepotreboval. 

Rose mala pravdu. Draco bol smutný. Možno by si s ním mohol pohovoriť. Ponúknuť mu pomoc. Lebo 

to jediné mohol. Ale nechcel sa vtierať. Ani naňho tlačiť. Neurobil by to, ani keby sa poznali, či 

priatelili roky. 

Možno časom, pomyslel si, keď sa vyzúval a zobliekal. Obrátil sa, aby sa pozrel, či sa v jeho chyži 

svieti. Nebolo vidno ani tieň, ale po malej chvíli svetlo zoslablo a potom zhaslo úplne. 

„Dobrú noc, Draco,“ zamrmlal sám pre seba a zvalil sa do postele i on. 

5. kapitola – Antipod opálovooký 

Draco opustil výbeh čínskeho ohniváka známeho aj ako leví drak, ktorého sem dopravili kolegovia 

pred troma dňami z vrchov pohoria Rodna, kde vydesil skupinu muklovských turistov, ktorým museli 
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upraviť pamäť. Nevyhnutnosť, ktorú museli všetci v rezervácii bezpodmienečne ovládať. Zahrávanie 

sa s ľudskou mysľou a obzvlášť s muklovskou mohlo niesť pri zlom zaobchádzaní negatívne následky. 

Bol to jediný orientálny drak so zvlášť pozoruhodným výzorom. Bol nádherne šarlátový, pokrytý 

hladkými šupinami. Mal tuponosú papuľu lemovanú zlatými bodcami a zaujímavé boli i jeho vypuklé 

oči. Ak sa nahneval, z nozdier sa mu vyvalili ohnivé oblaky v tvare hríbov. Tento druh draka vážil dve 

až štyri tony a samica bývala väčšia, než samec. 

Toto bol samec. Pekný, dobre stavaný, zdravý. Trochu vyčerpaný cestou a búrkou, ktorá sa tu 

nedávno prehnala. 

Bol mlčanlivý. Nekomunikoval, ale nechoval sa agresívne, čo bývalo pri jeho druhu obyčajom. Skôr 

Draca so záujmom a obozretnosťou pozoroval pri práci. 

Rose ho pomenovala Hiroshi a tabuľku s jeho menom umiestnila na vonkajšiu stranu dračej ohrady, 

ktorú zdedil po Welšskom zelenom drakovi. Toho tu už Draco pri svojom príchode nezastihol. 

Transporotovali ho do rodného kraja iba pár dní pred jeho príchodom. 

Prečesal si plavé vlasy prstami a zamieril k poslednej voliére, kde si pred jaskyňou hovel do 

ohromného klbka stočený antipod opálovooký. 

„Môžem vojsť?“ Dracova zvyčajná otázka. Naučil sa, že zdvorilosťou dosiahne viac. Aspoň si vyslúži 

ich záujem, ak nič iné. 

Pre Draca to bol najkrajší druh draka s akým sa dosiaľ mal tú česť stretnúť. Bol stredne veľký a tento 

konkrétny vážil dve tony a šesťstodvadsať kilogramov. Jeho telo pokrývali perleťové šupiny, ktoré 

hrali všetkými farbami. Rovnako pôsobivé boli i jeho viacfarebné oči bez zreníc. 

Hoci tento konkrétny druh chrlil veľmi jasný ostrošarlátový oheň, nebol považovaný za agresívne 

dračie plemeno. Pokiaľ nebol antipod hladný, zabíjal len zriedka. A Draco už vedel, že mu najviac 

chutia ovce. 

Pomenovali ho Dainan. Dostal pekné novo-zélandské meno. Apropó, pred ním mal vážne rešpekt. 

Mihai mu prezradil, že to práve on oškvaril predošlého zveroliečiteľa. 

Azda i preto pri ňom Draco vo voliére ešte nebol. Drak ho odmietal a choval sa nedôverčivo. 

Nekomunikoval, prskal a všetko, čo pri ňom nový zveroliečiteľ dosiahol bolo sotva tak vyšetrenie na 

diaľku očným kontaktom, lebo dotyk mágie ho iba rozdráždil. 

Už sa chcel otočiť a dať na odchod, keď drak dvihol hlavu a sťažka si povzdychol. Keby bol človekom, 

Draco by to gesto nazval defenzívne. Akoby sa vzdával. 

„Si neodbytný.“ 

Draco na pár sekúnd ostal postávať pred závorou celkom konsternovane, ale napokon sa pohol a 

opätoval mu priamy pohľad. 

„Som rád, že ťa počujem. Môžem teda vojsť?“ Kým drak s ním komunikoval prostredníctvom 

myšlienok, Draco hovoril nahlas, hoci tlmene. 
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Drak k nemu natiahol krk a naklonil hlavu na stranu. „Ty si ten, ktorého volajú - červík?“ 

Tá prezývka sa mu absolútne nepáčila, ale vďaka Ginger mu to rýchlo prischlo. Dračici to rozhodne 

nezazlieval. Obľúbil si ju a bol jej vďačný, pretože práve vďaka nej zistil, čo dokáže. 

„Áno, som. Ale moje meno je Draco.“ 

„Draco!“ odfrkol si drak a stále si ho len skúmavo premeriaval. „Vy ľudia máte podivné mená. 

Obvykle vám ich význam uniká, ale zdá sa, že teba – červík – sem poslali samotné hviezdy.“ 

Draco mlčal. Nevedel, čo si o jeho slovách myslieť. Okrem toho, stále čakal na svoju odpoveď a mal 

pocit, že drak so svojím monológom ešte neskončil. Mal pravdu. Drak sa zdvihol zo zeme a posadil sa. 

Hlava sa k nemu naklonila ešte bližšie. 

„Čo odo mňa chceš? Krv? Šupinu?“ 

Draco sa zarazil. „Nie. Chcem ťa len prezrieť. Skontrolovať tvoj zdravotný stav.“ 

„Bolo by možné, aby bola pravda, čo sa tu šušká? Si iný ako lupič?“ 

Nezdalo sa, že drak hovorí k nemu, skôr akoby si hundral sám popod nos, keď si ho obzeral s oveľa 

väčším záujmom azda z každej strany. 

Drak sa posunul bližšie a naklonil hlavu nad ohradu. Opatrne. „Musím si ťa preveriť. Natiahni ruku a 

dotkni sa ma. Ak vravíš pravdu, nemáš sa čoho báť a ja ti neublížim, červík.“ 

Draco naprázdno prehltol. „Nemám ti prečo klamať.“ Bez ďalších slov, aj keď s nemalými obavami 

dvihol ruku. Do dlane sa mu oprel dračí pysk a jeho oči sa stretli s opálovými studňami. 

Mal pocit, akoby ho niekto ponoril pod hladinu vody. Dračia pokožka bola hladká, dotyk chladil a do 

tela sa mu začalo rozlievať podivné teplo z tohto spojenia. Akoby za jediným účelom, upokojiť ho, 

zhypnotizovať, omámiť, len aby... 

Draco začal panikáriť. Chcel byť zdvorilý, nie naivný. Nechcel skončiť ako jeho hlavný chod... 

„Zbytočné obavy, červník, som sýty,“ prehovoril drak hlboko, prihlboko v jeho mysli a Draco ustrnul. 

Drak pátral v jeho myšlienkach a spomienkach, pátral v ňom. 

„Ako si sa tam dostal?!“ jeho hlas znel neprirodzene, bol mu vzdialený a neosobný, ale drak sa iba 

zachechtal a pátral v jeho mysli ďalej. Nenásilne, bezbolestne, podivne ľahko. Ako keby len listoval v 

zaujímavej knihe. Draco po chvíli ucítil ako ho opúšťa a ten pocit sa vyrovnal vánku, ktorý sa objavil 

odnikiaľ a znova ustal. 

Drak sa od neho odtiahol a dlho si ho premeriaval. „Dobre. Môžeš vojsť. Neublížim ti.“ 

Draco prikývol. Stále sa cítil podivne. Omámene. Jeho pohyby boli malátne, ale bol pri zmysloch a 

vedel, čo robí a kde je, čo musí. 

Drak s ním viac neprehovoril. Iba ho pozoroval. Rovnako ako všetci ostatní dvojnohí zvedavci v 

rezervácii, ktorí sa zhrčili okolo voliéry v dostupnej vzdialenosti. Jedine Charlie sa odvážil prísť bližšie 
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a zvedavo sa oprel o ohradu, nespúšťajúc z nich dvoch zrak. Pripravený zasiahnuť, ak by to situácia 

vyžadovala. 

Videl to. Niečo sa dialo. S Dracom. Nemohol ho oklamať, aj keď si dával sakramentský pozor, aby sa 

choval normálne. Mal pocit, že mu sánka padla až k nohám, keď videl opálovookého ako sa k nemu 

nakláňa a ako Draco k nemu vystiera ruku. Konečne s ním drak hovoril, ale toto... bolo nevšedné. Bol 

blízko, aby to celé dobre videl, ale priďaleko na to, aby počul, čo mu Draco hovoril. 

Draco pracoval precízne, aj keď pôsobil... že je trochu mimo. Nič sa mu nestalo a jeho obavy boli 

zbytočné. Našťastie. Ale jeden nikdy nevie. Draci bývali nevyspitateľní. 

Otvoril mu závoru, keď zveroliečiteľ s drakom skončil. Počul ako mu povedal, že je v poriadku. 

Dokonca drakovi poďakoval. Ak dobre rozumel, tak za ústretovosť. 

Keď okolo neho prechádzal, zamrmlal iba, že drak je v poriadku a pomedzi uznanlivo prikyvujúcich, 

pokrikujúcich a tlieskajúcich kolegovocov zamieril priamo do svojho stanu s vlažným úsmevom. 

Charlie si povzdychol a pozrel na draka, ktorý naňho upieral svoj pohľad a tváril sa... merlin, akoby sa 

na ňom dobre bavil! Pokrútil hlavou a zamrmlal: „Neviem, čo si urobil, ale zobralo ho to. Škoda, že ja 

ti nerozumiem.“ 

Drak si pohrdlivo odfrkol, stočil sa nazad do klbka a zložil si hlavu pod krídlo. 

Odtiahol sa od jeho voliéry a zamieril za Costelom. Sľúbil mu pomoc s prípravou večere a mali spolu 

prebrať plány na zajtrajší deň a prepravu stáda oviec od tunajšieho chovateľa. Ale Draco mu 

neschádzal z mysle po celý čas. Pridobre si uvedomoval, že s jeho záujmom rastie zároveň i túžba. 

Nevedel sa rozhodnúť, či je to dobré... alebo zlé. 

ooo xxx ooo 

Draco sa skláňal nad kotlíkom, v ktorom začínal bublať elixír. Životabudič. Vylepšený podľa 

Severusovho receptu. Bol takmer číry, ale mal úžasnú vôňu. 

Ktosi mu zaklopal na dvere a tie sa bez meškania rozrazili. Dnu vpadla Lenuta so širokým úsmevom na 

tvári. 

„Čau, dračí muž! Nesiem ti večeru. Zabudol si?“ vybafla naňho žoviálne so širokým a srdečným 

úsmevom. Na pleciach jej poskakovali vlasy čierne ako uhoľ, splývajúce skoro po lopatky. 

Draco stihol akurát zažmurkať, keď chrlila ďalej. „Ty varíš? No to ma podrž! To si tu prvý!“ položila 

misku s jedlom konča pracovného stola, lebo tam bolo jediné voľné miesto a podišla tesne k nemu, 

aby sa nahla nad bublajúci kotlík. „Jahody!“ zapišťala rozjarene a vyvalila naňho svoje svetlomodré 

oči veľké ako galeóny. 

„Už som to kdesi počul,“ zamrmlal s povzneseným úsmevom. „A priznávam, nechápem to. Uvariť 

elixír nie je žiadna veda. Okrem toho, šetrí to finančné prostriedky.“ 

Odfrkla si a vyhupla sa na voľnú stoličku s opierkou, jednu z tých dvoch, ktoré Draco pri upratovaní 

vylepšil. 
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„Vieš komu hovor. Ja som z nich na Durmstrangu skoro vyletela. Vlastne, varenie ma vôbec nebaví. 

Asi to bude v tom,“ mudrovala. „Ako dlho ešte?“ 

„Ako dlho ešte čo?“ spýtal sa nechápavo, stratený v jej preslove. 

„Budeš variť,“ vysvetlila a prstom ďubla do vzduchu smerom ku kotlíku. 

„Už končím. Len vypnem plameň a nechám ho pozvoľna vychladnúť.“ 

„Poz-voľna?“ zopakovala nemotorne a s pobavením. 

„Po vašom myslím – încet,“ podal vysvetlenie a hasil plamienok pod kotlíkom. 

„Aha, pomaly, chápem.“ 

Na pár minút sa prekvapivo odmlčala. Draco sa presunul k miske s hustou polievkou a usadil sa na 

druhej stoličke s dlhými nôžkami. Ovoňal a s chuťou sa pustil do jedla. Ani si neuvedomil, aký bol 

hladný. 

Lenuta sa oprela o pult a chvíľu sa len skúmavo rozhliadala po miestnosti, než nezaostrila naňho. 

„Aké to je?“ 

Draco prehltol. „Výborné. Varil tvoj otec, Costel?“ 

Rozosmiala sa ako bláznivá. „Prepáč, nemyslela som polievku. Aké to je – hovoriť s drakmi?“ 

Draco sa zadíval na náprotivnú stenu. „Zaujímavé. Nečakané a ohromujúce.“ 

„A čo dnes? Vyzeral si...,“ hmkala, luskajúc prstami a zjavne hľadala vhodné slovo. Odrazu jej 

napadlo, až skríkla: „Afară!“ povedala v rodnom jazyku. 

Dracovi pri tom jej výkriku zabehlo. Aj keď to samozrejme nemyslela zle. Lenuta mala trochu 

temperamentnú povahu, to bolo celé. 

„Myslíš mimo?“ ponúkol vhodné slovo. Prvé, ktoré ho napadlo. 

Prikývla. 

„Asi preto, lebo som sa prvý raz necítil práve pohodlne. Tento drak je iný.“ 

„Ublíži ti?“ 

Draco pokrútil hlavou. „Nie.“ 

„Charlie si to nemyslí. Robí si o teba starosti,“ prezradila. „Počula som ho o tom hovoriť pred chvíľou 

s otcom.“ 

Draco sa z neznámeho dôvodu začervenal. Vedel, že Charlie by mal na to všetky dôvody. Faktom 

bolo, že sa správal... podivínsky. A nielen keď ho občas sprevádzal k jazeru, pričom sa sám odmietal 

kúpať. Hoci by nesmierne rád. Lenže keby sa vyzliekol, odhalil by svoje jazvy a on nebol na zvedavé 

otázky pripravený. Ani na vysvetľovanie. Ani na tie spomienky, ktoré by tým oživil. 
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Ak Lenuta spozorovala, že sa ponoril do svojho vnútra, nedala to na sebe poznať. Hovorila ďalej: „Vraj 

v sebe nosíš more smútku, ale ja vravím, že každý si v sebe niečo nosí. A tu ti nehrozí, aby sa do teba 

niekto staral. Ak sa nerozhodneš inak. Všetci ťa plne rešpektujú. Si prvý liečiteľ, ktorý má niečo v 

hlave. Nehovoriac o ochote urobiť viac, ako len brať prachy a urobiť si svoje.“ 

Draca z toho zaujalo jediné. Prižmúril oči a prehltol ďalší hlt polievky: „Ako... ako na to prišiel?“ 

„Na čo presne?“ 

„Povedala si – vraj v sebe nosím more smútku. Ako na to Charlie prišiel?“ 

Lenuta sa znova pousmiala. Nie výsmešne. „Je empatik. Nevedel si? Tu to vie každý.“ 

Empatik, prebehlo mu mysľou poplašene. Čo to preňho znamenalo? Vedel sa Charlie vžiť do jeho 

pocitov? Vedel vycítiť, ak sa cítil nepríjemne, či nepohodlne? Vedel usmerňovať jeho emócie, držať 

ich na uzde, posielať späť do svojich medzí, aby nevybočovovali? To preto sa pri ňom zakaždým cítil 

tak príjemne? 

Draco dojedol a Lenuta spokojne tľoskla jazykom. „Dáš si ešte? Donesiem ti, ak chceš,“ ponúkla sa. 

„Mal by si viac jesť, pretože na muža si prištíhly a to nemôže byť zdravé. Ak príde väčšia zima, budú ti 

v tele drkotať všetky kosti.“ 

Doberala si ho a on sa uškrnul. „Nie, ďakujem. Už nebudem.“ 

„Určite?“ nadvihla obočie, neochotná odísť. 

Jednoznačné prikývnutie a ona si povzdychla. „Dobre. Tak ráno, okej?“ 

Usmial sa a zaprial jej dobrú noc. 

Vo dverách sa Lenuta zrazila s Charliem. Doslova a znova zvýskla, ale Charlie ju zaplašil preč, na čo mu 

vyplazila jazyk a odbehla so smiechom. 

Obrátil sa k Dracovi, ktorý ešte raz zamiešal elixír a odložil varešku bokom.   

„Ach, práve som ťa zháňal. Nebol si večerať, ale vidím, že o teba bolo postarané.“ 

Charlie vošiel a zavrel za sebou. „Varil si.“ 

Draco ostražito prikývol a následne si za to vynadal, lebo Charlie to samozrejme vycítil a spozornel. 

„Nepovedal si mi, že si empatik,“ povedal Draco, čím vlastne odpovedal na nevyslovenú otázku a 

vysvetlil tak svoje momentálne rozpoloženie. 

Charlie nedbalo pokrčil plecami. „Vie to každý,“ a ospravedlňujúco dodal, „teda takmer každý. 

Neskrývam to.“ Nahol sa nad elixír a privoňal. „Mám jahody rád. Čo to je?“ 

„Životabudič. Blíži sa zima. Chcem urobiť nejaké zásoby.“ Draco sa bokom opieral o pracovný pult, 

chvíľu mlčal. „Lenuta povedala, že si o mňa robíš starosti. Nemusíš.“ Mračil sa. Ale nie hnevom. Skôr 

obavami a nepríjemným pocitom. Nechcel v jeho očiach vyzerať ako niekto, kto si nevie zaviazať 

šnúrky na topánkach. 



31 
 

„Lenuta niekedy nevie, kedy držať jazyk za zubami,“ povzdychol si svalovec a aj on sa oprel bokom o 

pult. „Ale áno, je to pravda. Robím si starosti.“ 

„Nemusíš,“ zopakoval Draco odhodlane. „Táto práca sa mi páči. Ak si so mnou spokojný, tak 

nevidím...“ 

Charlie sa pousmial a prerušil ho: „Som, pravdaže som. Asi by si mal vedieť, že si robím starosti o 

každého. Aj o Mihaia, keď to preženie s pitím a na druhý deň má prevádzať draky, alebo iba zohnať 

stádo oviec. Robím si starosti aj o Costela, ak sa pri krájaní cibule poreže. Robiť si starosti mám tak 

trochu v popise práce. Som šéfom, predákom. A mám za všetkých zodpovednosť. Svoju prácu 

milujem a beriem ju vážne. Nie si výnimkou, Draco. Nechcem, aby si to chápal zle.“ 

Draco sa trochu uvoľnil a prikývol. Ale vzápätí celý zdrevenel, keď sa Charlie bez varovania načiahol 

po jeho ruke a palcom pohladil poznačenú pokožku. Dosiaľ si neuvedomil, že má rukávy snehobielej 

košele vyhrnuté po lakte. 

„To preto sa odmietaš kúpať?“ priama otázka ho zastihla nepripraveného, takže sotva mu napadla 

vhodná odpoveď, iba čo zahabkal. „Nemusíš. Všetci máme jazvy. Aj dievčatá k nejakým počas práce 

tu prišli. Nikto sa nebude pýtať, ak s tým sám nezačneš. Ani ja, Draco. Nie je dôvod, cítiť sa kvôli nim 

nepríjemne.“ O malý krôčik od neho odstúpil, ale ruku mu stále nepustil. Charlie mal drsnú dlaň, ale 

jej dotyk bol hrejivý a rozhodne príjemný. Draco sa hádam len vďaka tomu dotyku nevyškubol a 

nespanikáril. Vedel, že ho Charlie ovplyvňuje, upokojuje, ale bolo to také nenásilné a príjemné, že mu 

to bolo jedno. 

„Budem rád, ak sa ku mne zajtra ráno pri kúpaní pripojíš. Ale je to iba na tebe. Nebudem naliehať.“ 

Až teraz ho pustil a vydal sa k dverám. „Prajem ti dobrú noc a... neponocuj prosím.“ 

Dvere sa za ním zavreli a Draco sa zhlboka nadýchol. Ruku, za ktorú ho držal zovrel do päste a znova 

povolil. Ten dotyk... mu chýbal. Bolo to normálne? 

Sotva. 

Oprel sa o pracovný pult a premýšľal. Za oknom bolo vidno tieň vzďaľujúcej sa postavy. Charlie ho... 

miatol. Vlastné city ho zrádzali a on sa v nich nevyznal. Toto sa mu ešte nestalo. 

Zadíval sa na svoje poznačené predlaktia, ohavné smrťúžrútske tetovanie – aj keď po smrti 

Voldemorta značne vyblednuté - nevynímajúc. 

Charlieho pozvanie na ranný kúpeľ v termálnom prameni znel lákavo. Obzvlášť preto, lebo už ho raz 

okúsil, keď si pre seba nepozorovane ukradol trocha času minulý týždeň. 

Možno by ho mohol prijať. Veď... bude tam len Charlie. Sklonil hlavu a zhrbil sa ešte viac. 

Alebo práve preto odmietnuť? 

6. kapitola – Ženatý so záväzkami 

Charlie sa ponoril pod hladinu vody. Len na moment. Bolo nesmierne príjemné kúpať sa v chladnom 

dni v tak teplej vode, ale nemal z toho taký pôžitok ako zvyčajne. 
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Draco sa po uplynulých pár dní vôbec neukázal, takže usúdil, že na jeho ponuku a spoločnosť z vysoka 

kašle. Alebo ju len možno proste dlhšie zvažuje? Cítil ten zmätok, ktorý v ňom vládol a povstal 

zakaždým, keď sa slizolinčan ocitol v jeho blízkosti, hoci navonok nevykazoval žiadne znaky nervozity. 

Znova sa ponoril pod hladinu na pár sekúnd a vynoril. Vyprskol vodu a pretrel si dlaňou pravej ruky 

zmáčanú tvár. Mokré pramene vlasov, ktoré sa mu na ňu prilepili tak naučeným spôsobom odhrnul 

nazad. Keď znova otvoril oči, dych sa mu na moment zasekol v hrdle a on naprázdno prehltol. 

Z jazera stúpala para a na jeho brehu stál Draco. Upieral naňho ten svoj nádherný strieborný pohľad a 

gombík po gombíku si rozopínal tmavomodrú flanelovú košeľu. Skĺzla mu z pliec a on si po krátkom 

zaváhaní stiahol aj sivé tričko. Pohľad pre bohov.   

Charlie sa v duchu zaprisahal, že naňho nebude zízať ako teľa na nové vráta, ale tomu pohľadu sa 

odolať nedalo. Cítil sa ako zhypnotizovaný. Chcel, no nemohol od neho odtrhnúť zrak. So zatajeným 

dychom sledoval biele prsty, ktoré ako v spomalenom muklovskom filme skĺzli k zapínaniu 

obnosených tmavosivých riflových nohavíc. Gombík, potom zips a... 

Charlie potriasol hlavou a ponoril sa pod hladinu ešte raz, hoci s vedomím, že mu to bude prd platné. 

Skôr by pomohla studená sprcha, než teplá voda, ktorá v žiadnom prípade nemohla schladiť jeho 

rozhorúčenú krv. 

Vynoril sa a zaplával pár temp jeho smerom. Draco už vchádzal do vody, ktorá mu siahala po pás a on 

si uvedomil, že horí zvedavosťou nad tým, či je nahý úplne alebo... 

„Prekvapil si ma,“ povedal bez pozdravu, ale úprimne. „Dobré ráno,“ usmial sa a potešilo ho, keď sa i 

Draco pousmial. Aspoň máličko. 

„Myslím, že som prekvapil aj sám seba. Nezvyknem sa takto...“ začal, ale i skončil, keď nevedel ako 

najvhodnejšie opísať svoje pocity, či skôr správanie sa v tomto smere. 

„Ako som povedal, nemusíš sa cítiť nepohodlne. My všetci máme jazvy.“ 

Na toto Draco nereagoval. Evidentne si však pomyslel svoje. Ponoril sa do vody po krk a preplával 

okolo neho akoby sa nechumelilo. 

Po celý čas, čo tam boli málo rozprával, zjavne mu do reči v to ráno veľmi nebolo. A podľa Charlieho, 

pôsobil trochu unavene. Asi i preto, lebo svietil neskoro do noci a dokončoval rozrobené elixíry. 

Vodu opustil v tesnom závese za Charliem, ktorý mal v to ráno dosť. Rýchlo sa vytrel hrubým 

uterákom do sucha a ani vtedy sa neodvážil úkosom zistiť, či mal na sebe blondiak pri kúpaní spodky 

alebo nie. Jednoducho si hľadel svojho, kým neboli obaja oblečený. 

Ale bod pre neho, Draco sa nechal zlákať na miešané vajíčka a šálku dobrej kávy. Plus, mama mu 

poslala recept na rebarborový koláč, ktorý miloval a včera večer ho upiekol. Vydaril sa. Bodaj by aj 

nie, keď mal postup napísaný dopodrobna jej pekným rukopisom. Žiaden bleskobrk, ktorý mohol byť 

pri jej diktovaní nepresný. 

Krátko pred pol ôsmou sa Draco poďakoval a ospravedlnil, že musí ísť. Potreboval skontrolovať 

drakov, ako zvyčajne a včera sa mu tiež nepozdávalo Mihaiovo posmrkávanie. Odkráčal s ďalším 



33 
 

kúsom koláča v ruke a tichým pohmkávaním, čo u Charlieho vyvolalo spokojný úsmev. Znamenalo to, 

že Draco sa s ním cíti dobre a to bolo... viac, než uspokojivé zistenie. 

Ten chlap... sa mu nesmierne páčil. Bol iný, než Harry, iný než všetci, s ktorými si doteraz vôbec začal. 

Nehovoriac o tom hromotĺkovi Valeriu. Naivne si myslel, že po rozchode s Harrym, ktorý ho tak zobral 

to pomôže, ale akurát sa dostal do ešte väčších sračiek. Vzťah s Valeriu bol horší ako tá 

najkrkolomnejšia horská dráha. Ak sa pri Harrym popálil, tu sa ešte väčšmi doráňal. Valeriu bol 

možno príťažlivý silák s nemalou odvahou, ale nevedel dávať, iba brať. Z Charlieho vysával život, 

radosť, silu... Bol ako jeho osobný dementor, ktorý sa na ňom denno-denne priživoval s jeho 

výsostným povolením, než si konečne nepovedal dosť. 

A ani to asi nestačilo, lebo ten podvodník za ním stále doliezal a vnucoval sa mu, navyše, cítil sa 

ukrivdene a vinil ho nielen z ich rozchodu, ale i pre stratu práce. Stále vedel Charliemu znechutiť deň, 

akoby sa Valeriu ani pre nič iné nebol narodil. 

Od rozchodu s ním nemal nikoho. Ak mu pamäť dobre slúžila, z rezervácie ho vykopol krátko pred 

tým, než mal Jacek tú... nehodu. Teda, pomaly tomu bude už rok. Nie, že by mu telesné uspokojenie 

nechýbalo, ale nechcel znova vpadnúť rovnými nohami do nejakého prúseru. 

Túžil... no áno, túžil presne po tom, čo mu už nejaký čas sústavne omieľala a vtĺkala do hlavy mamka. 

Túžil sa usadiť. Túžil byť akceptovaný so svojou prácou, s jej rizikami, s tým, aký bol on sám. Žiaľ, v 

tomto ohľade doteraz nemal šťastie. Takže sa zamestnával ako mohol, tvrdo i tak často, ako 

potreboval, s úmyslom pochovať márne túžby svojho tela i srdca. 

Avšak, s príchodom tohto plavovlasého blondiaka sa to ukazovalo čoraz náročnejšie a nemožnejšie. 

ooo xxx ooo 

Lenuta stála konča priateľovej postele s napaprčeným a ukrivdeným výrazom.  Nesúhlasila s tým, aby 

Draco zrušil jej pútacie kúzla, ktorými priateľa donútila ostať v to ráno v posteli na silu. 

„To vážne?!“ opýtal sa Draco s neskrývaným pobavením a nadvihnutým obočím. 

„Ako inak som mala dosiahnuť, aby ostal ležať?!“ rozhorčovala sa. „Je tvrdohlavý ako tĺk! Má horúčku 

a on chce ísť makať!“ 

„Ticho ženská,“ zamrmlal Mihai defenzívne. „Treští mi hlava!“ 

„Dobre ti tak!“ dupla nohou, ale z miesta sa nepohla. 

„Má aj prečo,“ súhlasil tlmeným hlasom Draco. „Máš vysokú horúčku. Ostaneš v posteli, či sa ti to 

páči alebo nie, kamarát.“ 

Draco nad ním rýchlo mával prútikom a zosielal naučené diagnostické kúzla, ale už podľa jeho 

príznakov vedel určiť, o čo presne sa jedná. 

„Influenza,“ zamrmlal si popod nos jej označenie choroby v latine. 

„Čo som to do psej matere chytil?“ zháčil sa pacient vystrašene, ktorý vôbec nepôsobil, že i len 

pomýšľa na to, aby v najbližšej dobe opustil svoju posteľ. 
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„Nič hrozné, neboj sa. Máš chrípku. Trpíš väčšinou jej príznakov. Zvýšenou teplotou, evidentnou 

únavou, upchatým nosom, zimnicou a...“ pozrel mu do očí, „aj podráždením očí. Chce to veľa tekutín, 

vypotiť sa a samozrejme toto.“ Vytiahol z príručnej koženej tašky flakón s elixírom. 

„Dávkovanie?“ opýtala sa pohotovo Luneta, ktorá si od neho liek prevzala. 

„Ide o silnejší koncentrát Životabudiča, upraveného na antibiotickej báze, takže stačí každých dvanásť 

hodín jedna čajová lyžička.“ 

„Okej, postarám sa o to.“ 

„Ak teplota neklesne, alebo sa ešte viac zvýši, zavolaj ma, dobre?“ 

Prikývla a len čo vstal Draco z postele, napravila Mihaiovi prikrývku a vreckovkou utrela zo spoteného 

čela prilepenú ofinu. „Voi avea grijă de tine, nu-ți face griji.“ 

Draco sa pousmial. Ak si to správne preložil, bolo to – Postarám sa o teba láska, neboj sa. A to ho 

pred malou chvíľou mala ešte pripútaného k posteli. Kto by to do tej malej, štíhlej tmavovlásky 

povedal? Rozhodne nechal pacienta v dobrých rukách. 

Keď opustil ich zrub, opodiaľ mu prišiel ako do rany Stelian. „Charlie vravel, že máš doobeda chvíľku 

času a ja potrebujem pomoc.“ 

„O čo ide?“ pristavil sa pri ňom a drevené vedro plné studenej vody zložil na moment na zem. 

„Potrebujem zájsť do Apatieky a Charlie mi dal zoznam s nákupom.“ 

„Dobre. Odnesiem vodu Costelovi a môžeme vyraziť. Ale i ja si v dedine urobím malú zastávku, hej?“ 

Draco prikývol. Nevidel na tom nič zlé. 

ooo xxx ooo 

So Stelianom sa rozdelili hneď na začiatku. Kým on zamieril priamo do Apatieky, ktorá ležala viac v 

centre neveľkej dediny, jeho mladý kolega to vzal na opačný, či skôr dolný koniec. 

„O pol hodinky?“ vykríkol za ním ešte cúvajúc miernym pokusom a na Dracovo prikývnutie sa rýchlo 

stočil a rozbehol za svojím cieľom. 

Draco ho mlčky pozoroval s prižmúrenými očami a bol si istý, že ak sa za niekým tak ponáhľa, ten 

niekto bude nosiť určite sukňu. 

V Apatieke sa zdržal. Ani si nemyslel, že to tak potrvá. Nie, že by mal problém dohodnúť sa s 

predavačom, ale preto, lebo ho mužík zasväcoval do využitia domácich bylín ako myšieho chvosta, či 

nechtíka, medovky a harmančeka. Zobral si z každého, lebo sám mal najradšej sypané čaje a nie 

klasicky balené vo forme vrecúšok. Tiež si zaumienil, že si spraví súkromnú zbierku bylín, ktoré si 

hodlal aj dopestovať. Miesta pri Jacekovej chyži bolo viac, než dosť. V jari si na to rozhodne nájde čas 

i priestor. 

Nechal u predavača novú objednávku na vzácnejšie produkty, ktoré nebolo len tak ľahké zohnať, 

najmä tu a opustil obchod celkom spokojný. Ak v duchu porovnal produkt a cenu, musel uznať, že tu 
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síce nenakúpi hneď všetko, ale je to takmer rovnakej kvality, ak nie kvalitnejšie a cenovo oveľa 

výhodnejšie. 

Nákup si zmenšil kúzlom, vložil ho opatrne do vrecka oteplenej bundy a zamieril k obchodu. Chcel 

práve vojsť, keď sa ozval odkiaľsi krik. Vzduchom sa rozniesli po inak tichej dedine mužský i ženský 

hlas v rovnakej chvíli, ako sa objavil upachtený Stelian, zapínajúci si v behu rázporok na nohaviciach. 

Nie to však Draca zarazilo. Za ním sa hnal ten istý hromotĺk, ktorý mal niečo s Charliem a jeho výraz v 

tvári hovoril za všetko.   

Skôr, než sa Stelian zmohol na čokoľvek, nazúrený obor sa premiestil priamo zaňho, schmatol ho pod 

krk a strhol na zem, neberúc na nič ohľady. 

„Nu ți-am spus să nu apară? Te-am avertizat? Acum vii peste bile, abominabil nenorocitule,“ spustil 

naňho hrdelnou rumunčinou, pričom si pri posledných slovách odpľul na zem tesne vedľa jeho hlavy. 

Pohľad mal tvrdý a v druhej ruke už držal krátky čarodejnícky prútik. (Nevravel som ti, aby si sa 

neukazoval? Varoval som ťa. Teraz prídeš o gule, ty odporná sviňa). 

Stelian zalapal po dychu, nebezpečne červený v tvári. Začínal chrčať a márne sa mu v zovretí krútil. Z 

domcov sa začali zbiehať zvedavci. Na ceste sa dokonca objavila žena, ktorá sa k nim hnala ako o 

život, volajúc zjavne na toho hromotĺka, Dracovi už od prvého dojmu a pohľadu nesympatického. 

Mohol zasiahnuť. Ostal nepovšimnutý a ten surovec bol k nemu navyše otočený chrbtom, ale cítil, že 

toto je iba Stelianov boj. Najmä, keď sa na obzore ukázala tá žena. Stelian zachrapčal. 

„Ruxa...“ podarilo sa mu vysloviť a očami sa snažil zachytiť jej postavu, azda i tvár. Začal sa mocovať 

silnejšie a odhodlanejšie, než dosiaľ. Evidentne mu na tej žene záležalo. 

„Valeriu! Eliberează-l! Eliberează-l!“ Nemala ani prútik. Mierila naňho jedine svojim ukazovákom. 

Hromotĺk na ňu znechutene pozrel. „Nu voi lăsa sora mea să mă alăture! Ești în râsul întregului sat!“ 

Dracovi chvíľu trvalo, ale dúfal, že si to vyložil dobre. Evidentne boli tí dvaja súrodenci a Valeriuovi 

prekážalo, že za ňou Stelian dolieza. Asi ich prichytil v tom najlepšom, súdil. Aj podľa toho, že si jeho 

mladý kolega počas behu dopínal nohavice. 

Žena už stála nad nimi, keď tlmene preniesla: „Este doar tine. Un violator și un pistolar!“ 

Jej brat vstal a vylepil jej zaucho až sa zatackala, lenže to bleskovo využil Stelian. Už bol na nohách a 

postavil sa medzi nich. „Nu-mi atingeți soția!“ zvolal nahnevane a mávol prútikom priamo pred 

chlapovým ksichtom zvrašteným hnevom. 

Draco nezaregistroval, kedy ho vôbec vytiahol. Uvedomil si však všeobecné ohromenie, ktoré sa 

nieslo davom, ako i ohúrenie samotného Valeriua. Práve totiž nazval jeho sestru svojou manželkou. 

Vzal ju za ruku a zamrmlal iné kúzlo, ktoré odhalilo ich prstene. 

„Cum ai putut!“ zreval ako ranený býk a znova si odpľul v opovrhnutí na zem. „Nu mai am sora!“ 

Draco nadobudol dojem, že je to jeho obľúbený zlozvyk. 



36 
 

Tým výrokom sa Valeriu ženy evidentne zriekol, ale rovnako stratil chuť do boja. Obrátil sa im 

všetkým chrbtom a drzo si prerazil cestičku davom preč. 

Stelian vzal ženu do náručia a nežne jej z tváre zotieral slzy v snahe upokojiť ju. „Nu plânge dragostea, 

nu plânge inima. Gândește-te la noi, bebelușul nostru.“ Tíšil ju a prosil, nech myslí na ich bábätko. 

Prikývla. Nechala sa objať a upokojiť, keď k nej prehovoril trochu ťarbavou angličtinou. „Pôjdeš 

konečne so mnou. Budeme žiť spolu. Zrub som opravil a pripravil. Bude sa ti páčiť. A čo nie, opravíme 

to. Všetko sa stihne, než sa malé narodí, sľubujem.“ 

Znova prikývla a keď od nej odstúpil, stále zahanbená s červenými lícami sklopila pohľad do zeme. 

„Ste v poriadku?“ prihovoril sa im Draco a konečne uvoľnil zovretie svojho vlastného prútika, ktorý po 

celý čas až kŕčovito zvieral v ruke, pripravený zasiahnuť. 

Stelian pokrčil plecami. „Nie celkom, ale budeme. Draco, dovoľ, aby som ti predstavil svoju manželku, 

Ruxandru. Ruxa, to je ten liečiteľ, o ktorom som ti hovoril. Vie hovoriť s drakmi.“ 

Žena sa spôsobne uklonila a opakom ruky si otrela uslzené líca. „Teší ma,“ preniesla spisovnou 

angličtinou s jemným prízvukom. Pekná, ale evidentne o niečo staršia, než jej mladý manžel. 

„Budeš ešte potrebovať moju pomoc? Mohli by sme skočiť do pekárne, kým nakúpiš tu,“ ponúkol sa 

Stelian ochotne. 

Lenže Draco pokrútil hlavou. „Zvládnem to. Vráťte sa pokojne do rezervácie.“ 

„Si si istý?“ staral sa chlapec obetavo, ale keď Draco prikývol, vzal svoju manželku za ruku a láskavo sa 

jej prihovoril. Potom oboch naraz odmiestnil. 

Ulica sa pomaly vyľudnila. Ľudia sa šuškajúc si do ucha čosi rozprávali, niektorí sa pobavene 

usmievali, či dokonca smiali. I keď skôr na adresu Valeriu, ktorý bol za to divadlo zodpovedný. 

Draco si povzdychol. Narýchlo poslal Charliemu správu, aby ho nenechal nepripraveného a vošiel do 

obchodu, aby nakúpil zásoby na ďalší týždeň. Horel zvedavosťou, čo sa medzitým udeje v rezervácii a 

čo ho bude čakať po príchode tam. Dovolí Charlie ostať Stelianovej manželke? Dúfal, že áno. 

Lenže, keď sa v to poobedie vrátil a sotva vybalil nákup, musel bežať za Dimom, ktorý si nešťastnou 

náhodou zlomil ruku a potom ho zavolala Lenuta, lebo Mihaiovi nebezpečne stúpla teplota. Ostal s 

ňou v zrube i cez noc, aby jej pomohol so zábalmi a neodišiel, kým teplota kolegovi bezpečne 

neklesla. 

Perný týždeň však nemal konca. Nasledujúci večer, keď si už Draco myslel, že sa konečne vyspí sa 

ozval Severus. Potrebovali ho. 

7. kapitola – Pripravený na všetko 

Draco sa objavil v záhrade Prince Hall´u krátko pred desiatou hodinou doobeda. Neznášal cestovanie 

týmto spôsobom, ale zvykol si naň a rozhodne to bolo rýchlejšie, než cestovať pol dňa letaxovou 

sieťou alebo ako mu navrhol jeden z drakov, priletieť na ňom. 
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Ešte i teraz ho ten nápad pobavil, keď uvidel zhrozenie v tvári Mihaia, Lenuty, Jirku a Dimitriho. 

Zaznel aj Gunvorov ohlušujúci rehot, ktorý sa ako prvý spamätal a označil to za skvelý vtip roka. Mal 

pravdu. Keby Severusovi pristál v záhrade drak, asi by ho na mieste porazilo. 

Ale prečo mal pocit, že ten návrh sám Charlie pár sekúnd skutočne reálne zvažuje, než neprišiel s 

nápadom o medzinárodnom prenášľadle? 

Pod nohami mu silno vržďal mrazom pokrytý trávnik, kým sa nedostal na príjazdovú cestičku 

vysypanú štrkovými kamienkami. Vybehol tých pár schodov a už v letku mrmlal kúzlo na odomknutie 

dverí. 

„Alohomora!“ spolu s kúzlom sa mu z úst dostal oblak vyzrážaného dychu. 

Stlačil kovovú kľučku a vovalil sa dovnútra ako veľká voda s myšlienkou – Kde je, veď ho mal čakať! 

Samozrejme, že myslel na Severusa. Veď len nedávno spolu hovorili prostredníctvom krbu. 

Miesto toho sa pred ním objavil jeden z domácich škriatkov, aby od neho zobral batožinu a oznámil 

mu, že pán domu je na poschodí v izbe svojho syna a pána Harryho odviedli včera poobede dvaja 

zriadenci z nemocnice Sv. Munga. Ale to už vedel od samotného Severusa. 

„Môžem pre vás niečo urobiť, pán Draco?“ opýtal sa napokon s hlbokým úklonom, kým Draco drvil v 

jednej dlani svoje deaktivované prenášadlo a v druhej sklonený prútik. 

„Nie, zatiaľ je to všetko,“ prikývol a aby zbytočne nestrácal čas, premiestnil sa na poschodie. Nechcel 

sa premiestňovať rovno do chlapecovej izby a oboch tak svojím nečakaným príchodom vyľakať. Keby 

nebolo premiestňovanie hlučné, urobil by to bez obáv. 

Zaklopal a vošiel dnu bez vyzvania. Severusa našiel sedieť na synovej posteli. Lucas spal. Aj Severus 

vyzeral, že by to potreboval viac, než soľ, ale bol si istý, že by sa na niečom takom malichernom 

momentálne vôbec nezhodli. 

Krstný otec naňho vďačne pozrel. „Pustili ťa, vďaka merlinovi!“ zamrmlal, vstal z postele a krátko 

svojho krstného syna objal. 

„Isteže. Ale mohol si povedať, aká je situácia vážna,“ vytkol mu Draco láskavo. „Bol by som prišiel 

skôr.“ 

Severus pokrútil hlavou. „Myslím, že s Lucasom sme z najhoršieho vonku. Horúčka ustúpila a kiahne 

sa pomaly tratia tiež. Molly a Artur nemohli prísť, pomáhajú Fredovi a Angeline a ostatným. Zdá sa, že 

tá pliaga postihla celú rodinu naraz. A Harry... musím za ním.“ 

Draco ho schmatol za ruku prv, než Severus mohol vyštartovať preč. „Prepáč, ale ak ťa uvidí v tomto 

stave, porodí už len z toho.“ 

Severus sklonil hlavu, aby sa mohol poobzerať. Na čiernych nohaviciach mal škvrny od bieleho púdru, 

ktorým trpezlivo natieral synovu poznačenú pokožku, na bielej košeli zas akýsi zelenkavý mastný fľak. 

Asi sirup alebo špenátová polievka... Nestihol si dať sprchu a umyť vlasy, len čo ich zopol koženým 

pásikom, ale pár neposlušných prameňov mu už viselo okolo strhanej tváre. Dokonca si ani nemal 

kedy vyčistiť zuby, ale najviac zo všetkého ho zožieralo vedomie, že netuší, čo sa deje s jeho 

manželom. Na jeho správy, ktoré mu občasne posielal po patronusovi doteraz nereagoval. 
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„Máš pravdu, chce to sprchu a povzbudzujúci elixír, potom pôjdem,“ priznal sebakriticky a varovne na 

Draca pozrel, akoby mu čítal myšlienky: „Dobre vieš, že by som nezaspal a nezastaví ma ani pár 

grarohov. Musím byť tam.“ 

Až vtedy ho Draco pustil. „Fajn. Ale hneď ako sa niečo dozvieš, pošli správu. Aj uprostred noci.“ 

Severus stroho prikývol. 

Draco skontroloval malého diagnostickým kúzlom a potichu vyšiel von, aby obsadil hneď protiľahlú 

izbu. Siahol do vrecka po svoj zmenšený kufor, hodil ho na dokonale ustlanú posteľ a zamrmlal: 

„Engorgio!“ Kufor nadobudol pôvodnú veľkosť a on ho otvoril, aby si vybalil. Sám si doprial veľmi 

rýchlu sprchu a obliekol sa do pohodlnejších šiat. 

Prv ako znova vošiel do Lucasovej izby si vyžiadal od škriatka kávu a poslal Charliemu správu: 

„Som na mieste. Stav je vážny. Epidémia kiahní a Harry je u Munga. Nič bližšie neviem, budem ťa 

informovať.“ 

Sadol si do kresla pri Lucasovej posteli a otvoril knihu, ktorú tu nechal rozčítanú s nádejou, že ak sa 

Severus ozve, bude mať preňho pozitívne správy. 

ooo xxx ooo 

Pozoroval dianie v rezervácii už tretí deň. Zdalo sa mu, že liečiteľ je ozaj preč, ale nemal dojem, že by 

ho vyhodili. Odišiel iba dnes, krátko po raňajkách. Všade vládol skôr pokoj, než ruch a hluk, na ktorý 

tu bol zvyknutý prv. Prižmúril oči, keď uvidel predáka, ktorý náhlivo opustil svoj zrub s Costelom v 

pätách. 

Keby tak vedel, o čom tí dvaja hovoria... 

Otrel si fúzy a odpil si zo svojej ploskačky. Ostrá pálenka mu zohriala telo lepšie ako milencova náruč.     

Znova pozrel na pekného predáka, ktorému sa vo vlasoch kúpali lúče zubatého slnka. Ešte si pamätal 

ich dotyk pod prstami, šteklenie v oblasti slabín, keď ho tam spracúval ústami... 

Tak dlho mu trvalo, než ho dostal do postele a na čo to bolo?! Nie, že by mu Weasley nejako extra 

chýbal. Mal aj lepších. Okrem toho, podľa jeho gusta bol priveľmi... citlivý. A on to mal rád práve 

naopak. Tvrdšie, drsnejšie... ale bol ochotný prispôsobiť sa, len aby tú ryšavú citlivku skrotil a mohol 

ovládnuť. Potreboval jeho dôveru a drahocenné informácie a od koho iného ich získať, ak nie rovno 

od zdroja? 

Žiaľ, tento predák nebol hlúpy. Nedal sebou manipulovať a on už nevedel, čo iné by naňho platilo. 

Napokon ho Weasley odkopol ako prašivého psa a navyše... ten idiot Jacek uhorel. Alebo sa skôr 

nechal upáliť kvôli vlastnej sprostej hlave a lakomej povahe. 

Znova si uhol z ploskačky a prikrčil sa schovaný za skalnatým masívom. Možno sa nemal nechať 

vyprovokovať. Mohol tu stále pracovať a všetko by bolo bývalo ľahšie. 

Teraz naňho tlačil šéf a rozhodne nehorel nadšením, že dodávka mešká. Navyše, preddavok už bol 

fuč, takže sa musel posnažiť. Smrdel grošom a ak nepohne zadkom, niekto ho doň parádne nakope. 
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Spozornel. 

Chvíľku znova len mlčky pozoroval a nadobudol dojem, že aj Weasley sa niekam zberá. Pobehoval po 

rezervácii a skutočne to vyzeralo, že vydáva ľuďom posledné pokyny. Costelo mu bol v pätách ako 

poslušný psík. Vždy keď potreboval odísť, zastúpil ho práve Costelo, takže... 

Že by sa naňho predsa len usmialo šťastie? 

Nechcel sa však tešiť predčasne. Ešte vyčká. Opatrnosti nikdy neuškodí. Hlavne teraz, keď je v 

nevýhode, lebo Jacek mu už nepomôže... 

ooo xxx ooo 

Charlie nemal najmenší problém vybaviť si rýchlu cestu domov. To, že mal otca ministra malo predsa 

len svoje výhody. A pomohlo to i Dracovi. Zbalil sa pomerne rýchlo po včerajšom vážnom rozhovore s 

Costelom. Len on vedel, že navštívil aj Ministerstvo mágie v Bukurešti a zamieril priamo na oddelenie 

aurorov. 

Do batoha si hodil len pár vecí a zmenšil ho. Vopchal malú taštičku do vrecka, vydal posledné pokyny 

k vedeniu rezervácie a vzal do prstov svoje medzinárodné prenášadlo. 

O chvíľku na to sa ocitol priamo pred budovou Ministerstva v rodnom Anglicku a namieril si to priamo 

do kancelárie aurorov, kde mal dohodnuté stretnutie s vrchným aurorom Finniganom. 

Zdržal sa tam však dlhšie ako si predstavoval. Kým podával hlásenie, kým ho následne vypočúvali a 

spisovali zápisnicu, trvalo to. Keď sa konečne dostal von bola už tma a takmer sedem hodín. Nechcel 

sa ukázať v Brlohu celkom neohlásený, navyše, keď mu otec potvrdil, že situácia je vážna a sám 

nevedel, či naňho budú mať s mamkou chvíľku času. 

Aspoňže sa stihol zastaviť za Percym, aby ho pozdravil a dal si s ním aspoň šálku kávy. Po tej výpovedi 

mu to padlo vhod. 

Vrátil sa preto do Deravého kotlíka, aby si prenajal izbu, objednal si večeru a rozhodol sa, že vyrazí do 

ulíc. 

Noc bola mladá a jasná, no mrazilo až zachádzalo pod nechty. Charlie mal plnú hlavu posledných 

udalostí, takže si bol istý, že len tak ľahko nezaspí. Blúdil uličkami Šikmej, obdivoval osvetlené výklady 

obchodov a nechal sa unášať vlastnými myšlienkami. 

Po chvíli zakotvil v bare Zodiac, kde si hneď pri pulte objednal pivo a vzápätí i druhé. Rozhliadol sa 

skúmavo po preplnenom lokále a trochu znechutene usúdil, že vybral zle, lebo veková hranica 

tunajšieho osadenstva bola pod dvadsať. Avšak zalichotilo mu, že jeden z nich oňho evidentne 

prejavil záujem. Iba sa nad tým pousmial, dopil i druhé pivo, hodil barmanovi mince na pult a 

vypadol. 

Možno bol ten mladík pekný, ale chýbali mu hlboké sivomodré oči a plavé vlasy. Tá myšlienka ho už 

nezaskočila tak, ako minule. Vlastne... začala sa mu pozdávať. Páčiť. Prirýchlo si na ňu zvykol. A 

pravda bola, že Draco... 
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„Draco,“ zamrmlal a vydýchol obláčik pary do studeného nočného vzduchu. Malý moment zvažoval 

svoj nápad, než sa predsa len nepremiestnil. 

ooo xxx ooo 

Otvoril mu domáci škriatok v peknom ružovom úbore a s rôznofarebnými pásikavými ponožkami na 

nohách. „Je niekto doma?“ opýtal sa Charlie nádejne. 

„Pán Draco a pán Lucas byť doma. Ale na návštevu byť trochu neskoro,“ upozornil ho škriatok trošku 

nevrlo, čo mu pripomenulo správanie nebohého Kreatchera. Mal pravdu. Bolo takmer pol jedenástej. 

„Toho som si vedomý. Ohlás ma pánovi Dracovi. Charlie Weasley. Určite ma neodmietne.“ Nebol si až 

taký istý, skôr v to dúfal. 

„Pán šiel spať!“ Škriatok sa od dverí ani nepohol. A nevyzeral naklonený myšlienke, aby ho vôbec 

vpustil dnu. 

„Pán síce šiel spať, ale nespí! Brash, choď si po svojom!“ Draco sa objavil za škriatkom s nesúhlasným 

výrazom a rukami založenými za chrbtom. V tvári mu sedel prísny výraz, keď sa díval škriatkovi do očí. 

Škriatok sa k nemu zvrtol, poslušne sa uklonil a zamrmlal: „Ako si pán želať!“ 

Len čo sa stratil, prísny výraz Draca sa zmenil na uveličený, keď k nemu pristúpil a vtiahol ho dnu 

ospravedlňujúc  škriatkovu drzosť. „Netuším, prečo ho tu Severus stále drží, pretože už lezie na nervy 

i jemu. Ale Harry z nich dvoch má zábavu a preto podozrievam Severusa, že ho tu necháva len kvôli 

nemu.“ 

Charlie to nemal chuť komentovať, preto iba prikývol. Mohlo by sa zdať, že téma Harry a Severus je 

preňho stále citlivá, ale zdanie mohlo klamať. Vyrovnal sa s tým. Uznal, že tí dvaja... alebo lepšie 

povedané – on s Harrym nemali spoločný osud. Všetko bolo dobré tak ako to bolo. 

„Stalo sa niečo v rezervácii? Prišiel si po mňa alebo...?“ otázka neostala nezodpovedaná. Draco 

voviedol návštevu do salóna a bolo vidno, že má obavy. Charlieho návšteva ho zaskočila. 

„Nič sa nedeje... teda, nie v rezervácii. Alebo skôr...“ Charlie si stiahol z hlavy čiapku a rozopol si 

bundu. Keď si sťahoval šál, prešiel po mužovi skúmavým pohľadom. Draco bol v pyžame a v ľahkom 

župane. „Spal si?“ 

Blondiak však pokrútil hlavou: „Nie. Robil som Lucasovi spoločnosť, kým nezaspal. Neveril by si, koľko 

mal otázok. Zasipal na mini ako lavínou.“ Nesťažoval sa. Naopak, bolo na ňom vidieť radosť z toho, že 

je opäť doma, v známom prostrední, s tými, ktorým na ňom záleží. A Charlieho pichlo pri srdci. 

Charlie si sadol do kresla blízko kozuba, aby sa skôr zohrial. Draco ho ponúkol drinkom a nalial na dno 

pohára si sebe. 

„Ako je na tom Harry?“ 

„Zatiaľ stále čakajú, ale pripravujú sa na zákrok.“ 

„A Severus?“ 
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Draco sa zamračil. „Nalieva sa povzbudzujúcim, pobehuje medzi nemocnicou a sídlom a je čím ďalej 

bledší. Vážne pochybujem, či za posledné dni niečo jedol. O spánku sa hovoriť nedá.“ 

„To ma mrzí. Dúfam, že Harry bude v poriadku. Je silný.“ 

Draco zakrútil drinkom v pohári a zamyslene si odpil. „Je. Hádam mu to vydrží i teraz.“ 

Chvíľu svorne mlčali. Draco zízal do plameňov krba, ktoré si veselo, ticho pukotali, Charlie zas naňho a 

na tiene, ktoré mu tam vrhali plamienky. Napokon siahol do vrecka nohavíc a vylovil odtiaľ malý 

zápisník. 

„Toto som našiel v Jacekovej chyži včera večer,“ vyslovil a podal mu ho. 

Draco sa na malý zápisník zadíval s nakrčeným čelom. Plavé obočie sa takmer spojilo v jeden celok, 

keď ho preskúmal a otvoril. „Nie je môj.“ 

„Viem. Patrí Jacekovi. Je to jeho písmo.“ 

Draco naňho letmo pozrel a pár sekúnd ho mlčky študoval. Rôzne zápisky, rôzne cifry... A vtedy mu 

došlo. Tá narážka, ktorú spomenul jeden z drakov, presnejšie Antipod Opálovooký – Je pravda, čo sa 

šušká? Si iný ako lupič? 

Lupič! Že mu to nedošlo! 

Ale napokon, veď nemalo prečo! Bol tam nový a stále sa tak cítil. Pozrel naňho a ten pohľad mu 

vyrazil na malý moment dych. Nie kvôli do očí bijúcej príťažlivosti toho muža, ale skôr... kvôli tomu 

pohľadu samému, ktorý bol taký veľavraný, až naňho doslova kričal. Kvôli podmanivému úsmevu, 

kvôli nemu a... 

Draco sklopil pohľad a prerývane vydýchol. Prsty sa mu chveli. Prečo sa tak musel cítiť práve v jeho 

prítomnosti? Bol zmätený z vlastných citov a bezmocný. Doslova stratený a najhoršie na tom bolo, že 

netušil, či by po tom všetkom dokázal... či by bol schopný... 

Tok jeho horúčkovitých myšlienok prerušil Charlieho hlas. Pokojný a zamatový, ktorý mu obaľoval 

nervy a upokojoval ho, akoby presne vedel, čo potrebuje. 

Hovoril pritom celkom vecne. Povedal mu o návšteve ministerstva v Rumunsku i tu. Čo zistil, čo 

podnikol, čo si myslí. A k akým záverom dospeli. 

„Jacek nemohol pracovať sám. Musel mať komplica,“ zakončil napokon. „A ja mám svoje 

podozrenie.“ 

„Na niekoho z rezervácie?“ Dracovi trochu preskočil hlas a aby to zamaskoval, odkašľal si a dopil 

drink. 

„Nie. Na niekoho pomimo. Ale môžem sa mýliť.“ 

Neostal dlho. Severus sa stále neozval a hoci bol na správy o Harrym zvedavý i on, nechcel zdržiavať. 

„Pôjdem,“ vstal z kresla a prehodil si cez krk šál. 
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„Kam?“ 

Charlie sa pousmial. „Mám izbu v Deravom kotli a hneď ráno sa vraciam nazad.“ 

„Nechceš... nechceš ostať tu?“ 

Charlie pokrútil hlavou: „Rád by som, naozaj, ale nechcem urobiť niečo hlúpe a...“ zmĺkol a zhrýzol si 

spodnú peru. Pohľad, ktorým Draca prepálil hovoril jasne. Rovnako ako jeho nasledujúce slová: 

„Neprišiel som sem iba kvôli tomu, aby som ti povedal, čo som odhalil. Chýbal si mi, nechcem ti 

klamať. Páčiš sa mi a ja... zaľúbil som sa do teba, Draco.“ 

Dracove líca sfarbil rumenec, ale nebol schopný uhnúť pohľadom, hoci mal sto chutí... Najmä, keď k 

nemu Charlie teraz pristúpil a zdvihol ruku, aby ho pohladil po tvári. Napriek tomu cítil ako zdrevenel. 

Tesne pred tým, než mu dal muž krátky a nevinný bozk. Dokonca zatajil dych a tuho prižmúril oči... 

Správal sa absurdne, ale uvedomoval si, že je to dôsledok toho, čo prežil. 

„Neviem, čo sa ti stalo,“ šepol Charlie zronene a s pochopením, za ktoré mu bol nesmierne vďačný, 

„ale som trpezlivý a budem čakať. Viem čakať. Stačí mi nádej a...“ Do hrude sa mu oprela Dracova 

dlaň. Sivomodré oči sa naňho dívali s dôverou a drobné prikývnutie mu vlialo do srdca viac, než dúfal. 

Objal ho so spokojným povzdychom. Nič viac si už nedovolil. Nie, že by to tom netúžil, ale nechcel to 

preháňať. 

Odišiel. Zajtra ho čaká ťažký deň. Musí si pohovoriť so svojimi ľuďmi. 

Mali by sa – nie, musia sa pripraviť... na všetko. 

8. kapitola – Pozlátka minulosti 

Tmu a ticho preťal ostrý hvizd biča. Zaliečavý panovačný hlas sa zmenil v nepríjemný smiech, v 

ktorom sa miešalo niekoľko pocitov naraz, ale ani jeden nemohol považovať za normálny, či príjemný. 

Na jeho situácii nebolo príjemné nič. 

Dôveroval nesprávnym ľuďom? Ako sa mohol ocitnúť v tejto situácii? Nechápal to. Vlastne... už 

nechápal celkom nič. 

V ušiach mu hučala krv a cítil ako mu po nahom chrbáte steká ďalšia studená kvapka vlastného potu. 

Bol nový deň? Všetko začína odznova? 

Nemal poňatia o ničom, nie to ešte o čase. Všetko preňho stratilo svoj pojem. Bol väzňom chorej 

túžby, schovaný merlin vie kde, nehanebne vystavovaný iným zvrhlíkom na pobavenie, na uhasenie 

ich choromyseľných túžob... 

A čas napriek tomu plynul. Jeho zúfalstvo a utrpenie sa prehlbovalo. Pocit nechutenstva zo seba 

samého sa stupňovalo vždy s novým a novým príchodom jeho väzniteľov a ich návštev. Už dávno sa 

prestal cítiť ako plnohodnotný človek. Všetka tá pozlátka minulosti zhrdzavela v momente, keď ho 

omámili, zajali a denno denne predávali ako bezcenný majetok. Akoby nemal srdce, dušu, či slobodnú 

vôľu. 
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Ponížili ho tým najhorším možným spôsobom a netrvalo dlho, než sa psychicky dostal na samé dno 

svojich síl, obzvlášť v dobe a v situácii, v akej sa ocitol. Celý jeho doterajší svet sa zrútil ako krehký 

domček z karát v jednom nesprávnom okamihu. Rovnakú krehkosť nadobudla i jeho doráňaná duša. 

Koľkokrát od toho dňa Draco túžil prepadnúť sa pod čiernu zem? Koľkokrát si želal zomrieť, než by 

mal byť znova a ešte raz sexuálne zneužitý? Mužom, či ženou, na tom predsa nezáležalo, pretože 

oboje bolo neprístojné. 

Nikdy, skutočne nikdy by nebol predpokladal, že sa jeho osud tak škaredo zvrtne. 

Nebyť chvíľkovej nepozornosti jeho väzniteľa, bol by tam iste dosiaľ. Stačilo málo, aby sa z toho 

pekelného domu dostal. 

Pretočil sa v posteli trápený nepokojným spánkom. V pravej ruke krkval rožtek vankúša tak mocne, až 

mu obeleli hánky pravej ruky. 

Zlostný výkrik a zrýchlený tep jeho srdca, keď si z očí konečne strhol pásku. Oslepilo ho, 

nekontrolovane žmurkal a rozslzili sa mu oči. Cítil ako ho niečo zasiahlo, ale nemal sa tým kedy 

zaoberať. Zľakol sa a do okolia sa vymrštila dávka jeho vlastnej mágie, ktorá spôsobila v tej miestnosti 

výbuch. Črepiny z rozbitých okien ho neminuli, ale na protiľahlej stene pukla omietka a zo stropu 

padol k zemi starožitný luster, ktorý nešetrne pristál v panvovej oblasti jeho väzniteľa s celou svojou 

váhou. 

Draco sa s ním neunúval. Túžil sa odtiaľ dostať, nič viac. Z posledných síl sa sústredil na 

premiestnenie.   

Dychčal, bol dezorientovaný a telom mu prenikla ostrá, pálčivá bolesť. Prv, než zamdlel uvidel 

konečne známe tváre... Potter a... Severus. Zvládol to, zvládol! 

A svet pohltila temnota. 

ooo xxx ooo 

Draco sa prebral na to, že sa trasie na celom tele, hoci sa v jeho spálni vôbec neochladilo. Vyhrabal sa 

z postele a ako zmámený podišiel k okrúhlemu stolíku, aby si zo skleneného džbána nalial do pohára 

trocha vody. 

„Sen, len zlý sen,“ zamrmlal s privretými očami, keď si opakom ruky otrel vlhké ústa. Povzdychol si a 

podišiel k písaciemu stolíku. Otvoril tajnú zásuvku a vybral odtiaľ ošúchaný novinový článok, ktorého 

titulka hlásala: „Pri výbuchu plynu zahynul hľadaný smrťožrút Rosier E.!“ 

Malý článoček pojednávajúci o nejasných príčinách vedúcich k prekvapujúcemu dôsledku. Keby len 

tušili, kde je pravda... 

Čo už na tom však záležalo? Bol slobodný a to bolo dôležité. Necítil vinu. Ani najmenej. Len sa bránil, 

chcel uniknúť a kúzlo z neho prostredníctvom ukoristeného prútika vyšlo samo... Mimovoľne. 

Draco článok odložil a podišiel bližšie ku krbu, aby sa ohrial a prestal sa chvieť ako osika. 



44 
 

Nikdy by sa mu ani nesnívalo, že niečím podobným bude musieť preskákať. Že stratí nádej, sny i 

ľudskú dôstojnosť. 

Kde by bol, keby sa mu nepodarilo ujsť? Kde by bol, keby nebolo Harryho, Severusa a... Lucasa? 

Trvalo, kým sa pozbieral a predsa ho myšlienka na prežité obrala o dych a pokoj i po viac ako šiestich 

rokoch. 

Privrel oči. Nie, Charlie za to nemohol. Hoci... 

Nie, zavrtel prudko hlavou. Ak dovolí aby ho minulosť spútala, nepohne sa z miesta a on už predsa 

toľko dokázal! Nebolo by to fér voči nikomu. Najmä nie voči sebe, pretože sa vážne snažil. 

„Draco? Kde je tati?“ 

Obrátil sa, len aby uvidel v škáre dvier svojej spálne tmavovlasé, rozospaté chlapča. Na ľavom líci 

malo ešte drobnú vyrážku, ktorá bola na ústupe. 

Prešiel k nemu a vzal ho do náručia. „Obaja sú stále v nemocnici. Prečo nespinkáš?“ 

„Mal som zlý sen,“ zívol Lucas a zavesil sa mu okolo krku. „Aj ty si mal zlý sen?“ 

Draco prikývol a zamračil sa. „Áno, veľmi zlý.“ 

„Prečítame si rozprávku? O lenivom drakovi?“ navrhol rozospato, keď prešli chodbou a znova sa ocitli 

v jeho izbičke. 

„Dobre.“ Draco uložil chlapca do postele a ten mu vedľa seba chytro urobil miesto. Ľahol si na bok a 

klipkajúc očkami sledoval ako jeho krstný otec listuje v knihe, ktorú si vybral. Len čo našiel hľadanú 

rozprávku, Lucas si zívol pritúlil sa k jeho boku a zatvoril oči. 

Zaspal prv, sotva Draco stihol dočítať tretiu stranu. Nepokračoval. Odložil knihu, stlmil svetlo a skúsil 

zaspať i on, dúfajúc, že zlé sny sa do rána nevrátia. 

ooo xxx ooo 

Draco vstal ako prvý. Vymotal sa z Lucasovho objatia tak, aby ho nezobudil a vrátil sa na prízemie. V 

jedálni, kam viedli jeho kroky našiel sedieť Severusa. 

„Si doma?“ ozval sa prekvapene a jeho krstný otec prikývol. Úsmev, ktorý mu rozkvitol na perách sa 

nedal s ničím pomýliť. 

Severus vstal od stola a bohatých raňajok, aby ho objal. „Je to chlapec!“ zvolal nadšene a s 

primeranou úľavou a známkami šťastia, ktoré ani neskrýval. „Narodil sa o pol druhej, meria 

štyridsaťosem centimetrov a váži tri a pol kila.“ 

„Blahoželám!“ usmial sa a vrátil krstnému objatie. „Ako je na tom Harry?“ 

„Je v poriadku. Oddychuje a naberá sily, lebo posledných štyridsaťosem hodín takmer nespal.“ 

„To ani ty,“ neodpustil si Draco poznámku. 
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Severus sa uškrnul. „Bez obáv. Po raňajkách mierim rovno do postele.“ 

Draco nad tým priznaním nadvihol obočie, ale komentára sa zdržal. 

Sadli si k stolu a Severus sa pustil do načatých raňajok. Ostala mu posledná nedojedená hrianka a 

trocha miešaných vajíčok so slaninkou, keď sa pri Dracovi objavil domáci škriatok, aby sa opýtal, čo si 

dá. 

Draco počkal na svoje lievance poliate javorovým sirupom a zatiaľ sa pokojne zhovárali. 

„Môžeš sa ešte zdržať jeden deň?“ zaujímal sa Severus, len čo prehltol posledný kúsok a odsunul od 

seba prázdny tanier. 

Draco bez váhania prikývol. „Dohodli sme sa, že sa vrátim dvadsiateho, ale odvolajú ma skôr, ak to 

bude situácia vyžadovať.“ 

„Výborne. Môžem sa teda spoľahnúť, že na Lucasa ešte dnes dohliadneš?“ 

„Isteže, bez problému.“ 

„Poobede by sme mohli zájsť k Harrymu a donesieme mu nejaké veci. Nepustia ich skôr ako budúci 

utorok, ale to už s Lucasom zvládneme.“ 

„Dobre, rád ho uvidím. Mimochodom,“ zastavil ho Draco, keď sa Severus dvihol od stola s tmavými 

kruhmi pod očami pôsobil ozaj vyčerpane, „a meno? Nepovedal si mi aké meno ste mu vybrali.“ 

„Serpens,“ odvetil s nostalgickým úsmevom. „Myslel som, že ho pomenujeme po Harryho otcovi, 

ale...“ zmĺkol a zadíval sa do neznáma s nežným výrazom, „opäť ma prekvapil. Dáva mi viac, než si 

zaslúžim.“ 

„Miluje ťa.“ Draco si uvedomil, že to vyslovil nahlas, ale Severus iba zasnene prikývol. 

„Áno. Mám obrovské šťastie,“ zamrmlal a chcel odísť, keď mu ešte čosi zišlo na um, „ak nevstanem 

do druhej, určite ma prebuď.“ 

Draco ho mlčky sledoval, než neopustil jedáleň. Otočil sa k svojim lievancom a povzdychol si. Trochu 

im obom závidel. Málo ľudí dokáže získať to, čo je medzi nimi. Veľmi málo... 

Vzápätí mu prišiel na um Charlie so svojim vyznaním a srdce sa mu v hrudi zachvelo. Iste, trochu sa 

obával svojich reakcií, ale i tak to bol príjemný pocit. Niekomu na ňom záležalo viac, než na priateľovi. 

Niekomu sa páčil aj s tými jazvami. A napokon, Charlie nebol len tak niekto. Bol... úžasný! 

Draco sa pustil do jedla, uvažujúc, kedy sa prebudí Lucas a čím ho zabaví dnes. Nepochyboval však, že 

si s ním poradí. Tiež mu zišlo na um, že by mohli zájsť do Šikmej. Kúpia niečo Harrymu a okrem toho, 

ruch Šikmej mu vážne chýbal. 

Usmial sa. Predstava dnešného dňa vyzerala celkom dobre. 

ooo xxx ooo 

V rezervácii panoval podivný pokoj. A ticho. Ako pred búrkou. 
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Mali byť nenápadní a Charlie sa s nimi potreboval pozhovárať. Tiež nenápadne, ak by boli náhodou 

pozorovaní. Tomuto predsa nečelili prvý raz a z tých, čo tu ostali vážne nikoho nepodozrieval. 

Toto bol jeden z dôvodov, prečo sa rozišiel s Valeriu. Každá bunka v tele naňho kričala, že mu nemôže 

dôverovať. Možno bol dobre stavaný a na pohľad pekný, ako partner a milenec nestál za veľa. Charlie 

hľadal viac, než povrchný sex, občas až pridrsný. Nie raz skončil s odlačkom jeho zubov v okolí 

bradaviek alebo doslova s natrhnutým zadkom. Nič príjemné. Vážne. 

Ruxa, staršia sestra Vala bola z celkom iného cesta. Nie len jeho prekvapilo zistenie, že je už nejaký 

čas vydatá za ich mladého Steliana, o ktorom si po celý čas mylne mysleli, že chodí obháňať ženské 

sukne. Obháňal len jednu jedinú, tú jej. Ruxa bola milá, láskavá a čo bolo plus, vedela výborne variť. 

Rada pomohla Costelovi, ktorý si ju samozrejme pochvaľoval. A dievčatá boli pre zmenu rady, že majú 

v partii ďalší ženský prírastok. 

Správa o Charlieho podozrení, ktoré padlo na jej brata ju nepotešila, ale ani neurazila. Mlčky ho 

počúvala a azda jej to bolo akurát trochu ľúto. 

„Scuzaţi-mă, Ruxa,“ ospravedlnil sa. 

Iba pokrútila hlavou. „Nemusí Charlie. I tak som mala istý čas podozrenie, že sa v niečom vezie. 

Zmenil sa. A nie k dobrému.“ Dovolila, aby ju mladý manžel objal a ona si zložila hlavu na jeho plece. 

Stelian jej čosi šepol do ucha a vtisol jej naň nežný bozk. Smutne sa pousmiala. 

„Budeme mať podporu aurorov?“ opýtal sa Jirka, ktorý sedel medzi roztiahnutými Dimitrovými 

stehnami a chrbtom sa oňho opieral a Charlie neurčito prikývol. 

„Dúfam. Ohlásil som potencionálny útok a bolo by v ich záujme rozbiť skupinu pašerákov 

obchodujúcich na čiernom trhu. My musíme v prvom rade ochrániť drakov. Tak ako vždy.“ 

„Prečo za tým počujem nejaké to - ale?“ nedal sa Louis, ktorý si celý ten čas brnkal po gitare neurčité 

melódie. 

„Lebo si paranoik?“ uškrnula sa Patricia a roztopašne vyplazila na kamaráta jazyk. 

„Și Gâscă!“ (si hus) oplatil jej nadávkou a načiahol sa po plechovke načatého piva. 

Po zvyšok večera a opekania klobások preberali rôzne možnosti, stratégie a účinné obrany, ktoré im 

boli čo-to platné v minulosti. Nikto z nich sa na podobný stret netešil, ale nikto z nich nemal ani 

záujem zdupkať z boja. 

Charlie si odhryzol z klobásky a z ľavého kútika úst mu vytiekla šťava. Než si ju stihol utrieť, kvapka 

pristála na flanelovej košeli, ktorú mal pod bundou. Vzápätí všetkých zaujal dokonalý výjav 

patronusa, ktorý sa zhmotnil hneď za Charliem. 

Ten si ho všimol až na zborové zhíknutie a skoro padol z pňa, na ktorom sedel, keď zistil, že sa ho 

temer dotýka striebristá dračia hlava Antipoda Opálovookého. 

„Ahoj Charlie,“ pozdravil Dracovým hlasom najprv jeho, až potom ostatných. „Vrátim sa zajtra, všetko 

som vybavil. Mimochodom, je to chlapec. Je krásny, zdravý a volá sa Serpens.“ 
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Patronus zmizol a Charlie musel čeliť spŕške otázok, ktorá sa zniesla na jeho hlavu. Mal pocit, že ani v 

kancelárii aurorov ho tak dôkladne a podrobne nevypočuli, ako to spravili jeho kolegovia. 

Keď si líhal spať, napriek tomu sa usmieval. Bol rád, že sa Draco vracia. Bol rád i za Harryho a 

Severusa. 

A myšlienky na všetko ostatné odplávali preč. 

Ostala len striebristá podoba podmanivého draka, Dracov hlas a chuť jeho bozku, ktorú stále cítil na 

svojich perách. 

9. kapitola – Prepadovka 

Nad hlavami im poletovalo niekoľko vyspevujúcich blahoprianí k narodeniu bábätka, na kresle v kúte 

nemocničnej izbice sa kopilo niekoľko plyšových i iných hračiek a pri nôžkach kresla boli darčekové 

tašky. Iste všetky s obsahom detského vybavenia. 

Severus pred malou chvíľou odviedol Lucasa domov, ktorý nadšene švitoril o svojom malom bratovi a 

dal tak Dracovi možnosť hovoriť s Harrym osamote. 

„Vyzeráš celkom dobre,“ poznamenal a vyčaroval si kreslo, kým sa Harry spokojne zaškľabil. 

„Môžem?“ opýtal sa a prv, než Harry povolil, zostrelil tie otravné vyspevujúce kartičky, ktoré popadali 

na zem, konečne sklapli a zatvorili sa. 

„Boli to moje kartičky,“ uškrnul sa Harry, ale inak nenamietal. 

Draco ich mávnutím prútika privolal a všetky sústredil na jeho prikrývku. „A ja ti ich pravdaže 

neberiem. Ale musíš uznať, že sú maximálne otravné.“ 

„Čo ťa v skutočnosti žerie?“ 

Draco si povzdychol a založil ruky na hrudi v pôvodne odmietavom geste, lebo neprišiel, aby sa tu 

bavili o ňom. Prišiel na zdvorilostnú návštevu. Prišiel preto, lebo si ho Harryho obľúbil. Lebo ho mal 

rád ako kamaráta a možno brata, ktorého nikdy nemal, ale... Och, aké klišé, napadlo mu. 

Opäť nový povzdych. „Si šťastný?“ opýtal sa napokon, nervózne podupkávajúc ľavou nohou. „Chcem 

povedať, je to tak správne? Vždy si vedel, čo chceš? Ako to?!“ 

A Harry po chvíľke prekvapeného ticha vybuchol novou dávkou veselosti. „Draco, sladkýmerlin, keby 

som vždy vedel, čo chcem, nebol by som to ja. Práve naopak. Skôr som tušil, možno inštinktívne, čo 

by som mal urobiť. Aj keď som absolútne nevedel, aký koniec bude moje konanie mať.“ 

„Iste, vždy si bol vyhlásený pochábeľ a mal si výhodu, lebo ti prialo šťastie.“ 

„Nebudem ti protirečiť,“ mykol spokojne plecami. 

„Vieš, celý čas premýšľam, prečo práve Severus. Bol a je od teba o toľko starší, roky si ho nenávidel a 

potom sa s ním zviažeš a...“ vošiel si rukami do vlasov a konečne naňho pozrel. V šedých očiach mal 

toľko otázok, až to Harryho zaskočilo. 
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„Nikdy prv ťa to netrápilo,“ poznamenal Harry, než si nezaložil ruky pod hlavou a pozrel do stropu. 

„Myslím, že nenávisť je silné slovo na to, čom som v skutočnosti cítil. Vlastne si myslím, že ani 

nedokážem nenávidieť. Hnevať sa, to áno, ale nenávidieť? Severus bol pre mňa spočiatku jedným 

obrovským tajomstvom. Hrdý, vždy nad vecou a s prútikom narábal tak výnimočne! Musel si ho 

jednoducho obdivovať.“ 

Draco tlmene šepol: „To aj som.“ 

Lenže nezdalo sa, že by ho Harry momentálne nejako extra vnímal, taký bol ponorený do seba. „Môj 

život mal cieľ, ktorý mal končiť mojou smrťou z rúk Voldemorta. Nestalo sa. Miesto toho som prežil, 

porazil ho a dozvedel sa veci, ktoré vo mne vyvolali ohromný zmätok. Sprvu som nevedel, ako s tým 

naložiť. Vedel som iba, že nesmiem dovoliť, aby muž ako Severus trpel za niečo, čo nespravil. Vidina 

tej nespravodlivosti ma donútila konať. A s iným plánom som neprišiel.“ 

„Neľutuješ?“ 

Harry naňho pozrel a zažmurkal. „Ako by som mohol? Dal mi tak veľa...“ 

„To isté hovorí on o tebe, ale... miluješ ho?“ 

„Milujem. Z celého srdca. Ale to predsa vieš, tak prečo sa pýtaš?“ Na moment sa odmlčal, iba sa na 

mĺkveho Draca evidentne zahĺbeného vo vlastných myšlienkach skúmavo díval, než neprehovoril: „Je 

čas, Draco.“ 

Draco dvihol hlavu a prižmúril oči: „Prosím?“ 

„Je čas, aby si začal žiť aj ty. Nech sa ti stalo čokoľvek, nedovoľ, aby ti to zabránilo žiť naplo. Zaslúžiš si 

všetko, po čom túžiš.“ 

Draco stisol pery do tenkej linky a Harry pochopil, že brnkol na citlivú strunku. „Nie som si istý, či...“ 

„To nič. Ani ja som nebol. Zapamätaj si len jedno. Žiješ len raz a zaslúžiš si šťastie. So Severusom si 

neprajeme nič iné, len aby si sa konečne prestal trápiť za niečo, čo si zjavne nemohol ovplyvniť. Nie je 

to asi pre teba ľahké, ale nevzdaj sa predčasne. Sľúb mi to.“ 

Už-už otváral ústa, že bude oponovať, než ich proste zavrel a nejednoznačne prikývol. 

Harry sa usmial a zívol. „Budeš ešte doma, keď nás s malým pozajtra prepustia?“ 

„Nie. Zajtra skoro ráno sa vraciam späť. Už aj tak mi príde, že som tu pridlho. Mám povinnosti a 

nechcem ich zanedbávať.“ 

„Dobre, tak potom sa uvidíme na Vianoce?“ 

Draco mykol plecami. „Pravdepodobne. Ešte neviem, aké tam majú zvyky. Ale rozhodne sa ozvem.“ 

Draco vstal a podla mu ruku. „Držte sa.“ Potom ho neobratne a krátko objal, než sa za ním nezvíril 

zimný plášť a Harry neosamel. 

Zložil si z nosa okuliare a zívol. „Dokonale sa hodí k Charliemu. Len musí nabrať trocha odvahy.“ 

Znova zívol a o chvíľu už pokojne odfukoval. 
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ooo xxx ooo 

Draco si zabalil a potom sa chvíľu hral s Lucasom, než ich škriatok nezavolal na večeru. Dnes im 

naservírovali hrachovú polievku, ktorú mal chlapec najradšej. 

„Mohol by som ťa poprosiť ešte o malú láskavosť?“ nadhodil Severus pri jedle a pokračoval, „Rád by 

som po tej malej epidémii vyčistil dom. Len pre istotu. Mohol by si mi v tom pomôcť?“ 

„Pravdaže,“ prikývol. 

„Chcem, aby sa Harry s malým vrátili do bezpečného prostredia. Nechcem zbytočne riskovať.“ 

„Isteže, vynikajúci nápad. Rád ti s tým pomôžem. Mimochodom, skoro som na to zabudol. V labáku 

máš malý darček.“ 

Severus spozornel. „Ale nehovor, čo také?“ 

„Zopár dračích šupín, jeden zlomený pazúr a trocha krvi.“ 

Severusovi od nadšenia zasvietili oči. „Skutočne? To je viac ako som mohol dúfať. Čo som dlžný?“ 

Draco sa iba pousmial. „Nič. Boli to viac menej dary od majiteľov.“ 

Severus sa naňho s úžasom díval, než nezamrmlal: „Harry mi tvrdil, že budeš úžasný. Odpusť, že som 

mal v teba o niečo menej tej jeho neochvejnej viery.“ 

Dracovi zabehlo, čo Lucasa pobavilo a rozosmialo. Keď ho skúsil napodobniť, zašpinil si tričko a dočkal 

sa otcovho prísneho pohľadu. 

„Lucas, s jedlom sa nehrá. Mohol si sa zadusiť. Okrem toho, Dracovi zabehlo, nerobil si žarty.“ 

„Prepáč tatko,“ poslušne prikývol a chopil sa svojej lyžice. 

„Dojedz a šup do pyžama.“ 

„Mhm,“ zamrmlal s plnou pusou. „Môže mi krstný prečítať rozprávku?“ 

„Môže. Ale len jednu, lebo ešte máme prácu.“ 

Tentoraz sa uškrnul Draco. Bol si istý, že kým oni budú listovať v rozprávkovej knižke, Severus sa 

pôjde pokochať svojími malými darčekmi do labáku. Ostávalo len dúfať, že sa pri tom nepozabudne 

natoľko, aby ešte dnes večer stihli vydezinfikovať dom. Dvom to predsa len pôjde rýchlejšie. Obzvlášť 

pri tak rozľahlom sídle ako je toto. 

Znova pomyslel na Manor. Rozľahlý, i keď nie tak ako Prince Hall. Teraz opustený a merlin vie, v akom 

stave. Mal by tam zájsť, mal by... Majetky mu úrady už vrátili, ale akosi sa k tomu doposiaľ nedokázal 

prinútiť. 

Dýchalo by naň toľko spomienok a on si nebol istý, či by to sám zvládol. 
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Potriasol hlavou, pod bedlivým pohľadom Severusa a pri polohlasom pohmkávaní Lucasa, ktorý 

akurát dojedol a utieral si pusu obrúskom. Vyslal k nemu pohľad, aby videl ako na tom je a či sa môžu 

spolu odobrať na poschodie. 

„Hneď,“ zamrmlal a dal sa do toho zvyšku voňavej polievky, odvádzajúc tak mužovu pozornosť od 

svojho malého rozpoloženia. Dnes už jeden rozhovor absolvoval. Nechcel si pitvať vnútro aj 

druhýkrát. 

ooo xxx ooo 

Charlie mal nepríjemný pocit, že hodina H sa priblížila. Dnešná hmlistá noc bola na zločin priam ako 

stvorená. 

Mal pravdu, keď hovoril, že podobné akcie už zažil. Pašeráci bola banda, ktorá sa ničoho neštítila. Ak 

išlo o peniaze, išlo o všetko. Existovali len dva spôsoby lúpeže. Urobiť to nenápadne, ako to za svojej 

éry zjavne robil Jacek a merlin vie, koľkí pred ním alebo udrieť, spôsobiť zmätok a napadnúť drakov. 

Spôsob chaosu sa mu absolútne nerátal, pretože zaskočení draci potom útočili nielen na nepriateľa, 

ale i na jeho ľudí. A väčšinou to končilo nezdarom pre nich, lebo nikoho nedokázali chytiť a predať tak 

do rúk spravodlivosti. 

Horšie bolo i to, že mal podozrenie, že tie bandy sú nejako napojené na ministerstvo. Lepšie 

povedané, majú tam niekoho, kto ich kryje a Charlie by neváhal povedať, že to nie je len tak. V krajine 

ako bola táto fungovalo úplatkárstvo, takže sa vlastne ani nebolo čomu diviť, že dosiahlo aj na také 

miesta, kde nemalo čo hľadať. 

Dovolať sa pomoci úradov? Mohol len snívať. A teraz naveľa uvažoval, či nespravil chybu, keď tam 

zašiel. Ale vždy to tak robili. Pri podozrení proste nahlásili možný útok. Na oplátku im bola prisľúbená 

pomoc, ktorá sa dostavila málokedy, ale obdržali aj celý zoznam odporúčaných postupov a pravidiel 

pri vpáde do rezervácie za účelom lúpeže. 

Ten zdrap bol výsmechom zdravému rozumu, ale čo sa dalo robiť? 

Charlie prebehol pohľadom okolie. Všade panovalo ticho. Tma a chlad, ktorý sa zabáral až do kostí. 

Mrzlo. Obrvy i riasy mu pokryla námraza, ale pred chladom ho nechránila iba pletená čiapka od 

mamy, ale kúzlo, ktoré na seba zoslal. 

Dimitri mal pravdu, keď utrúsil, že vonku je taká kosa, že keby sa nechránil i kúzlom, odmrzli by im 

dnes všetkým gule, s čím sa obrátil na Lenutu a poznamenal, že pred nimi majú baby výhodu. Čosi mu 

odvrkla, ale Charlie tomu nevenoval pozornosť. 

Prikčil sa vo svojom úkryte a túžobne pozrel k domcu, v ktorom poriadne zakúril, aby poskytol dojem, 

že je schovaný v teple svojej chyže, rovnako ako ostatní. Iba Louis a Patty ostali na stráži, lebo dnes 

vyšla na nich dvoch. Práve obchádzali jednotlivé ohrady a nezdalo sa, že by niečo zaregistrovali. 

Charlie sa zamračil. Mohol sa v pocitoch zmýliť, ale... to asi zistia. 

ooo xxx ooo 

Prikrčil sa a znova očami prebehol rezerváciu. 
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„Tak kedy?!“ drgol doňho netrpezlivo jeden z kumpánov. Tento mal holú hlavu, v pravom uchu 

náušnicu skrútenú ako slimák a hustú bradu. 

Valeriu sa naňho mrzuto pozrel cez plece. Len nedávno mal ten štíhly bulhar nos zastrčený v jeho 

rozkroku. Len nedávno ho Valeriu prefikol a už si vyskakuje. Neznamenal preňho nič. Jeden z 

mnohých. 

„Všetko má svoj čas.“ 

„To si už povedal!“ nasrdil sa netrpezlivo. 

„Viem, čo robím. Necháme ich vydusiť a zaútočíme nenápadne chvíľu pred svitaním.“ Pozrel na 

ďalších štyroch chlapov, ktorý opodiaľ mlčky čakali a hľadeli si svojho. 

Dvaja chorváti mastili karty, malý maďar fajčil, Rareš, tiež rumun driemal s otvorenou hubou a 

vydychoval do vzduchu oblaky vyzrážanej pary a Gelu sa poškriabal v rozkroku a pravdepodobne sa 

šiel vyšťať. Alebo si ho šiel vyhoniť. 

Ďalšia partia sa krčila opodiaľ baviac sa oplzlými vtipmi. 

Nikto iný neprotestoval. Len ten zákrsok. 

Uškrnul sa a kývol mu, nech ho nasleduje. Ak chcel byť užitočný, vedel ako ho ešte na chvíľu zabaviť. 

Vypustí paru a bude pokojnejší. Nesmeli si dovoliť urobiť chybu. Ďalšiu. To by sa šéfovi nepáčilo. 

Zaútočili ako si zaumienil. Len čo slnko vykuklo spoza obzoru... 

ooo xxx ooo 

Draco sa primiestnil neďaleko svojej chyže a od úžasu vyvalil oči. Pripomínalo to malú vojnu, kto z 

koho. Draci poplašene i nasupene revali, vzduchom sa mihali kúzla i kliatby, vládol tu hurhaj a 

dokonalý chaos. 

 

Zachvel sa náhlym pocitom mrazu a očami rýchlo skúmal tú melu pred sebou, hľadajúc svojich 

kolegov a premýšľajúc ako pomôcť. Nezdalo sa, že by tu bol niekto z rumunských aurorov a sily boli 

evidentne vyrovnané. 

Dostal jeden nápad, i keď si ním nemohol byť istý. Zaľutoval, že Ginger je preč, ale hádam bude 

ochotný pomôcť iný z drakov. Skúsiť to však musí. 

Premiestnil sa priamo do voliéry k Dainanovi, ktorý sa oháňal svojím chvostom a chrlil oheň na 

jedného z lupičov. 

Len-len, že mu Draco uhol, ale chytro vytasil prútik a omráčil útočníka. 

Drak zafunel, keď sa k nemu otočil s otázkou: „Si v poriadku?“ Antipod nahnevane zafunel. 

„Lupiči! Prišiel si práve včas, červík.“ 

„Viem. Ale potrebujeme vašu pomoc. Nech raz a navždy pochopia, že nie ste žiadna korisť.“ 
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„Čo od nás chceš?“ drak k nemu naklonil hlavu, omráčeného lupiča si nevšímal. 

„Chcem, aby ste im nahnali strach.“ 

„Oheň je lepší! Uškvarím ich ako...“ 

„Nie! Počkaj! Mohli by ste ublížiť ostatným a to nechceme, však?“ 

Draco sa na sekundu odmlčal. „Nie, nechceme. Ale trocha ohňa nikoho nezabije. Ver mi.“ 

„Budem,“ súhlasil a obrátil sa k nemu chrbtom, aby pozrel do ostatných kójí k drakom. Škoda, že už 

boli len traja. Ďalších museli transportovať, kým bol mimo. „Povieš im to?“ 

Drak prikývol, zareval, aby odovzdal správu a len čo sa mu dostalo trojnásobnej odpovede, Draco 

zrušil ocharny a jednu po druhej otvoril ohrady, keď sa do nich bleskovo premiestňoval. 

Len čo draci vzlietli do vzduchu, vyčaroval patronusa, aby obehol kolegov a zavelil im na ústup. 

Prvá k nemu dobehla Lenuta a rýchlo ho objala. „Charlie povedal, že si tu, ale v tom zmätku sme ťa 

nevideli. Merlin, ja sa z tých tvojich veľkolepých príchodov poseriem!“ zapišťala, dívajúc sa na dračie 

divadlo pred sebou, kým sa ostatní kolegovia zašívali, alebo stále bojovali a pomaly ustupovali. 

Draco sa máličko uškrnul a očami pátral po ich predákovi: „Kde je Charlie?“ 

Pribehol k nim Mihai. Bol spotený a na líci mal malý šrám, ktorý mu Lenuta ošetrila mávnutím 

prútika. 

Lapal po dychu a neisto ukázal na voľne lietajúcich drakov: „Si si istý tým nápadom?“ 

Draco pokrútil hlavou. „Nie, ani najmenej.“ 

„A ak utečú?“ nedal sa Mihai. 

„Tak ich privedieme späť,“ zamrmlal rovnako udýchane spoza nich Jirka. 

O pár metrov ďalej im kývol Costelo s Patriciou, Dimitrim a Stelianom a ďalší boli roztrúsení po okolí, 

pričom fascinovane sledovali ako okolo banditov draci vypálili ohnivý kruh a držia ich v ňom ako 

rukojemníkov. 

„Čo bude ďalej?“ opýtala sa Lenuta. „Zaútočia?“ 

Draco pokrútil hlavou. „Nie. Skúsme ich omráčiť, potom sa draci stiahnu.“ 

Stalo sa. Draco si vyslúžil ďalšie uznanie, obzvlášť, keď sa draci poslušne vrátili do svojich voliér. Lenže 

Charlieho nikde nebolo... 

ooo xxx ooo 

Vynoril sa z rednúcej hmly, ktorá sa vznášala nad krajinou a mizla v lúčoch zubatého slnka. Presne, 

ako čakal. 

„La șobolan laș!“ zavrčal Charlie. „Zbabelý potkan, vedel som, že si nablízku.“ 
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Valeriu sa lenivo otočil. Vedel, že tento by ho odzadu nenapadol. „Iepuras,“ oslovil ho posmešne 

niekdajšou prezývkou, čo ho malo asi vytočiť ešte viac. 

Charlie však ani brvou nemihol. „Nie som tvoj zajačik, Valeriu a nikdy som ním nebol. Nevyšlo vám to, 

videl si, však? Tvoji muži sú všetci do jedného omráčení.“ 

Charlie bol pre to na Draca mimoriadne hrdý už len za ten odvážny nápad. 

„To sú. Zopár z nich budem musieť oželieť, ale nepochybuj, že väčšina z nich bude von čo nevidieť. 

Vrátime sa...“ 

„Nie, nevrátite!“ vyhlásil rozhodne. „O to sa osobne postarám. Som si istý, že máš kontakty, ale to aj 

ja. A ja prídem na to, kto v tom má prsty. Nie si nedotknuteľný, vieš?“ 

Valeriu sa najprv rozrehotal, ale Charlie presne vedel, čo bude nasledovať. Nečakaný útok. To bola 

jeho finta. Lenže on bol pripravený. 

Vzduch sa naplnil iskrením, kliatbami, hnevom. Stratégia Valeriu bola jedine v nečakanom 

prekvapení. Veľmi dobre vedel, že Charlie dokáže byť nepredvídateľný. Napriek tomu sa mu podarilo 

zasiahnuť ho a získať tak aspoň toľko času, aby sa bleskovo odmiestnil. 

Zbabelý únik, to síce áno, ale aspoň si zachráni kožu. 

Charlie lapal po dychu a nahnevane tresol po hladkej stene jedného z väčších balvanov. Zlostilo ho, že 

ho nechal uniknúť, ale zaprisahal sa, že ho jedného dňa dostane. Teraz už aspoň s istotou vedel, proti 

komu stoja. 

„Charlie?!“ zvrtol sa, ale trochu sa mu zatmelo pred očami. Oprel sa preto o tú skalu chrbtom, aby 

získal rovnováhu a zaostril na plavovlasého muža, ktorý sa k nemu behom blížil. 

„Charlie! Kde je Valeriu? Si celý?“ 

„Zdupkal, zbabelec!“ zmohol sa na slová, kým Draco spoľahlivo prišiel na príčinu jeho nezdravej 

bledosti. Rýchle diagnostické kúzlo mu potvrdilo to, čo videl na vlastné oči, takže mu bez dlhých rečí 

siahol medzi mierne roztiahnuté nohy. Tam, kde mal porezané nohavice a poranené stehno. 

Charlie vytreštil oči a zalapal po dychu. „Sladký merlin, zbláznim sa z teba!“ vydýchol v úžase a Draco 

sa musel začervenať, aj keď nechcel. 

„Snažím sa ti zastaviť krvácanie, nie vzrušiť ťa!“ zaoponoval mierne. 

„Vzrušený som od momentu, keď som ťa videl medzi drakmi,“ zamrmlal a poznámku o krvácaní 

jednoducho prešiel. 

Draco tlmeným hlasom následne ranu zacelil a ruku z jeho chvejúceho sa horúceho stehna stiahol. 

Ostal však na mieste a neodtiahol sa. Charlie bol stále bledý, ale asi skôr z vynaloženej námahy, než z 

tej trocha straty krvi. Rezná kliatba nebola hlboká a nezasiahla ani tepnu. Našťastie. Očistil si ľavú 

dlaň od jeho krvi a pozrel naňho. 

„Vrátime sa dolu do rezervácie?“ 
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Charlie prikývol. „Ale daj mi ešte malú chvíľku, kým sa z teba spamätám.“ 

Dracov rumenec bol späť. Zatajil sa mu dych a zahmlil rozum, ale nevedel si pomôcť. „Asi to v tejto 

situácie nie je práve vhodné, ale...“ nedopovedal. 

Draco naprázdno prehltol, oblízol si ústa a pobozkal ho. Možno trošku neobratne, lebo sa zrazili 

nosmi, ale keď vzal Charlie jeho tvár do dlaní a mierne sa naklonil na stranu, už to bolo lepšie. 

Charlie dychtivo bozk prehĺbil a bozkával ho tak, akoby od toho závisel jeho život. V Dracovi to 

vyvolávalo samé krásne pocity, ktoré sa medzi sebou bili a súťažili o to, ktorý napokon úplne zvíťazí a 

kompletne ho prevalcuje. 

„Ak ma budeš takto bozkávať, nespamätám sa vôbec,“ posťažoval sa Charlie, len čo sa ich ústa od 

seba odtrhli, ale v jeho hlase znelo samé nadšenie. 

„Tvoja vina,“ uškrnul sa Draco. 

„Ale ty si začal,“ zaoponoval ryšavý muž a ovinul okolo neho svoje mocné paže. „Chýbal si mi.“ 

Draco si zložil hlavu na jeho plece a usmial sa. „Aj ty mne. Som rád, že si v poriadku.“ 

„Som rád, že si späť,“ pošepol predák a ukradol si ďalší bozk. O poznanie kratší, ale uvoľnenejší. 

Dracova stuhnutosť bola preč. 

Vrátili sa do rezervácie akurát včas, aby boli prítomní pri príchode aurorov a toho hromadného 

zatýkania. Charlie i ostatní sľúbili, že sa dostavia na úrade ministerstva kvôli výpovediam, len čo si 

trocha oddýchnu a dajú rezerváciu do poriadku. 

Hlavný inšpektor neochotne súhlasil a až pridlho si Charlieho skúmavo premeriaval, než nakoniec 

nevyrukoval s otázkou, či vie, kto za tým stojí. Nepotešilo ho však, že ako jediný unikol. 

„Je mi až odporne nesympatický,“ zamrmlal Charlie unavene, keď aurori odišli. 

„Máš podozrenie?“ 

Charlie prikývol. „Myslím, že je to práve on. A nepáčilo sa mu, že viem o Valeriuovi.“ 

„Mhm, všimol som si.“ 

„Mal by som skontrolovať drakov,“ poznamenal, ale Draco pokrútil hlavou. 

„Nie, to urobím ja. Ty choď do postele!“ 

Charliemu pri tom rozkaze zasvietili oči, ale Draco so smiechom pokrútil hlavou. „Nie, ani na to 

nemysli, Weasley! Mňa tak ľahko do postele nedostaneš,“ povedal tak, aby ho počul len a len on. 

„Výzvy mám rád,“ usmial sa a žmurkol naňho prv, než sa obrátil k svojim ľuďom a nezavelil konečne 

oddych. 

Draco sa pobral skontrolovať drakov. Nezabudol každému osobne poďakovať a skontrolovať prípadné 

zranenia. Našťastie sa jednalo iba o jeden zlomený pazúr a pár vyškubnutých šupín. Nič viac a nič 
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vážne. Sám im nachystal niečo pod zub a napokon obišiel aj kolegov, aby im prezrel prípadné 

zranenia. 

Obdržali pár škrabancov a Gunvor si zlomil palec. Švéda však štvalo jedine to, že pár dní nebude môcť 

hrať na gitaru. 

Draco sa vrátil do svojho zrubu. Cítil sa skvele. Vážne sa po dlhom čase cítil mimoriadne dobre. Bol 

späť. Bol doma a navyše... 

Ten bozk! 

Mal chuť lietať! 

Zarazil sa až v momente, keď sa zazrel v zrkadle. Usmieval sa. Oči mu... akosi žiarili. 

Takéto to je? Asi áno. 

Bol zamilovaný! Teraz to už vedel s istotou a prisahal si, že sa nepoddá tomu strachu, ktorý sa v ňom 

usadil po tom zajatí a zneužívaní. 

Nedovolí to. A ak... Charlie mu pomôže. Bude to chcieť ešte čas, ale dovolí mu skroriť toho 

vystrašeného draka, ktorý mu drieme v duši. 

ooo xxx ooo 

V miestnosti bolo tak husto, že by sa tá atmosféra dala krájať. Na čele sa mu perlil pot. Vedel, že sa 

stretne s jeho nespokojnosťou, ale skôr, či neskôr by mu musel aj tak čeliť. 

„Sklamal si ma! Si neschopný ozmebuch!“ penil a nadával mu jedna radosť. 

Valeriu sa pod toľkým hnevom prikrčil. 

„Dal som ti nejednu šancu! A ty prídeš s tými pár zlomenými šupinami?!“ 

Vzduchom sa mihlo čosi trblietavé a ozval sa ostrý hvizd. Valeriu sa mykol pod náporom bolesti, keď 

neviditeľný bič preťal nielen vzduch, ale i krížom pokožku jeho tváre v tenkom prúžku a natrhol ju. 

„Všetci sú v base! Všetci do jedného! Neschopná banda hlupákov! A ja nemôžem pohnúť prstom, 

lebo ma už istý čas sledujú!“ 

Znova ten ostrý hvizd a tentoraz sa ukázala rana na jeho krku. Chytil sa za hrdlo. 

„Prepáč mi, strýko...“ zamrmlal a cítil ako sa mu ústa napĺňajú vlastnou krvou. 

„Prepáč?!“ zareval, „To mi nestačí, Valeriu! To mi rozhodne nestačí!“ 

Ďalší a ďalší hvizd, nový a ostrejší zásah. Potreboval sa toho nepodarka zbaviť. Potreboval zamiesť 

všetky stopy a na nejaký čas vypadnúť. Ale tento by mu bol na obtiaž ako olovená guľa, okova na 

nohe. 
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Bil ho a bil, kým pred ním neležal na zemi a nedusil sa. „Vždy si robil iba problémy!“ Kľakol si k nemu 

a z vnútorného vrecka vytiahol ploskačku. Jej obsah bol ochutený jedom. Schmatol ho za vlasy a 

priložil mu ju k ústam. Lial doňho, koľko sa len vošlo, len aby mal istotu. 

Napokon mu ju vtisol do ruky a chcel odísť, keď sa dvere tej ponurej izbice v starom pohostinstve bez 

varovania otvorili. Dnu vošiel jeho zástupca a niekoľko ďalších mužov. 

V okamihu bol odzbrojený. „Napadol ma! Našiel som vodcu tej pašeráckej bandy!“ vyhlásil 

namosúrene. Tváril sa, akoby na ňom páchali exemplárne veľký hriech. 

„Ovidiu Avram, týmto vás zatýkam. Ste obvinený z pokusu o vraždu svojho synovca Valeriu 

Contanesca a z priameho napojenia na skupinu pašerákov, ktorá napadla ministerstvom chránenú 

dračiu rezerváciu.“ 

„To je vykonštruovaná lož!“ zvolal a mykal sa na mieste, spútaný neviditeľnými putami. V chudej tvári 

červený od zlosti. 

„Všetko, čo poviete môže byť použité proti vám,“ jeho zástupca s kamennou tvárou doodriekal 

naučené slová. „Berte ho!“ zvolal znechutene, než sa neotočil k mužovi za svojím chrbtom, okolo 

ktorého sa zhrčili jeho dvaja muži a poskytovali mu prvú pomoc v nádeji, že ho získajú ako svedka. 

Naklonil sa nad ním. „Prežije?“ „Ťažko povedať, pane. Podali sme mu bezoár, ale neodkladne 

potrebuje do nemocnice.“ 

„Tak pohyb!“ 

Už tu nemali čo hľadať. Rozpŕchli sa za svojimi povinnosťami. Svoju prácu odviedol dobre. Ľutoval, že 

nemohli rezervácii na pomoc, ale nesmeli sa prezradiť. 

Vedel, že predák Weasley je rozumný mladý muž. Dohodnú sa na spolupráci, o tom nepochyboval. 

Konečne bude všetko fungovať tak ako má. No a postupne zničia hádam aj ostatné zločinecné bandy. 

Len niekde začať a mať snahu. Už sa mu to neraz vyplatilo. 

Vasile Anghel sa smutne pousmial. Minister bude spokojný. Konečne. 

  

Koniec 


