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1. kapitola - Nečekané setkání
Harry tiše proklouzl do Děravého kotle a ještě neţ se za ním dveře s tlumeným nárazem zavřely, přitiskl
se ke zdi. Zatímco si jeho oči zvykaly na příšeří, ovanula ho známá vůně kouzelnického světa. Cítil bohaté
aroma magického tabáku, nakyslý pach rozlitého piva a přirozenou vůni těl, kterou se kouzelníci na rozdíl
od mudlů nepokoušeli přebít chemickými přípravky, nýbrţ vonnými bylinkami a kořením.
Opřel si nohu nonšalantně o zeď, srovnal na rameni sportovní tašku a svou magií pečlivě testoval
jednotlivé hosty. Tuto novou schopnost získal nedávno a snaţil se ji vyuţívat při kaţdé příleţitosti.
Částečně proto, ţe se mu líbilo, ţe mohl, a také proto, ţe byl teď mnohem opatrnější. Chtěl vědět, jestli
uvnitř nehrozí nějaké nebezpečí.
Jeho smysly se rychle proplétaly přeplněným sálem. Dokázal rozeznat, na jaké úrovni jsou magické síly
přítomných kouzelníků a čarodějek. Většina kouzelníků měla nízkou úroveň magie, několik málo střední.
Kdyţ si jeho oči přivykly na přítmí, všiml si opodál sedícího Blaise Zabiniho. Zaznamenal, ţe Blaise má
střední výkon magie a pokračoval v systematickém pročesávání jednotlivých boxů u zadní stěny.
Počkat… oči dál klouzaly místností, ale smysly se vrátily zpátky. Jeho pozornost upoutal jeden
z oddělených boxů, na který někdo pouţil kouzlo na odpoutání pozornosti. Zajímavé… Ten, kdo tam seděl,
si zároveň vybral místo, ze kterého byl nejlepší výhled na dveře. Harry nenápadně stáhl svou magii a
pomalu došel k výčepnímu pultu. Trpělivě čekal, aţ si ho obsluha všimne, při tom velkém počtu hostů měli
všichni zaměstnanci plné ruce práce. Opřel se uvolněně o pult, otočil se a zaměřil své síly na kouzlo v
boxu. Zjistil, ţe tam sedí jen jeden člověk, ale nemohl rozeznat jeho tvář, protoţe na sebe pouţil zastírací
kouzlo. Cítil, ţe ten člověk má neuvěřitelně silnou magii. Stáhl se mu ţaludek a v ţilách mu stoupl
adrenalin.
„Á, pan Johnson!“ pozdravil Harryho hostinský Tom. Krátce se na něj usmál a rychlými pohyby leštil pivní
sklenice. „Omlouvám se, ţe jsem vás nechal čekat.“
„To nevadí, Tome,“ usmíval se Harry. „Vidím, ţe máte napilno.“
„Ano, zítra se děti vrací do Bradavic. Hodně rodin nechává nákupy školních potřeb na poslední chvíli,
a kdyţ uţ jsou tady, tak si to chtějí uţít. Udělali si z toho rodinný výlet.“
Harry přikývl.
„Vlastně jsem vás chtěl poţádat o laskavost,“ zatvářil se Tom omluvně.
Harry zvedl tázavě obočí, ale jeho výraz vyjadřoval ochotu hostinského vyslechnout.
Tom kývl směrem ke staršímu páru sedícímu u malého stolu nedaleko výčepu, který právě dojídal svou
večeři. „Starý Bernard a Mathilda Franksovi. Je tomu nejméně sto let, co odešli z Bradavic a tak jim
nedochází, kolik lidí se u mě tento týden ubytovalo na noc,“ odfrknul si.
„Aha, a vy pro ně nemáte ţádný volný pokoj?“ zamumlal Harry.
„No… vlastně je tu jiná věc. Paní Franksová špatně chodí do schodů…“
„Potřebujete ode mě, abych ji dopravil do patra pomocí levitačního kouzla?“ tipnul si Harry.
„Ne, ne, nabídl jsem jí to, s tímto kouzlem nemám ţádný problém. Ale oni trvají na tom, ţe je natolik
nemocná, ţe by jí to uškodilo.“
„Takţe chcete můj pokoj.“
„Ve třetím patře je jeden volný, mohl byste pouţít ten,“ řekl Tom rychle. „Jste mladý a silný, vyšlápnout
pár schodů pro vás nebude problém. Dám vám slevu…“
„To zní dobře,“ usmál se Harry.
„Ale je to jen jednolůţkový pokoj a se společnou koupelnou na chodbě,“ dodal Tom trochu provinile.
„Tome, to je v pohodě,“ ujistil ho Harry. „Chcete, abych si s nimi o tom šel promluvit?“
„Uděláte to? Řekl jsem jim, ţe se vás musím nejdřív zeptat, jestli si s nimi pokoj vyměníte.“
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„Ţádný problém. Jenom mi řekněte… kdo sedí ve třetím boxu tamhle vzadu?“
Tom se tím směrem podíval. „Och, Severus Snape! Já jsem úplně zapomněl, ţe tam je! Coţe?? On pouţil
zastírací kouzlo a kouzlo na odpoutání pozornosti? V mé hospodě? Zatraceně, obsadil celý box úplně sám,
kdyţ je tady tolik lidí!! A za celý večer si nic dalšího neobjednal…“
Harry se usmál. Jakmile věděl jméno, mohl vidět i tvář. Snape tam seděl s hlavou zabořenou v knize, na
stole před sebou prázdnou sklenici.
„Půjdu si k němu později přisednout, co nejraděj pije?“
„Má rád dobré světlé pivo.“
„Přineste mi tedy dvě sklenice, Tome. Uţ něco jedl?“
„Vy se ho chystáte pozvat na večeři?“ zeptal se Tom rozhořčeně.
„Nerad jím sám před někým jiným. Udělala dnes paní Tomová některý ze svých skvělých steaků? A co její
vyhlášený sýrový koláč…?“ zeptal se Harry s neskrývanou touhou v hlase.
„Můţete si být jistý, ţe ten je v nabídce vţdycky, kdyţ u nás máte rezervaci,“ řekl Tom s úsměvem. „Takţe
jak? Dvě porce?“
„Ano, buďte tak laskav.“
Harry šel za starším párem. Mathilda Franksová byla to nejmenší a nejvrásčitější stvoření, které kdy
v ţivotě viděl. Měla šedé vlasy smotané do utaţeného drdolu vzadu na hlavě, tmavé pichlavé oči a přísně
staţená ústa, která si právě otírala ubrouskem. Harry se sehnul, aby byl v úrovni jejích očí.
„Paní Franksová? Jsem Alex Johnson,“ přátelsky se na ni usmál a lehce se dotkl její ruky.
Stará čarodějka si Harryho pozorně prohlédla a její oči v tu chvíli vypadaly jako dva korálky.
„Pan Johnson?“ ozval se Bernard Franks tak sípavým hlasem, ţe bylo daleko pravděpodobnější, ţe má se
schody větší problémy on, neţ jeho manţelka.
„To je váš pokoj?“
„Ne, uţ je váš,“ ujistil ho Harry. Narovnal se a pohlédl na poměrně malého obtloustlého kouzelníka
s vodnatýma očima a poněkud legračním, pruhovaným kloboukem na hlavě. Ten klobouk by Brumbála
určitě nadchnul, pomyslel si Harry a stiskl rty, aby zadrţel smích.
„Jste si jistý, ţe vám to nevadí?“ zeptal se Bernard Franks úzkostlivě.
„Přesně tak, nevadí. Naopak, děláte mi laskavost. Tom mi na ten pokoj dal slevu. Nevěděl jsem, ţe tu má
i levnější pokoje! Příště si ho objednám rovnou, kdybych to věděl, nechtěl bych ţádný jiný!“ Harry se s
úsměvem podíval k výčepu, aby se ujistil, ţe ho Tom slyšel.
„Ve třetím patře mám otevřeno, jen kdyţ je tu opravdu plno, pane Johnsone!“ popřel Tom obvinění.
Harry se na něho zakřenil a Tom praštil dvěma sklenicemi o pult. „Tady máte to pivo, ale na večeři si
musíte chvíli počkat, je moc objednávek,“ zavrčel.
Harry se tomu zasmál a Tom se rozpačitě zašklebil zpátky. „Je to pravda,“ dodal smířlivě.
Harry přikývl a obrátil se znovu k paní Franksové, která dosud neřekla jediné slovo. „Pokud pro vás mohu
udělat ještě něco jiného…“ začal zdvořile, ale byl tou starou čarodějnicí přerušen.
„To bude nejlepší řešení,“ řekla úsečně, jako kdyby právě dospěla k nějakému závaţnému rozhodnutí.
„Prosím?“ nechápal Harry.
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Paní Franksová se na něho přísně podívala a řekla: „Děkujeme vám za ten pokoj, mladý muţi.“
Harry na ni chvíli zíral. „Rádo se stalo,“ odpověděl a odešel zpět k výčepu.
Upravil si na rameni sportovní tašku, popadl z pultu sklenice s pivem, a opatrně je odnesl ke Snapeovu
stolu.
„Doufám, ţe vám nebude vadit, kdyţ se k vám připojím,“ řekl vesele, „ale ţádné další místo, kam bych si
mohl sednout, tu není. Je tady volno, ţe?“ Aniţ by čekal na odpověď, poloţil na stůl sklenice s pivem a
tašku si odloţil na volnou dřevěnou lavici.
Snape vzhlédl od své knihy a věnoval mu svůj obvyklý chladný pohled. Harry ale vycítil jeho zvědavost.
Co je to za člověka, který obešel jeho kouzla a drze narušil jeho soukromí? Mistr lektvarů se rozhlédl po
místnosti, aby se přesvědčil, ţe opravdu nikde jinde není volno.
„Toto je veřejné místo,“ odpověděl stroze, „můţete sedět, kdekoli chcete,“ a zabořil hlavu zpět do své
knihy.
Harry poposunul tašku a posadil se naproti Snapeovi. Vytáhl hůlku a neţ se napil, pouţil na svůj půllitr
chladící kouzlo a teprve potom s velkou chutí polknul první doušek. Více tradiční Máslový leţák se mohl pít
i teplý, ale v tomhle horkém večeru nebylo nic lepšího, neţ dobře vychlazené světlé pivo. Věděl, ţe ho
Snape nenápadně sleduje a ţe má hůlku na dosah, dělal proto pomalé pohyby, aby nedošlo k nějakému
nedorozumění.
Podíval se na muţe naproti sobě a jejich pohledy se střetly.
„Chcete ho taky ochladit?“ zeptal se a přistrčil druhou sklenici přes stůl směrem ke Snapeovi.
Černé oči se přimhouřily. „Nepřijímám nápoje od cizích lidí,“ odmítl Mistr lektvarů tiše, ale pevně.
„Je to nejlepší světlé pivo… ptal jsem se Toma, co pijete,“ vysvětlil Harry.
„A proč jste se o to zajímal?“ zeptal se Snape hebkým hlasem.
Harrymu z toho hlasu přeběhl po zádech mráz a musel vynaloţit velké úsilí, aby se nezachvěl.
„Třeba proto, ţe jsem vás vyrušil…?“
Snape se na něho díval, jako kdyby byl vzorek v jedné ze sklenic, kterými měl obloţenou svou laboratoř.
Harry téměř cítil ten chladný pohled aţ na kůţi a teď uţ tomu, aby se nezachvěl, nezabránil. Odvrátil
pohled a obrátil do sebe naráz celou sklenici studeného piva. Kdyţ ji pokládal na stůl, uvědomil si, ţe
Snape sleduje jeho ohryzek, jak poskakuje při polykání a zachvěl se znova.
„V teplých nocích, jako je tahle, je pořádně vychlazené pivo nejlepší,“ řekl. „Opravdu se nechcete napít?“
Snape se pohledem vrátil ke knize. „Vzhledem k tomu, s jakou rychlostí jste své pivo vypil, jsem si jistý,
ţe bez potíţí zvládnete i tu druhou sklenici,“ odpověděl s náznakem kritiky v hlase.
Harry se musel kousnout do rtu, aby potlačil instinktivní touhu zareagovat. Nakonec, Snape měl pravdu.
Neţ dnes nadobro opustil svou práci v Brightonu a přemístil se do Příčné ulice, vypil na rozloučenou se
svými spolupracovníky několik piv a potřeboval přibrzdit. A tohle pivo bylo mnohem silnější, neţ to, které
vaří mudlové.
Otřel ukazováčkem pěnu z okraje sklenice a strčil si prst do úst. Podíval se na Snapea. Uvědomil si, ţe ho
muţ opět sleduje a pomyslel si, ţe to asi není nejvhodnější způsob, jak se chovat u stolu. Snape opět
sklonil hlavu ke své knize.
Harry přemýšlel, proč nepřijal nabídnuté pivo. Vţdyť nemohl vědět, ţe mu ho nabízí Harry Potter a jeho
sklenice byla dávno prázdná. Většina lidí by pivo zdarma neodmítla.
Náhle mu to došlo.
Snape na první pohled vypadal plně ponořený do své knihy, ale kdyţ ho pozoroval déle, všiml si, ţe
zakouřenou místnost systematicky pročesává. Samozřejmě, ţe by Snape nikdy nepřijal cokoli k pití od
cizího člověka! Je přeci Mistr lektvarů, kdo jiný neţ on by věděl o kaţdé droze nebo lektvaru, který lze
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snadno podat v alkoholu? A právě pivo je k tomu ideální, jeho přirozeně hořká chuť snadno zamaskuje
řadu bylin a jedů. Má spoustu nepřátel na světlé i temné straně, dokonce i bývalí ţáci by mu mohli něco
podstrčit, aby se mu pomstili. To je ten důvod, proč nikdy nepřijme od neznámé osoby ţádné pití. Neudělá
to teď a neudělá to ani v budoucnosti, bez ohledu na to, jak dopadne válka. Vţdycky tu bude někdo, kdo
by se mu mohl chtít mstít. Toto poznání Harrym naprosto otřáslo. On sám se v posledních dvou měsících
volně potuloval po klubech, kde se bavil a popíjel se svými přáteli či kolegy z práce. Kdyţ si uvědomil, jak
moc je Snapeův ţivot omezený a osamělý, a ţe musí být neustále ve střehu, zasáhlo ho to jak rána pěstí.
Podíval se na Snapea znovu a zíral na něj, jako by ho viděl poprvé v ţivotě. Putoval pohledem po celé jeho
postavě. Bledá pleť, hubená tvář, stín kolem brady. Jeho vlasy byly jemné a zblízka vypadaly spíše zplihlé,
neţ mastné. Ale ten účes byl váţně nemoţný! Kdyby si ty vlasy svázal, nebo alespoň trochu sestříhal,
vypadal by mnohem líp…
„Nevyhledávám vztahy na jednu noc,“ řekl Snape, aniţ by se obtěţoval odtrhnout pohled od knihy.
Harry, který si zrovna nahýbal ze sklenice, vyprskl a pokropil celý stůl. „To… jste udělal schválně!“
pokoušel se popadnout dech.
„To, ţe jsem řekl, ţe nejsem snadná kořist?“ ušklíbl se Snape.
„Ne, mluvím o vašem skvělém načasování k dosaţení co nejlepšího efektu!“ odsekl Harry a v zápětí tiše
zaúpěl, kdyţ mu došlo, ţe Snape si myslí, ţe se ho pokouší sbalit.
„To je léty vypracované umění,“ řekl starší kouzelník samolibě.
Harry na něj zíral. Náznak humoru? Od Snapea? A ještě k tomu si myslí, ţe se o něho Harry zajímá! Je
snad Snape zvyklý na takový druh pozornosti? Začal si ho prohlíţet znovu a důkladněji. Pohled mu sklouzl
na dlouhou štíhlou ruku, která převracela stránku v knize. Snaţil se vybavit si v paměti, jak vypadá
Snapeova postava, ale před očima měl jen jeho vlající hábit, který kolem něj vířil vţdy, kdyţ kráčel po
chodbách, nebo vstoupil do třídy. Jeho zevnějšek je impozantní, ale jak asi vypadá jeho tělo? Ano, je
vysoký a štíhlý, o tom není pochyb, ale nic víc odhadnout nedokázal. Zaměřil pohled na jeho ramena
a hrudník…
„Stále nemám zájem,“ poznamenal Snape, aniţ by zvedl oči od knihy.
Harry zrudnul. Váţně si Snape myslí, ţe o něm přemýšlí jako o potencionálním sexuálním partnerovi? A je
vůbec Mistr lektvarů na chlapy?
„Promiňte,“ řekl upjatě a dodal, „pokud to uklidní vaše obavy, ani já nevyhledávám vztahy na jednu noc.
Navíc dávám přednost muţům, které znám, a kteří znají mě.“
Snape udiveně vzhlédl.
Ach boţe, on se jen pokoušel být nepříjemný, aby mě odtud vyštval, vůbec netušil, ţe jsem gay, zasténal
Harry v duchu. A pak se do něj zabodl Snapeův pobavený pohled.
Harry cítil, jak mu rozpaky hoří tváře. Aby nebylo vidět, jak se mu chvějí ruce, zvedl sklenici a zvolna se
napil. Umínil si, ţe se na Snapea ani za nic nepodívá. Zase ho jednou doběhl! Sakra!
„Najednou se z vás stala stydlivka?“ zeptal se Snape.
Ach můj boţe, Snape ho škádlí?!
Harry postavil sklenici na stůl a zíral na muţe naproti sobě. Černé oči ho zkoumavě hodnotily. Harrymu se
prudce rozbušilo srdce a cítil, jak se přes něj přelévá vlna horka a tryská všemi póry ven. Snape odvrátil
pohled a opět přezíravě zabořil nos do své knihy. Harry rozechvěle vytáhl z boční kapsy své tašky pár
časopisů. Najednou si uvědomil, ţe má úplně zpocená záda a rozhodl se sundat svetr. Pokusil se postavit,
ale lavice byla příliš blízko stolu, coţ mu znemoţnilo natáhnout rovně nohy. Opřel se tedy zády o zeď
a jedním kolenem si klekl na lavici. Uchopil lem svetru a snaţil se ho přetáhnout přes hlavu… Věděl, ţe
Snapeovi můţe důvěřovat; ţe by ho nikdy v této zranitelné pozici neproklel, ale předsevzal si, ţe si uţ
nikdy nekoupí svetr, který se přetahuje přes hlavu. Alespoň dokud neskončí válka. Je příliš riskantní mít
i na malý okamţik zakrytý výhled a udělat ze sebe bezbranný cíl.
Bohuţel se mu svetr nějak přilepil na tričko a Harry s hrůzou zjistil, ţe stahuje obě vrstvy naráz. Hlavu
měl zakrytou, břicho odkryté a připadal si jako naprostý pitomec. Zhluboka se nadechl a snaţil se tu
prokletou věc dostat ze své hlavy. Vtom pocítil, jak mu jeho příliš volné dţíny začínají sklouzávat přes
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boky. S tichým zaklením ze sebe ten zatracený svetr serval a rychle si upravil tričko. Snape bez
sebemenšího náznaku rozpaků celý ten trapný proces pobaveně sledoval. Harry cítil, ţe se červená aţ za
ušima a rychle si vytáhl kalhoty nahoru. Nikdy si tolik nepřál mít pásek. Nebo alespoň spodní prádlo.
„Ne. Stále nemám zájem,“ poznamenal Snape. „To byl ten nejhorší striptýz, jaký jsem kdy viděl.“
„A viděl jste jich hodně?“ zavrčel Harry, červený jak řepa.
„Zajisté, ale nic, co by bylo na tak amatérské úrovni.“
„Uţ nikdy si nekoupím svetr přes hlavu,“ reptal Harry rozpačitě. „Musel jsem vypadat jako naprostý idiot.“
Snape se usmál. Harry překvapeně zamrkal a poslal mu malý úsměv na oplátku.
„Pěkné tetování,“ řekl Snape, neţ se znova vrátil ke své knize.
O-ou… jeho dţíny sjely aţ tak nízko? A do háje!
„Díky,“ podařilo se Harrymu ze sebe vysoukat s marným pokusem o nonšalanci. Sáhl do tašky pro časopis
o famfrpálu, který si zakoupil před hostincem a začal číst. Pak si všiml, ţe z tašky vypadl i časopis
o lektvarech, který si koupil, kdyţ Hermioně konečně zveřejnili článek o jejím výzkumu. Pouţívala
pseudonym Herbert Greystok, protoţe si nedělala ţádné iluze o tom, ţe by si jako mudlovská studentka
získala respekt. Kvůli výběru jejího pseudonymu se jí s Ronem často smáli, ale Harry si musel přiznat, ţe
je na „Herberta Greystoka“ neskutečně hrdý. Hermiona si to jméno vybrala, protoţe mělo stejné iniciály
jako ona a také měla pocit, ţe vzbuzuje váţnost.
Harry měl radost, kdyţ zjistil, ţe všechno opravdu pochopil, i kdyţ to bylo hlavně proto, ţe mu Hermiona
ze svého výzkumu četla úryvky a trpělivě mu vše celé měsíce vysvětlovala. Všiml si, ţe v Praktickém
měsíčníku o lektvarech byla i Snapeova studie, ale zdála se mu příliš sloţitá a bylo tam plno odkazů na
jeho předchozí práce. Většina ostatních článků Harrymu připadala rozvláčná nebo neuvěřitelně nudná.
Hermionin srozumitelný příspěvek se mu oproti tomu zdál jako závan svěţího vzduchu a zajímalo ho, jestli
ho i ostatní čtenáři povaţují za zajímavý.
„Pane Johnsone!“ zvolala Tomova ţena. Harry ji vţdy oslovoval paní Tomová, protoţe neznal její jméno,
ani Tomovo příjmení. Kdyţ ji tak oslovil poprvé, doufal, ţe ho jeden z nich opraví a dozví se tak její jméno,
nebo snad i příjmení, ale manţelé se na sebe jen pobaveně usmáli a nechali to tak.
„Jak se vám daří, holátko moje?“ zeptala se vesele a poloţila před něho i před Snapea talíře s lákavě
vypadajícím jídlem.
„Dobře, děkuji vám, paní Tomová. A vám?“ reagoval Harry a napůl zdvořile vstal.
„Oh, drahoušku, zůstaňte sedět a dejte se do jídla, neţ vám to vystydne! Nevěděla jsem, ţe se znáte
s profesorem Snapem,“ dodala a střídavě se koukala z jednoho na druhého.
„Jen spolu sdílíme stejný stůl. Dnes večer jdou obchody dobře, ţe?“ zeptal se Harry s úsměvem.
„Jistě, zítra začíná v Bradavicích vyučování,“ souhlasila. „A proč jste tady vy, profesore?“ vyzvídala.
„Měl jsem ve městě nějaké povinnosti,“ odpověděl Snape neutrálně. „Zdá se, ţe se stal nějaký omyl,
madam, já jsem si nic neobjednal.“
„Ţádný omyl, drahoušku. Tom mi řekl, ţe milý pan Johnson objednal večeři i pro vás. Je to moje
specialita,“ mrkla spiklenecky na Snapea a otočila se zpět na Harryho. „Vy jste byl jeho student, dušinko?
Chcete se odvděčit jednomu ze svých učitelů, ţe? To je od vás pěkné,“ usmála se a pospíchala pryč, aniţ
by čekala na odpověď.
Harry se podíval na Snapea. „Nejezte to, pokud nechcete,“ řekl tiše, „i kdyţ zdejší steak a sýrový koláč je
opravdu výborný. A navíc jsem neopustil stůl, takţe jsem ho nemohl otrávit.“
„Proč bych si měl myslet, ţe by mě někdo mohl chtít otrávit?“
Och! Nechtěně se dostal na tenký led!
„No, jste Mistr lektvarů a tak očekávám, ţe jste pořád ostraţitý. Předpokládám, ţe kvůli tomu jste odmítl
6
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to pivo.“
„Jak víte, ţe jsem Mistr lektvarů?“ zeptal se Snape a sledoval Harryho, jak bere do ruky svůj příbor. „Jsem
si naprosto jist, ţe nejste jedním z mých bývalých studentů, mám na obličeje velice dobrou paměť.“
„Ne, opravdu nejsem váš bývalý student! Vaše fotka je v Praktických lektvarech,“ řekl Harry a ukázal na
časopis.
Snape vypadal překvapeně. „Zajímáte se o lektvary?“ zeptal se se směsicí zvědavosti a ostraţitosti
v hlase.
„Obávám se, ţe jsem většinu článků vůbec nepochopil,“ přiznal Harry. „A ten váš odkazuje na spoustu
vašich starších výzkumů, které neznám, takţe jsem mu plně neporozuměl.“
Snape si odfrkl, pečlivě zaloţil stránku v knize a odloţil ji stranou na stůl. Harry cítil přímo dětinskou
radost, kdyţ viděl, ţe se hned poté natáhl pro příbor.
„Boţe, to je taková dobrota,“ zasténal Harry o pár minut později. Koláč paní Tomové snad ani nebyl
z tohoto světa. Roztavený sýr na křupavém těstě se mu přímo rozplýval na jazyku.
Snape se na něho podíval a usmál se. „Musím s vámi souhlasit. Nikdy jsem si tady nic neobjednal a teď
vidím, o co všechno jsem celou tu dobu přicházel.“
Harry měl pocit, ţe se ocitl na jiné planetě. Snape se na něho usmál! Dnes uţ podruhé! Zná ho šest let
a nikdy na jeho tváři neviděl ani náznak úsměvu. Najednou mu to přišlo hrozné. Promítl si v duchu celý
učitelský sbor. Brumbál se usmíval dost často. Profesor Kratiknot se občas pochechtával na svém
vyvýšeném stupínku, i kdyţ nikdy nepřišli na to, čemu se vlastně směje. Profesorka Hoochová se často
culila na hřišti, dokonce se smála i hrubším vtipům, které padaly v šatně. I madam Pomfreyová se ráda
smála, kdyţ se právě neobávala o své pacienty.
Ale Snape… Snape vţdycky vypadal nevrle. Moţná, ţe ve svém ţivotě moc důvodů k smíchu neměl. Harry
se zamyslel nad tím, jak můţe tak dlouho ţít pod neustálým stresem, který sebou jeho dvojí hra musela
přinést. Nedokázal si představit sám sebe na jeho místě. Ţít kaţdý den ve strachu z odhalení, nikdy
nevědět, kdy bude předvolán a jestli se vrátí ţivý či nezraněný. A to ani nechtěl myslet na všechny ty
hrůzy, co musel dělat pro Voldemorta.
Vidět Snapeův úsměv bylo opravdu pěkné a Harry přemýšlel, kam se poděla všechna ta nenávist, kterou
vţdycky k zmijozelovi cítil. A uvědomil si, ţe to nepřišlo jen tak najednou, ţe se postupně vytratila
v loňském roce. Tohle setkání bylo tak odlišné od toho, co spolu kdy zaţili. Tady potkal úplně jiného muţe,
který mu ničím nepřipomínal toho nepříjemného trapiče z Bradavic a on byl připravený začít budovat
jejich vztah s čistým štítem. Nyní tu nebyl jako nenáviděný Harry Potter a bylo zajímavé sledovat, jak na
něj Snape reaguje jako na neznámého člověka. Prozatím byl velmi příjemně překvapený.
Snape dojedl a pohodlně se opřel. Vypadal spokojeně a uvolněně. Harry vytíral chlebem poslední zbytky
omáčky, nehodlal nechat na talíři ani jediné sousto.
„Děkuji,“ zamumlal Snape.
Harry se usmál. „Jsem rád, ţe vám chutnalo. Nesnáším, kdyţ musím jíst před někým, kdo nejí. Cítím se
pak hrozně osaměle,“ vysvětlil plaše.
Snape na něj pohlédl, ale nijak to nekomentoval. Odsunul talíř stranou a vrátil se ke své knize. Po chvíli
přišla servírka. Vzala talíře, otřela stůl a ještě neţ odešla, spiklenecky zašeptala: „Mám vám od paní
Tomové vyřídit, ţe pro vás připravuje svůj speciální karamelový dezert.“
„Ach boţe! Ano, prosím! A se zmrzlinou!“ Podíval se na Snapea, který si ho shovívavě přeměřoval. „Musíte
to také ochutnat, je to naprosto… no úplný orgasmus!“
Dívka se uchechtla a Snape zvedl obočí: „Prosím?“
„Promiňte, to je takový mudlovský výraz. Vyrůstal jsem u mudlů a v poslední době jsem s nimi strávil
hodně času,“ vysvětlil Harry. „Ale myslím, ţe pro dezert paní Tomové je naprosto výstiţný,“ dodal.
„Ovšem,“ přitakal Snape. „Přesto si to potěšení odpustím.“
„Protoţe nechcete zaţít orgasmus na veřejnosti?“ vyhrkl Harry a aţ pak si uvědomil, jak to vyznělo. Zrudl.
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Váţně řekl něco takového právě Snapeovi?
Dívka se opětovně zahihňala a odešla.
„Omlouvám se,“ řekl Harry Snapeovi. „Ale opravdu přijdete o nebeský záţitek.“
„Moţná dávám přednost tomu, udrţet si své tělo ve formě… spíše pro pozemská potěšení,“ protáhl Snape
a opět se pohrouţil do své knihy. Harry si skrytého významu v jeho prohlášení málem nevšiml, ale jistá
část jeho těla zareagovala velmi bouřlivě. Najednou mu došlo, jak hříšně Snapeův hlas dokáţe znít. Jak je
moţné, ţe si toho nikdy nevšiml? Moţná proto, ţe nikdy neříkal podobné věci. Coţe to vlastně řekl?!
„Nevěřím tomu, ţe byste musel drţet dietu, jste neuvěřitelně štíhlý.“ Povaţoval svou odpověď za velmi
diplomatickou, neţ si uvědomil, ţe to vypadá, jako kdyby si Snapea důkladně prohlédl. Ale byla to pravda,
ne? Snape vţdycky vypadal jako tenký sloup. Ačkoliv, kdyţ teď bedlivě studoval horní část jeho těla, která
byla nad stolem vidět, překvapilo ho, ţe je Snape v ramenou mnohem širší, neţ si myslel. Ten sloup bude
muset ještě přehodnotit…
Snape vstal a Harryho v první chvíli napadlo, ţe se urazil a odchází.
„Jdu si pro pivo. Vzal bych vám také jedno, za tu večeři, ale vy jste ještě nedopil to své,“ ukázal na
sklenici na stole. „Nebo byste si raději dal ohnivou whisky?“
„Ne, děkuji, mám všechno, co potřebuji,“ zamumlal Harry. Loknul si piva a pozoroval Snapea, jak kráčí
k výčepu. Rychle se otočil zpátky ke stolu, protoţe si uvědomil, ţe vlastně svléká Mistra lektvarů
pohledem. Pohlédl zvědavě na knihu, kterou měl Snape rozloţenou na stole a málem vyprskl smíchy, kdyţ
zjistil, ţe je to jedna z těch nesrozumitelných příruček, o kterých se Hermiona zmínila ve svém článku.
Nemohl se dočkat, aţ jí to řekne!
Byl tak zabraný do svých myšlenek, ţe si ani nevšimnul, ţe se před ním na stole objevil jeho vytouţený
dezert bohatě obloţený ovocem a politý horkým karamelem. Kopeček zmrzliny trůnící nahoře se pozvolna
rozpouštěl a stékal na ovoce. Harry se předklonil a zhluboka se nadechl. Vůně byla téměř nadpozemská,
okamţitě se mu začaly sbíhat sliny.
Snape se opřel zády o výčepní pult a zatímco čekal, aţ mu Tom načepuje pivo, sledoval svého společníka.
Díval se, jak mladík u stolu vdechuje vůni dezertu a jak opatrně nabírá sousto na lţičku. Naklonil hlavu,
otevřel ústa a na chvíli slastně přivřel oči, neţ pomalu vsunul sousto dovnitř. Jako by byl ve svém
vlastním světě, kde neexistovalo nic jiného neţ on, dezert a rozkoš. Vypadal u toho neuvěřitelně smyslně
a Snape si najednou překvapeně uvědomil, ţe mu jsou trochu těsné kalhoty. Mladík do jídla zapojil
všechny smysly, chuť, zrak i čich. Pro Snapea byly smysly důleţitou částí jeho práce, mnohokrát mu to
zachránilo ţivot. Dokázal po čichu poznat správně uvařený lektvar od špatného, a přísady do lektvarů
kontroloval nejen zrakem a hmatem, ale i podle vůně. Dobře věděl, jak ojedinělá vlastnost to je. Napadlo
ho, ţe se díval na svět aţ příliš často černobíle, moţná je načase hledat i jiné odstíny. Vrátil se ke stolu
a posadil se na své místo.
„Nekaţte mi ten záţitek,“ povzdechl si Harry. „Čtěte si svou knihu a mě si nevšímejte. Chci si to
vychutnat.“ Další sousto pomalu putovalo do jeho úst a on přivřel oči, aby se mohl soustředit jen tu
skvělou chuť na jazyku.
Snape od něj nedokázal odvrátit pohled. Tohle bylo rozhodně svůdné, ne-li vzrušující. Mladík to jistě
nedělal schválně, nebylo ţádné nahrané divadélko. „Je to jako bych vás sledoval při masturbaci,“ řekl
Snape hlubokým hlasem. Byl tou podívanou fascinovaný.
„Paneboţe, nepřidávejte k tomu ten váš hlas, nebo se opravdu udělám.“ Harry byl neuvěřitelnými pocity
doslova přeplněný; horký karamel pomalu rozpouštěl ledovou zmrzlinu, stejně, jako jeho rozehříval
Snapeův vrnící hlas.
„Jste vzrušený?“ zeptal se Snape. V hlase mu zazněly pochyby i zvědavost. Váţně můţe někdo ztvrdnout
u dezertu?
„Teď uţ ano,“ spolknul Harry další sousto. Snapeova otázka v jeho kalhotách vyvolala další neţádoucí
odezvu. Otevřel oči, vyndal lţičku z úst a ošil se.
„Váţně nemáte zájem?“
Snape se podíval na mladého muţe před sebou, na jeho mírně pootevřená ústa, tmavé oči, zardělé tváře
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a přinutil se zůstat sedět v klidu, aby neodhalil své nepohodlí.
„Uţ jsem vám řekl, ţe ne,“ zamumlal, ale nemohl odtrhnout pohled od jeho úst.
Harry si uvědomil, ţe jeho otázka byla dvojsmyslná. Tohle ale v úmyslu neměl, nebo ano? „Měl jsem na
mysli ten dezert,“ prohlásil a zrudnul.
Snape pohlédl do poloprázdné misky: „Nemám rád sladké,“ prohlásil, „dávám přednost natrpklé, slané
chuti.“
Tak tohle přehnal! Harry cítil, jak se jeho erekce zvětšila. Nemohl se zbavit myšlenky na to, jak ho Snape
ochutnává a představil si Snapeovo nahé tělo proti svému vlastnímu; slanou kůţi pokrytou kapičkami
potu. Kdyţ si uvědomil, kam se jeho myšlenky ubírají, byl naprosto šokovaný. Byl šokovaný z toho, ţe byl
tou představou vzrušený a nikoli zděšený.
Najednou nebyl schopen spolknout jediné sousto. Odloţil s hlasitým cinknutím lţičku, srovnal ji na míse
a snaţil se na Snapea ani nepohlédnout. Cítil, ţe ho přitahuje a věděl, ţe to není dobře.
Posunul se na lavici a snaţil se najít pohodlnější pozici. Opřel se o zeď, rozloţil si před sebou časopis
a pomalu v něm začal listovat. Nevěděl, co si o tom všem má myslet. Neměl přece v úmyslu zatáhnout
Snapea nahoru do svého pokoje… a navíc, Snape mu několikrát řekl, ţe o něj nemá zájem. Ale ta poslední
poznámka a tón hlasu, kterým to řekl…
„Omlouvám se,“ řekl Snape tiše. To Harryho donutilo zvednout hlavu.
„Ta poslední poznámka byla nevhodná,“ pokračoval Snape. „Je mi líto, ţe se cítíte nepříjemně. Nikdy jsem
neviděl někoho, kdo by jedl s takovým potěšením. Měl jsem drţet jazyk za zuby.“
Harry polkl. Nemysli na Snapeův jazyk… „Je to moje chyba. Neměl jsem začínat to s tím orgasmem.
Zapomeňme na to.“ Ukázal na Praktický měsíčník o lektvarech, který předtím četl a prohodil: „Nemyslím,
ţe ten článek od Nobla bude mít dobrý ohlas, pokud vezmete v úvahu to, co napsal Herbert Greystok.
Řekl bych, ten od Hudsona má větší význam.“
Snapeovi se rozzářily oči a k Harryho překvapení strávili další půlhodinu poklidnou diskuzí o článku a o
výzkumu, o kterém pojednával. Harry díky Hermioně cítil pevnou půdu pod nohama a rozhovor ho
opravdu těšil. Při hodině lektvarů se nikdy nesnaţil na cokoli zeptat, ale teď bylo zajímavé poslouchat
Snapeovy argumenty a sledovat jeho myšlenkové pochody. Kdyţ se téma zdálo vyčerpané, ukázal Mistr
lektvarů na jiný článek, který uţ předtím Harry shledal nudným. Kdyţ to Snapeovi řekl, odpověděl mu se
smíchem, ţe i jemu se zdá trochu suchopárný. Popíjeli kávu a čas jim příjemně ubíhal, aţ najednou zjistili,
ţe uţ je pozdě a sedí v téměř prázdné hospodě. Byl nejvyšší čas se rozloučit.
Snape vstal. „Děkuji vám za příjemný večer, pane Johnsone. A také za večeři.“ Jeho hlas zněl překvapivě
měkce a hřejivě.
„Alex,“ řekl Harry. „Jsem Alex. Pro mě to byl také velice příjemný večer. A překvapivý,“ dodal. „Do dneška
jsem netušil, ţe by lektvary mohly být tak zajímavé.“
Snape se znovu usmál. „Moţná jste měl ve škole dávat víc pozor, Alexi.“
„Moţná,“ usmíval se Harry.
Také vstal a vykročil směrem k výčepnímu pultu. „Musím si u Toma vyzvednout klíč. Vyměnil jsem si pokoj
s jedním starším manţelským párem a Tom mi dal pokoj ve třetím patře. Nevěděl jsem, ţe je tu i třetí
patro.“
„Budu se tedy snaţit rychle uvolnit koupelnu,“ slíbil Snape.
Harry se na něj tázavě podíval.
„Tom mi dal také pokoj nahoře, protoţe jsem nechtěl být na stejném patře se studenty. Vypadá to, ţe
máme společnou koupelnu.“
„Uţ rozumím, díky,“ řekl Harry a zoufale se snaţil nepředstavovat si nahého Snapea pod proudy teplé
vody. Ve stejné koupelně, kterou potom pouţije on. Rychle se odvrátil a Snape odešel nahoru.
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Harryho náhradní pokoj byl skromný, ale pohodlný, s úzkou postelí pod oknem. Natáhnul se na postel
a čekal, aţ Snape vyjde z koupelny. Kdyţ uţ neslyšel téct vodu, vzal ručník a zamířil na chodbu. Ve
stejnou chvíli Snape otevřel dveře koupelny a vyšel ven.
Harry si nemohl pomoct a zhluboka se nadechl vůně, která se nesla vzduchem. Snape měl čerstvě umyté
vlasy a byl cítit meduňkou a ještě něčím, co nedokázal pojmenovat. Měl na sobě černé hedvábné
pyţamové kalhoty a přes ramena přehozenou osušku. Oba zůstali naproti sobě nehybně stát. Napětí by se
dalo krájet. Harry cítil, jak ho polévá horko, a vzrušil se větší rychlostí, neţ jakou Smrtijedi metali své
kletby. Zdálo se mu, ţe se zastavil čas, ale ve skutečnosti to trvalo jen pár okamţiků, neţ se Snape kolem
něj protáhl a zamumlal: „Omlouvám se za zdrţení.“ A odešel do svého pokoje, aniţ by čekal na odpověď.
Harry se zavřel v koupelně, opřel se o umyvadlo a snaţil se dostat svůj dech pod kontrolu.

»•«

Harry vyskočil z postele s hůlkou v ruce a zaujal obranný postoj ještě dřív, neţ si stačil uvědomit, co ho
vlastně probudilo. Srdce mu tlouklo jako zběsilé. Zapojil všechny smysly a okamţitě rozpoznal, ţe uvnitř
pokoje nebezpečí nehrozí, ty hlasité zvuky, které ho vzbudily, vycházely z jiné části budovy. Podíval se na
hodinky a zjistil, ţe jsou dvě hodiny po půlnoci. Natáhl na sebe dţíny, bosky došel ke dveřím a tiše je
otevřel. Vykoukl ven, ale chodba byla prázdná. Vyklouzl ze svého pokoje a bezhůlkovým kouzlem místnost
zabezpečil. Uţ byl na schodech, kdyţ se otevřely dveře od Snapeova pokoje. Rychle se na staršího muţe
podíval – hůlka v pohotovosti, kabátek od pyţama rozepnutý, bosý jako on. Jejich pohledy se setkaly
a Snape ho mlčky následoval. Bylo milé mít někoho, kdo mu kryje záda. Oba naboso, hůlky připravené,
začali pomalu po špičkách sestupovat po schodišti dolů.
O patro níţ uţ bylo jasné, ţe vzrušené hlasy znějí z místnosti na konci chodby.
Harry došel tiše aţ k mohutným borovicovým dveřím a pomalu vztáhl ruku ke klice. Snape mu poloţil ruku
na rameno, aby ho zastavil. Harry se musel hodně ovládat, aby se pod dotykem horké ruky na svém
nahém těle nezachvěl. Cítil, jak tlak štíhlých prstů zesílil a to ho donutilo se uklidnit. Stál tiše
u pootevřených dveří, poslouchal, co se děje uvnitř a zřetelně vnímal teplo, které sálalo ze Snapea,
stojícího těsně za ním.
Po chvíli se mu začala třást ramena potlačovaným smíchem. Otočil hlavu a uviděl na Snapeově tváři
podobné pobavení.
Vypadalo to, ţe Blaise Zabini se tajně proplíţil do loţnice své dívky. Rozdivočili se tak, aţ to postel
nevydrţela a ten hluk přivolal její rodiče. Slyšeli křik a nadávky rodičů, pofňukávání dívky, téměř
neznatelný hlas Zabiniho a Toma, jak velmi rozladěně vyslovuje kouzla, aby spravil rozbitou postel.
Harry s úsměvem od ucha k uchu opatrně zavřel dveře. Otočil se a nosem téměř vrazil do Snapeova
hrudníku.
Prudce nasál vzduch.
Ze Snapea proudila fantastická vůně.
Starší muţ se zhluboka nadechl a pohyb hrudníku jejich vzdálenost ještě zmenšil. Napětí potlačované
touhy bylo téměř hmatatelné. Harry zatouţil otřít si tvář o jemné chloupky na Snapeově hrudi. Cítit je na
svých rtech, dotknut se jich jazykem…
Prudce otočil hlavu na stranu a nechtěně nosem zavadil o ztvrdlou bradavku. Snape sebou trhnul, jako
kdyby ho udeřil a pozpátku ustoupil aţ ke schodišti, které bylo za ním. Harry zůstal strnule stát. Zvedl
zrak a podíval se na Snapea, ale uţ stál na temném schodišti a bylo těţké z jeho obličeje cokoli vyčíst.
Starší muţ se obrátil a šel po schodech vzhůru. Harry ten pohled na rozepnutý kabátek od pyţama
nedokázal vytěsnit z hlavy. Na vrcholu schodiště se Snape otočil a zíral na něj dolů. Harry si nebyl zcela
jistý, co si má o tom pohledu myslet.
A pak Snape zmizel.
Harry se snaţil dostat dech pod kontrolu. Automaticky si sáhl do těsných dţínů, aby si upravil přirození,
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které se hlásilo o slovo. Musel si přiznat, ţe ho Snape pěkně rozpálil. Nikdy se ještě nesetkal s nikým, kdo
by na něho měl tak neuvěřitelný vliv.
Pomalu vyšel nahoru a zabočil do prázdné chodby.
Dveře Snapeova pokoje byly pootevřené…

2. kapitola - Magická noc
Harry téměř klopýtl. Zíral na dveře na konci chodby. Kdyţ scházeli dolů, byly přeci zavřené. Snape je
musel nechat pootevřené úmyslně. To bylo pozvání.
Mohl to ignorovat. Rozhodnutí bylo jen na něm.
Ale co vlastně chtěl?
Jeho erekce mu dala jasnou odpověď. Všechna krev se mu nahrnula do třísel, v puse měl sucho. Jeho
mozek mu předkládal tisíce důvodů, proč by neměl chodit dovnitř.
Zhluboka se nadechl a vstoupil.
Vzápětí byl mrštěn na zeď, bouchly dveře a Severus Snape ho líbal, jako by z něj chtěl vysát duši.
Harry vnímal jen pevné tělo, vůni kůţe, vlasy vonící ještě šamponem, Snapeův jazyk ve svých ústech,
ruce, které ho objímaly a neskutečný ţár a touhu.
I kdyţ Snape polibek nečekaně přerušil, nepřestával se k němu tisknout.
Pokoj byl osvětlen jen jednou mihotavou svíčkou. V jejím světle vypadalo všechno jinak. Snapeova tvář
získala hlubší a ostřejší linie. Zrcadlo na zdi odráţelo světlo svíčky a dodalo jeho černým očím ţivoucí lesk.
Harrymu se rozbušilo srdce. Nechápal, co se s ním děje. Tohle je přeci Snape, jeho učitel. Člověk, se
kterým měl aţ dodnes vztahy, které by se daly označit přinejmenším jako problematické.
Nejvíce s ním otřáslo vědomí, ţe tohle byl ten nejţhavější polibek jeho ţivota.
Harryho oči se zaměřily na Snapeova ústa, nevědomky si olízl rty a boky přitlačil proti jeho tělu.
„Nechci mít sex s někým, koho neznám,“ opakoval uţ po několikáté za ten večer Snape.
„Jasně,“ přikývl Harry zmateně. Zadíval se do Snapeových očí a pak opět na jeho ústa. Jeho mozek se
rozpouštěl jako čokoláda tavená sluncem.
Snape se usmál a pomalu začal putovat rukou po Harryho hrudníku. Jeho prsty za sebou nechávaly
ţhavou stopu. Harry zalapal po dechu, kdyţ mu Snape něţně přejel po bradavkách a sjel níţ přes jeho
břišní svaly aţ k okraji lehce povolených dţínů.
„Předpokládám, ţe jsi přístupný i jiným způsobům,“ zašeptal.
Jeho hluboký, svůdný hlas rozechvěl Harrymu kaţdý nerv v těle. Nikdy tolik po nikom netouţil, byl
ochoten vyslechnout jakýkoli návrh. Jejich touha byla vzájemná, věděl, ţe ho Snape nebude nutit do
něčeho nepříjemného. Byl mu ochoten přenechat veškerou iniciativu.
„Hmmm,“ souhlasně zamručel a naklonil se dopředu. Díky rozdílu v jejich výšce lehce dosáhnul na
Snapeovy bradavky. Zkusmo jednu nasál do úst a jemně stiskl zuby. Cítil, jak Snape ztuhnul. Odhrnul
rozepnutý kabátek od pyţama a začal mu jednou rukou hladit hrudník. Druhá ruka bloudila po jeho
zádech. Zastavil se u lesklé látky nohavic a špičky prstů sjel za tkaninu. Zřetelně si uvědomoval Snapeovo
bolestivé vzrušení.
Snapeovo hrdelní vrčení bylo neuvěřitelně erotické. Jeho ruce sklouzly k bokům a Harry se začal
nekontrolovatelně chvět. Snape ho odtáhl od zdi a přitiskl ke své erekci. Harry zasténal, přesunul své rty
na Snapeův krk a opřel si hlavu o jeho rameno.
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Snape zvolna putoval rukou kolem lemu jeho dţínů. Zarazil se u knoflíku u jeho kalhot a tázavě se na
Harryho podíval. Harry zatáhl břicho, aby ho mohl snadněji rozepnout a rty vyhledal jeho ústa. Kdyţ
uslyšel nezaměnitelný zvuk rozepínaného zipu, poloţil své ruce na Snapeova ramena. Snapeova ruka
vklouzla do kalhot a Harry zasténal do jeho úst, kdyţ cítil, jak se dlouhé štíhlé prsty se ovinuly kolem jeho
erekce. Neovládl se a prudce přirazil boky.
Snape se usmál a jedním tahem mu spustil kalhoty ke kolenům. Harry se snaţil z kalhot osvobodit úplně,
ale byl tak rozrušený, ţe zavrávoral. S rozpačitým úsměvem Snapea trochu odstrčil, potřeboval trochu
více prostoru, aby konečně ty zatracené kalhoty dostal dolů.
Snape od něho poodstoupil, zkříţil ruce na prsou a sledoval jeho trápení. Harry se konečně vysoukal
z kalhot a odkopl je na stranu. Stál tam nahý, neschopný pohybu, lapený mezi ostychem a přáním říci:
„Jsem tu jen pro tebe. Ber nebo nech být.“
„Nádhera,“ prohlásil Snape, čímţ Harryho naprosto šokoval.
„Co prosím…?“
„Ale no tak,“ přistoupil Snape blíţ, „jistě nejsem první milenec, který obdivuje tvé tělo.“
Harry polknul, bylo neobyčejně příjemné slyšet od toho zarputilého muţe tato slova. Bylo to, jakoby
tenhle Snape neměl naprosto nic společného s tím muţem, kterého znal tolik let. Byl tu jen neuvěřitelně
svůdný muţ, ţivočišná šelma, po které Harry touţil kaţdou buňkou v těle.
Zatáhl za lesklý hedvábný límeček Snapeova pyţama a nechal mu ho volně sklouznout z ramen.
„Nedělej to,“ Snape se od něj rychle odtáhnul a natáhl si horní díl pyţama zpátky. Aniţ by se zastavil
v pohybu, nebo jakkoli zaváhal, sundal si spodní díl.
Harryho ten pohled naprosto přemohl. Vyschlo mu v ústech a nohy se mu proměnily v sulc. Křečovitě
polknul a lehce pootevřel rty. Klesl na kolena.
To, co nedokázal vyjádřit slovy, se pokusil ukázat činem. Vyhledal Snapeův pohled ve snaze najít v něm
souhlas. Aniţ by přerušil oční kontakt, pevně uchopil jeho erekci.
„V pořádku?“ zeptal se, kdyţ Snape nijak nereagoval. V jeho pohledu bylo něco zvláštního, ale on to
nedokázal dešifrovat. „Jistě nejsem první milenec, který obdivuje tvé tělo,“ vrátil mu jeho repliku.
Snapeovo tělo se otřáslo smíchem. Boky lehce vyklenul dopředu. To byl pro Harryho jasný signál…
Několik dalších minut byl Harry tak zaujatý svým úkolem, ţe se mu všechny myšlenky nenávratně
vytratily. Bylo to senzační. Bolely ho sice čelisti, ale vynahrazoval mu to pocit, který měl z toho, jak
Severus nahlas sténal…
„Myslím, ţe postel bude lepší,“ přerývaně po chvíli zachraptěl Snape.
Harry se pomalu neochotně stáhl a tázavě se na Snapea podíval.
„Musí tě bolet čelist. A také kolena,“ vysvětlil Snape.
Harry se na něho zašklebil. „Stálo to za to,“ usmíval se, ale kdyţ vstával, křuplo mu v kolenou. Snape se
znovu usmál a podal mu ruku, aby mu pomohl vstát.
Lehli si spolu na postel a jejich těla se automaticky propletla. Leţeli jen tak bez hnutí a uţívali si
přítomnost toho druhého. Harry cítil, jak Snape jezdí pohledem po jeho nahém těle. Vzpomněl si, jak mu
Severus řekl, ţe je krásný a poprvé v ţivotě si tak i připadal. Snape v něm vyvolával pocity, které nikdy
nezaţil. Jako kdyby mu oţil kaţdý nerv v těle, jeho kůţe byla citlivá a on prudce reagoval na kaţdý jeho
dotek.
Snape strávil hodiny laskáním Harryho těla tak, jako to nikdy nikdo před ním nedělal. Dráţdil ho
k nepříčetnosti jemnými dotyky, horkým dechem, hlazením. Harry byl doslova zahlcený pocity, bylo to
neuvěřitelně vzrušující. Jediné, co si naplno uvědomoval, bylo to, ţe se uţ nikdy nebude na Snapea dívat
tak, jako dřív. Byl neuvěřitelně smyslný a Harry se jen chabě snaţil vracet všechny ty něţnosti, které mu
jeho milenec tak vrchovatě dopřával.
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Po bouřlivém orgasmu Harry okamţitě usnul. Vyhnuli se tak trapnému váhání, jestli má zůstat na noc
nebo odejít. Kdyţ se v noci probudil, jen se pohodlněji vytvaroval podle horkého těla svého milence.
Zhluboka nasál jeho vůni a spokojeně se ponořil zpět do říše snů.
Harryho probudily sluneční paprsky, které na něho dopadaly skrz tenký závěs, který se marně snaţil
zakrýt celé okno. Leţel naboku, zády opřený o Snapeovu hruď a při kaţdém jeho nádechu ucítil chladivou
látku kabátku pyţama, které si včera Severus odmítl sundat. Snapeův dech byl pravidelný, ještě spal.
Jeho horký dech lechtal Harryho na krku. Bylo zvláštní jen tak v klidu leţet a tulit se ke Snapeovi, a ještě
podivnější bylo to, ţe se cítil šťastný a naprosto v bezpečí. Šťastně se usmál. Přitiskl se k němu blíţ a
spokojeně podřimoval, dokud ho plný močový měchýř nedonutil vstát. Opatrně se vymanil z jeho náruče
a šel do koupelny.
Vracel se chodbou zpátky a míjel dveře svého pokoje. Zarazil se. Očekává od něho Snape, ţe odejde bez
rozloučení? Jenom tak, jako kdyby se nic nestalo?
Ne! To nedokáţe!
Pokračoval v chůzi a tiše vklouzl zpátky do Snapeova pokoje. Severus leţel na zádech, jednu ruku měl pod
hlavou, druhou poloţenou volně podél těla. Černý vršek od pyţama rámoval jeho hruď a vyrýsované břišní
svaly. Harryho ten pohled naprosto ohromil. Vzrušil se takovou rychlostí, aţ z toho dostal závrať.
Snape se na Harryho podíval a posunul se, aby mu udělal vedle sebe víc místa.
Harry ze sebe shodil dţíny a během vteřiny leţel vedle něj.
„Nemáme moc času,“ bylo jediné, co Snape řekl.
„Nemáme,“ souhlasil Harry, přesto začal pomalu hladit Snapeovo břicho. Cítil, jak se Severusovi pod jeho
dotyky mírně stahují břišní svaly. „Vypadáš zatraceně svůdně. Jak to děláš?“ zašeptal. Sklonil hlavu
a začal líbat místa, která před chvílí hladil.
„Kdy ses naposledy holil?“ brblal Snape a zavrtěl se.
„Nějaké stíţnosti?“ zeptal se Harry a otřel se čelistí o citlivou kůţi na břiše. Schválně přitlačil, aby ho
neoholeným strništěm lehce poškrábal. Během prázdnin pouţíval raději mudlovský holící strojek, třebaţe
kouzelnický způsob oholení vydrţel mnohem déle.
Zaznamenal Snapeovo vzrušení a všiml si, jak jeho ruka zajela pod deku. Harry chtěl vidět víc. Odhrnul
deku… bylo neuvěřitelně erotické vidět jeho dlouhé štíhlé prsty obtočené kolem vlastní erekce.
Nedočkavě odstrčil jeho ruku, aby ji nahradil vlastní.
Harry si přál, aby mohl trávit hodiny laskáním toho krásného těla, ale čas byl proti nim. Tenkou záclonou
dopadalo do místnosti stále více světla, a i kdyţ Harryho bolela po vášnivé noci čelist, věděl, jakým
způsobem se rozloučí se svým milencem. Škoda, ţe uţ není čas a musí to udělat bez předehry. Kdyţ
sebou Snape nad jeho nečekaným útokem překvapeně trhnul, na chvíli zpomalil. Začal hladit jeho
překvapivě silná stehna a nepřestával ve své činnosti. Jeho vlastní erekce poskočila, kdyţ viděl, jak Snape
naprosto uvolněně roztáhnul nohy. Ten odevzdaný pohyb byl nesmírně vzrušující.
Mladík se snaţil svého partnera potěšit tak, aby na to nikdy nezapomněl, aby nezapomněl na něj a podle
toho, jak proti němu jeho milenec přiráţel, poznal, ţe se mu to daří.
O chvíli později Snapea vášnivě líbal. Ten mezitím rukou zpracovával jeho erekci a pomalu ho posouval
k vrcholu. Harry vsunul ruce pod lesklý saténový kabátek a hladil mu záda. Kdyţ to na něj přišlo, musel
polibek přerušit. Bezmocně se svalil na svého milence a nechal se unášet vlnou euforie, která ho zaplavila.
Jen tam tak leţel a lapal po dechu, dokud Snapeův kouzelnický budík neoznámil, ţe je čas vstávat. Snape
se natáhl pro hůlku, aby ho umlčel a pak mávl hůlkou ještě jednou. Harry ucítil šimrání, které doprovázelo
čistící kouzlo. Věděl, ţe to šetří čas, ale chtěl si ještě na své kůţi chvíli nechat vůni milencova potu.
Povzdechl si a převalil se na záda. „Musíš jít, viď?“ prohlásil rezignovaně.
„Ano,“ Snape se na něho podíval a vstal z postele. „Bude ti vadit, kdyţ pouţiji koupelnu jako první?“
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„Musíš stihnout bradavický expres?“
„Jak to víš?“ ze Snapeova svůdného barytonu bylo slyšet mírné napětí.
„Je tu plno dětí, které jím jezdí. Vytáhl sis krátkou slámku, ţe je musíš hlídat?“ usmál se Harry.
„Něco takového,“ přikývl Snape. Oblékl si kalhoty od pyţama a významně se na Harryho podíval.
„Och, promiň,“ kvapně vstal, natáhl si dţíny a pečlivě si je zapnul. Usilovně při tom přemýšlel, co říct.
Narovnal se. „Chtěl bych tě zase vidět,“ prohlásil pevně. Celý jeho postoj vyjadřoval odhodlání.
Snape si ho chvíli měřil, v tváři měl nečitelný výraz. „Myslím, ţe to není dobrý nápad,“ ozval se po delší
pauze.
Harry zvedl hlavu a podíval se mu přímo do očí. Mohlo to samozřejmě znamenat, ţe na Snapea svým
sexem neudělal nějak zvlášť velký dojem, ale nevěřil tomu. Oba si to uţili a měl pocit, ţe se mu to líbilo.
Víc neţ líbilo. Harry alespoň ještě něco takového nikdy nezaţil. Měl za sebou několik románků na jednu
noc a jeden delší vztah. Nic z toho se však nedalo srovnat s tím, co zaţil minulou noc.
Kdyţ se miloval s Derekem, bylo to z lásky. V tomhle zatím láska nebyla, ale přesto…
Neměl v úmyslu to vzdát bez boje. Měl se Snapem pocit naprostého souladu. Ten muţ byl neuvěřitelně
smyslný. A také velkorysý, citlivý a otevřený. Bylo to příliš krásné, neţ aby to po jedné noci skončilo.
Pokusil se na to podívat ze Snapeova úhlu.
Hlupáku! Jak můţeš být takový idiot! Podíval se na Snapeův pyţamový kabátek. Myslel si, ţe jen skrývá
své jizvy, cítil je na jeho zádech. I kdyţ to moţná taky, ale on skrýval horší tajemství.
Znamení zla na předloktí.
„Nemám moc času na vztah,“ pokračoval Snape jemně. „Vţdyť víš, ţe jsem plně vytíţen vyučováním
a výzkumem…“
Harry k němu zvolna přistoupil.
„Chápu, ţe kvůli vyučování nemáš mnoho času,“ řekl tiše. „Asi před rokem jsem koupil dům
v Prasinkách.“ pokračoval a Severusovy černé oči se přimhouřily. „Nic zvláštního, ale stojí na tichém a
osamělém místě. Nikdo by nás tam nerušil. Jsem zvyklý být skoro pořád sám, ale myslím si, ţe to, co se
stalo minulou noc, bylo příliš dobré na to, abychom se k sobě jen tak otočili zády. Bylo to zatraceně ţhavý,
Severusi! Přiznej to!“
Snape se na něho podíval svým černým nevyzpytatelným pohledem a mírně mu cukly koutky. „Nebylo to
tak špatné,“ připustil.
„Ty mizero!“ zasmál se Harry. „No dobrá, moţná jsem si to uţil víc neţ ty. Nechci si nic nalhávat. Ale rád
bych dostal šanci to zkusit znovu. Budu na tebe čekat v Prasinkách v hospodě u Kejhavý husy tři pátky po
sobě, od 19 do 22 hodin. Kdybys mě chtěl znovu vidět, přijď tam, prosím.“
Snape neodpověděl.
Harry se pokusil zachovat si poslední zbytky důstojnosti, ale nedalo mu to a ve dveřích se ještě otočil.
„Děkuji ti. Jsi naprosto neuvěřitelný, víš to?“ A pak odešel.

3. kapitola - Staré účty
Po večeři šel Harry Po večeři šel Harry do kanceláře ředitele a v duchu se připravoval na nepříjemný
rozhovor.
Bylo to pokaţdé, kdyţ se vracel z prázdnin, a přestoţe si svou řeč mnohokrát nacvičoval, byl trochu
nervózní. Potřeboval se uklidnit. Trochu zpomalil a zaměřil své podvědomí na svůj srdeční tep, jako při
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meditaci, kterou ho naučil Andy. Dýchal pomalu a pravidelně. Ticho temných chodeb porušovala jen
ozvěna jeho kroků. Ten tichý pravidelný rytmus ho uklidnil. S potěšením do sebe nasál jedinečnou vůni
starého kamenného hradu. Cítil se jako doma.
Kdyţ se trochu uklidnil, začal myslet na body, podle kterých chtěl postupovat. „Takţe za prvé, musím být
přístupný i názorům druhých,“ umiňoval si. „Za druhé, musím správně posoudit všechny skutečnosti,
které vyjdou najevo a zasadit se o jejich zlepšení. A za třetí, musím poloţit ty správné otázky.“
Řekl chrliči heslo, které mu před večeří dala McGonagallová, vstoupil na schodiště a nechal se vyvézt ke
kanceláři ředitele. Nepřekvapilo ho, kdyţ uvnitř uviděl profesorku McGonagallovou sedět v křesle a popíjet
čaj. Kdyţ vešel, Brumbál právě podával šálek Snapeovi, který byl opřený o zeď.
„Harry! Dáš si čaj? S mlékem a cukrem?“ usmíval se Brumbál a ukázal na konvici.
„Bez cukru, pouze mléko. Děkuji, pane,“ odpověděl Harry. Ředitel mu mávnutím hůlky přistrčil křeslo a
podal mu šálek čaje.
Harry se pohodlně posadil a kotník levé nohy si opřel o pravé koleno. Věděl, ţe uvolněné a sebevědomé
vystupování ovlivní jejich přístup k němu. Byl si vědom toho, ţe ho učitelé pozorují a o to víc se snaţil
zachovat klid. Usrkával čaj a čekal.
„Jsem si jistý, ţe nebudeš překvapený, ţe na tebe máme přichystaných několik otázek, Harry,“ začal
zvesela Brumbál.
„To je v pořádku, pane, já mám na vás také několik otázek,“ odpověděl zdvořile Harry.
Brumbálovy oči se zúţily překvapením. „Samozřejmě ti odpovím na vše, co budu vědět,“ usmál se. „Chceš
začít jako první, Harry?“
„Aţ po vás, pane,“ odmítl nabídku.
„Velmi dobře. Moţná bys nám tedy mohl říct, kde jsi byl celý minulý týden.“ šel Brumbál rovnou k věci.
Harry usrknul svůj čaj a podíval se na něj. „Můţu se zeptat, proč ve vás vzbudil takový zájem právě
minulý týden, pane řediteli?“ zeptal se klidně.
„Protoţe jste nebyl doma u svých příbuzných,“ vyjel na něj Snape. „V domě, ve kterém jsme promarnili
spoustu času a námahy při vytváření ochranných kouzel!“
Harry se na něho podíval a jeho fantazie se rozeběhla úplně jiným směrem, neţ kterým se ubíral
rozhovor… Teď ne! Okřikl se.
Znovu si usrkl čaje. Dlouhé tísnivé ticho přerušil aţ hlas profesorky McGonagallové.
„Pane Pottere, my si uvědomujeme, ţe váš ţivot v Zobí ulici můţe být trochu nudný, ale…“
„Opravdu, paní profesorko?“ zeptal se tiše Harry a trochu se k učitelce přeměňování naklonil. „To je
zajímavé. Co vlastně víte o mém ţivotě v Zobí ulici?“
McGonagallová si ho pátravě prohlíţela. „Promiňte, ale nechápu...“
„Jen jsem se zeptal, co víte o mém ţivotě v Zobí ulici.“
Minerva se zmateně podívala na své kolegy a uviděla na jejich tvářích stejné nepochopení, které cítila ona
sama.
„Nevzpomínám si, ţe by od té doby, co jste mě jako nemluvně poloţili na jeho práh, nějaký dospělý
kouzelník nebo čarodějka, ten dům navštívili. V tu noc, kdy moji rodiče zemřeli, jste mě nechali napospas
mé tetě a strýci. První do toho domu vstoupil aţ pan Weasley v létě před mým čtvrtým ročníkem
v Bradavicích. Nebo se snad mýlím?“ zeptal se Harry.
„Vaši příbuzní nemají kouzelníky příliš v lásce …“ začala McGonagallová, ale Harry ji nekompromisně
přerušil.
„Ano, to je pravda. Nemají rádi žádné kouzelníky,“ prohlásil pomalým nebezpečným tónem.
Na okamţik se v ředitelně rozprostřelo tíţivé ticho.
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Harry potlačil svůj hněv a tiše pokračoval. „Víte, pokoušel jsem se to pochopit. Dali jste mě tam tu noc, co
mí rodiče zemřeli, to chápu. Ale ţe nikdo z vás nepovaţoval za nutné se přesvědčit, ţe jsem v pořádku,
třebaţe jste věděli, ţe Dursleyovi nesnáší magii a kouzelníky vůbec, je pro mě víc neţ nepochopitelné!“
„Paní Figgottová…“ začal Brumbál.
„Do toho domu nikdy nevstoupila,“ dokončil Harry.
„Pottere, tohle všechno je nějaký úvod k dojemnému příběhu o tom, jak s vámi bylo špatně zacházeno?
No tak prosím, pokračujte!“ ušklíbl se Snape.
Harry se podíval na muţe, vedle kterého se dnes ráno probudil. Kdyţ si uvědomil tu ironii, měl co dělat,
aby se nerozesmál.
„Vlastně jsem - právě nyní - se svým ţivotem naprosto spokojený. Tedy... kdyţ mi o něj zrovna neusiluje
Voldemort,“ odpověděl Harry, „bojím se jen o další děti, které někde trpí tak, jako jsem trpěl já.“
„Jak nebelvírské,“ zamumlal Snape, za coţ si vyslouţil spalující pohled od McGonagallové.
„Pane řediteli, máte představu, kolik je právě teď ve škole sirotků?“ snaţil se Harry změnit taktiku.
„Mám dojem, ţe to není váš problém!“ zavrčel Snape.
Harry se nenechal vyvést z klidu. „Neptám se na jména, chci vědět jen přibliţný počet. Předpokládám, ţe
vzhledem k řádění Voldemorta tu nějací budou.“
„Máte starost o všechny trýzněné děti, Pottere?“
„Předpokládám, ţe i ve Zmijozelu jsou sirotci. Voldemort jich nadělal dost i ve vlastních řadách, kdyţ byl
nespokojen se svými sluţebníky, pane profesore,“ podíval se zpříma na Snapea. „Zajímá mě kaţdé dítě,
bez výjimky. Chci se ujistit, ţe to, co jsem zaţil já, není obvyklá péče, se kterou se opatrovníci staví ke
svým svěřencům. Pokud ano, je to strašné.“
Dospělí se podívali na Harryho jako na dítě, které ničemu nerozumí.
„Pane Pottere, většiny těchto sirotků se ujala jejich rodina. Není potřeba je kontrolovat,“ nasadila
McGonagallová vlídný tón.
„Profesoři, předpokládá se, ţe nasadím svůj ţivot za osvobození kouzelnického světa. I kdybych tu válku
vyhrál, bude to vítězství vykoupené za cenu velké bolesti. A to nemluvím jen o Voldemortově Cruciatu.
Potřebuji ţít ve světě, který stojí za to, abych za něj bojoval.“
„Pottere, vaše touha být hýčkaným hrdinou je prostě ohromující! Stěţujete si, ţe vás kouzelnický svět
nerozmazloval a přitom jste ignoroval veškeré ochrany, které jsme vám poskytli,“ Snape byl opřený ve
svém křesle, ruce poloţené na opěrkách. V tmavých očích pohrdání.
„Vaše snaha o moji bezpečnost byla ţalostná,“ prskal Harry, „ale na to, aby to vybudovalo pevnou vůli
v zachránci kouzelnického světa, to dokonale stačilo. Váţně vás ty vaše ochrany ujistily o tom, ţe jsem
v Zobí ulici? A jaké zprávy vám podával Remus Lupin o mé bezpečnosti? Vím, ţe Zobí ulici hlídal.“
Snape a McGonagallová se podívali na Brumbála. „Ano, hlídal, Harry,“ odpověděl ředitel a přemýšlel, o co
vlastně Harrymu jde.
„Tak proč Lupin nepoţádal moji tetu, aby se se mnou mohl setkat?“
„Předpokládali jsme, ţe by tě tví příbuzní poslali do tvého pokoje za neposlušnost. Měl jsi přeci zakázáno
stýkat se s jinými kouzelníky.“
„Samozřejmě. Oni ode mě očekávali jenom špatné chování. Takţe vy jste si začali o mě dělat starosti, aţ
kdyţ se ukázalo, ţe můj magický podpis zmizel,“ podíval se do tří tváří před sebou, v kaţdé z nich se
odráţely jiné emoce. „Kdybych zemřel dva dny před tím, tak by to vaše odpovědnost nebyla?“
„Nebuďte směšný, Pottere!“ ušklíbl se Snape. „Nedělejte z toho melodrama! Proč bychom si měli myslet,
ţe jste byl ve svém domově v nebezpečí?“
„Samozřejmě, proč byste měli?!“ křičel Harry.
Ticho.
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„Pane Pottere?“ promluvila tiše Minerva McGonagallová a hlas se jí lehce třásl. „Snaţíte se nám naznačit,
ţe vás vaši příbuzní zneuţívali?“
Vycítil, jak se do něho zabodly tři páry očí.
„Řekl jsem jen, ţe jste neměli ţádný způsob jak to zjistit, a upřímně řečeno, ani jste neměli zájem to
zjistit.“
Ticho.
Harry se zhluboka nadechl ve snaze se uklidnit. „Obávám se, ţe jsou zde i jiné děti, které jsou na tom tak,
jako já. Vím, ţe pečovat o ně, neţ přijdou do Bradavic není vaše zodpovědnost, ale kouzelnický svět by se
měl ujistit, ţe je o ně dobře postaráno. A poté, co se stanou studenty tady, měl by být nějaký způsob, jak
kontrolovat, ţe je v jejich rodinách všechno v pořádku.“
„Takţe vy tvrdíte, ţe jste byl zneuţívaný?“ přestoţe Snapeův hlas nebyl výsměšný, Harry se cítil lehce
podráţděný, protoţe o tohle tady přece vůbec nešlo.
„Profesore Snape, nic takového přeci netvrdím. To, co se stalo mně, není důleţité…“
Mistr lektvarů si odfrkl a Harry se na něj pronikavě podíval.
„Dobrá, kdyţ to tedy musíte vědět, byl jsem zneuţíván. Byl jsem bit asi víc, neţ většina dětí a často jsem
hladověl. Většina lidí by asi mé podmínky povaţovala za nepřijatelné, ale tohle není…“
„Dům vypadal být v pořádku, Harry, a tví příbuzní nejsou nemajetní...“ začal zaraţeně Brumbál.
Harry si povzdechl. Zdá se, ţe mu od tohoto tématu nedovolí uhnout. „Byl jste někdy uvnitř mudlovského
domu?“ zeptal se ředitele.
Brumbál vypadal zaskočeně. „Ne, myslím, ţe ne,“ odpověděl zdráhavě.
Harry přikývl. „Mudlovské domy nejsou podobné těm kouzelnickým. Pokoje nejdou zvětšit tak, aby
vyhovovaly potřebám jejich obyvatel. Nikdy vám nebylo divné, ţe moje oznámení o přijetí do Bradavic
bylo adresované do přístěnku pod schody?“
Tři páry očí blýskly po sobě a potom se zaměřily na Harryho.
Harry se rychle rozhlédl po místnosti a pak mávl hůlkou na prázdný kus zdi vedle krbu. Objevila se tam
dvířka zhruba 90 cm vysoká a 60 cm široká, s petlicí na jejich vnější straně.
„Můj pokoj,“ prohlásil Harry, „před tím, neţ mi přišel dopis ze školy. Prosím, podívejte se.“
Všichni tři přistoupili k dvířkům.
„Budete muset jít jeden po druhém,“ řekl Harry s úsměvem v hlase. Vstal a podrţel dveře profesorce
McGonagallové. Kdyţ byla uvnitř, zavřel za ní.
„Je tady tma!“ Její hlas zněl zevnitř přidušeně.
„Ano.“
„Au! O něco jsem se praštila do hlavy!“
„Promiňte, paní profesorko, neřekl jsem vám o schodišti. Rovně se můţete postavit jen u dveří.“
„Ale já ty dveře nevidím!“
„Ale ano, je to moţné. Podívejte se na podlahu, škvírou pode dveřmi prosvítá světlo.“
„Pottere, kde je tu vypínač? Mudlové mají přeci elektřinu!“
„Většinou mi nedovolili pouţívat ţárovku,“ zašeptal Harry. „Elektřina je drahá.“
Snape i Brumbál se zadívali na Harryho. Uhnul jim pohledem a ustoupil, aby mohl otevřít dveře.
McGonagallová ještě chvíli zůstala uvnitř, neţ se odhodlala vyjít ven. Kdyţ procházela kolem Harryho,
pohladila ho po rameni. Nebyla schopná se mu podívat do očí. Její pohnutí Harryho dojalo.
Brumbál se sehnul a podíval se dovnitř. „Dveře se dají zamknout pouze zvenku,“ konstatoval překvapeně.
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Mladý muţ přikývl.
Snape se musel pořádně sehnout a Harry se pokoušel nedívat se na jeho pozadí, kdyţ se skloněný soukal
dovnitř. Zavřel za sebou. Harry slyšel, jak zavrzalo jeho provizorní lůţko, kdyţ se Snape posadil a
připadalo mu nemístně intimní, ţe Snape sedí na jeho dětské posteli. Věděl, jak má mistr lektvarů citlivý
nos. To vše ještě umocňoval uzavřený prostor. Zápach potu, moči a špinavých ponoţek se mísil s pachem
krému na boty, který byl poloţen v krabici u dveří.
Snape zaklepal na dveře a Harry mu je okamţitě otevřel. Jedno mávnutí hůlkou a místo malých dvířek tu
byla velká.
„Toto je místnost, kde jsem spal poté, co přišel dopis z Bradavic. Byli tak vyděšení, ţe mě přestěhovali do
Dudleyho druhé loţnice.“
Vyzval své učitele, aby vstoupili a následoval je. Kdyţ Snape vcházel dovnitř, prohlédl si pečlivě všechny
visací zámky na dveřích. Nacpali se všichni do malého pokoje. Harry viděl, jak si prohlíţejí skromné
vybavení a mříţe v okně. Kleknul si na kolena a nadzvedl uvolněné prkno v podlaze. „Tady jsem měl
ukrytou svou hůlku a jiné cennosti. Všechny ostatní věci byly zamčené v mém kufru, ke kterému jsem
neměl přístup.“
„Alespoň jste tady měl kočku, která vám dělala společnost,“ snaţila se McGonagallová zlehčit situaci, kdyţ
si všimla, ţe dole na dveřích jsou přimontovaná malá výklopná dvířka.
„Ne, těmi dvířky mi sem strkali chléb a vodu. Byl jsem tu zamčený i několik týdnů v kuse. Pouštěli mě ven
jen pokud bylo potřeba pomoct s nějakými domácími pracemi.“
Mlčení bylo tak napjaté, ţe se ho mohl skoro dotknout. Harry vyšel ven jako první a posadil se opět do
křesla.
Brumbál mlčky vykouzlil konvici čaje a nalil si plný hrnek.
„Musíte je nenávidět. A nás také,“ šeptla McGonagallová.
„Nesnášel jsem je,“ souhlasil Harry, „aţ do té doby , neţ jsem měl před dvěma lety srdečný pohovor s
mou tetou... na začátku letních prázdnin, poté, co zemřel Sirius. Došlo mi, jak jsem k nim byl
nespravedlivý.“ Nedokázal potlačit lítost v hlase. „Oni to všechno nedělali, aby mi ublíţili. Oni se mě báli.“
„Cítíte s nimi lítost?“ zeptal se Snape nevěřícně.
„Ano,“ přikývl Harry. Obrátil se na ředitele. „Pane, chtěl bych, abyste mi něco slíbil…“
„Slíbil? O co jde, Harry?“ zeptal se Brumbál překvapeně.
„Slibte mi, ţe bez ohledu na to, co vám nyní řeknu, budete pokračovat v placení školného pro Dudleyho,
tak, jak jste slíbil tetě, kdyţ se mě ujali. Zbývá mu uţ poslední rok.“
Brumbál se váţně podíval na mladého muţe před sebou. Měl pocit, ţe jeho chápání reality je opravdu
zkreslené. Bylo pro něho těţké, aby si uchoval svůj klidný tón, kdyţ odpovídal: „Slibuji, Harry.“
„Děkuji vám, pane,“ vydechl Harry úlevně. Právě splnil jeden úkol.
„Musíte mít svého bratrance velmi rád, pane Pottere,“ poznamenala McGonagallová hřejivým hlasem.
Harry se zasmál. „Je mi líto, ţe vás zklamu, paní profesorko. Nemůţu Dudleyho vystát, ale udělal jsem
s jeho matkou oboustranně výhodnou dohodu.“
„Nechtěl byste nám to vysvětlit?“ zasáhl Snape.
Harry se podíval na černovlasého muţe. Seděl pohodlně opřený v křesle, hrnek s čajem drţel v dlouhých
prstech se zjevnou nonšalancí. Vypadal opravdu úţasně sexy. Harry pocítil nevhodné pnutí v tříslech.
Ovládej se! Odvrátil pohled a obrátil se na Brumbála: „Měl bych několik otázek, pane.“
„Ptej se!“ usmál se starší kouzelník. V duchu byl vděčný, ţe má u sebe velmi silný a sladký čaj.
„První otázka je trochu osobní,“ poukázal Harry omluvně.
„Pokud budu moci, odpovím ti,“ přikývl starý muţ.
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„Děkuji vám, pane. Měl jste někdy nějaké děti?“
Na všech třech bylo vidět překvapení.
„Ne, neměl, ale jak sám dobře víš, zabýval jsem se dětmi celý svůj ţivot.“
„Ano, pane. Ale to není úplně totéţ. Nemám pravdu?“
Brumbál se na něj tázavě podíval.
Harry si povzdechl. „Jsem rád, ţe vaše chování způsobila nevědomost a ne zlý úmysl.“
Harry viděl, jaký šok jeho slova způsobila, ale to bylo přesně to, co potřeboval. Ujištění.
„Zlý úmysl? Vůči tobě? Měl jsi někdy důvod si něco takového myslet?“ zeptal se Brumbál zaraţeně.
„Nevím, co si o tom všem mám myslet. Jen jsem zvaţoval různé moţné příčiny vašeho jednání.“
„Myslel jsem si, ţe dát tě k tvým příbuzným je dobrý nápad. Co nejdále od uctívání a pochlebování
kouzelnického světa…“
„A to vás nenapadlo, ţe kdyţ mě dáte do rodiny, která se štítí jakéhokoli kouzla, pohlíţí na čaroděje jako
na šílence a věří tomu, ţe je jejich povinností to ze mě vytlouct, ţe tak pro mě vytvoříte stejné prostředí,
v jakém vyrostl Voldemort? Víte, ţe docela rozumím jeho pohnutkám?“
Ticho by se dalo krájet noţem. Co čekali? Pomyslel si Harry.
„A vaše závěry, pane Pottere?“ optal se Snape hedvábným hlasem.
„Neţ jsem přišel do Bradavic, neměl jsem s mudlovským světem dobré zkušenosti,“ prohlásil Harry. „Na
druhou stranu, některá má setkání s kouzelníky by se také nedala označit jako vydařená,“ dodal s mírným
úsměvem. „Bylo pro mě velké štěstí, ţe jsem poznal Weasleyovi. Díky nim jsem pochopil co je to
opravdový rodinný ţivot a to pro mě znamenalo opravdu hodně. A asi před rokem jsem šťastnou náhodou
potkal jednoho skvělého mudlu, takţe nyní mám snad více vyrovnané vnímání světa.“
„Tenkrát to pro tebe bylo takhle nejlepší, Harry,“ řekl Brumbál a vzal si z nízkého konferenčního stolku
kousek koláče.
„Moţná jste si měl tenkrát promluvit s mou tetou, pane,“ řekl Harry nebezpečně.
„Nerozumím?“ polkl ředitel namáhavě kus sladkosti.
„Ţe jste si měl promluvit s mou tetou, pane.“
„Pořád ti nerozumím, Harry.“
„To vidím. Jak uţ jsem řekl dříve, chápu vaše prvotní rozhodnutí přijaté ve spěchu. Smrt mých rodičů
musel být šok. Je logické, ţe jste v první chvíli myslel na mé nejbliţší příbuzné. Ale musel jste přece
vědět, ţe mě nechtěli, ne? Jinak byste přeci zaklepal na dveře a řekl jí, ţe je její sestra mrtvá. Jaký člověk
nechá dítě poloţené na prahu? Jen se zbabělým dopisem?“
Snape zasyčel. Potter si troufl nazvat ředitele zbabělcem! Oproti tomu McGonagallová tam seděla jako
přimraţená. Ona tam tehdy byla taky. Někde hluboko v srdci cítila vinu.
„Nemůţu uvěřit tomu, ţe jste si o nich nejdřív něco nezjistili anebo později o mně. Věděli jste, ţe
Dursleyovi uţ nechtěli další děti?“
Ticho.
„Nebo to, ţe se Dudley narodil předčasně a teta měla veliké poporodní deprese? To byl také důvod, proč
svého syna tak rozmazlovala, kdyţ se z toho dostala. Máte vůbec představu, jak můţe být těţké starat se
o dvě batolata? Mám přátele s malými dětmi, vím, o čem to je. Kdyţ jsem u nich jen pár hodin na
návštěvě, odcházím naprosto vyčerpaný! Nemohl jste se poradit nejdřív třeba s paní Weasleyovou? Ona
má zkušenosti s Fredem a Georgem, mohla vám to vysvětlit!“
Z hrůzy napsané ve tvářích profesorů Harry vytušil, ţe jeho slova měla poţadovaný účinek.
„Petunie to nemohla zvládnout. A moţná ani nechtěla, a proč by taky měla chtít? Nabídli jste jí někdy
pomoc? Cokoli, co by jí ulevilo? Dali jste jí dítě, které nechtěla a které měla neustále na očích. Ještě
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k tomu se mnou byli stále v ohroţení, kdyţ jsem prováděl svévolnou magii, jako kaţdé normální
kouzelnické dítě. Byli z toho hrozně vyděšení. Vysvětlil jim snad někdo, co to znamená? Řekl jim někdo,
jak mě dostat pod kontrolu? Ţili ve strachu, ţe bych mohl udělat něco strašného. A já jsem klidně mohl!
Bylo to od vás naprosto nemorální. Ztratili šanci ţít normálním rodinným ţivotem. Kdyţ uţ bylo nezbytné,
abych tam ţil, měli jste jim nabídnout nějakou pomoc. Nepochybuji, ţe by nebyl velký problém sehnat
někoho, kdo by se o mě jednou za čas - třeba kaţdou druhou neděli - postaral. Nedivím se, ţe nenávidí
kouzelníky.“
Harry poloţil hrnek na stůl a prohrábl si vlasy. Musel jim vysvětlit, jakou udělali chybu.
Po chvíli se na něho McGonagallová podívala. „Říkal jste, ţe jste se s vaší tetou na něčem dohodli, pane
Pottere.“
Harry se na ni krátce usmál. „Ano.“
„Co to bylo? Jednalo se o nějaké práce kolem domu?“
Mladík se hořce zasmál. „To bylo pro mou tetu nepochybně to nejtěţší, ţe se toho musela vzdát! Jediný
způsob, jak se mnou jednala, byla buď ignorace, nebo mi přidělila nějakou práci. Uţ jako malý jsem se
naučil všem domácím pracím, ale nestěţuji si, protoţe kdyţ jsem se začal starat sám o sebe, byla to
hračka. Kdyţ jsem zrovna neuklízel, musel jsem se jim klidit z cesty. Buď jsem se toulal na ulici, nebo
jsem byl zamčený v přístěnku pod schody. To záleţelo na tom, jakou měli právě náladu. Neříkám, ţe
všechno, co udělali, bylo špatné. Pouze si nepřeji, aby si něčím podobným musely projít i jiné děti. Ne,
pokud tomu můţeme zabránit.“
„Harry, přeješ si, abys tady mohl o prázdninách zůstat? Jde uţ jen o vánoce a velikonoce, můţeš zůstat
v Bradavicích, jestli…“ začal Brumbál.
„Ne, díky!“ smál se Harry. „Dřív bych moţnost zůstat tady na svátky uvítal. Děkuji, pane řediteli, ale uţ to
nepotřebuji.“
„Takţe ses s Dursleyovými nakonec usmířil? Vrátil ses k nim na vánoce a velikonoce, nebo ne?“ zeptal se
Brumbál lehce zmateně.
„Och, nebyl jsem u Dursleyů,“ usmíval se Harry.
„Prosím?“
„Neţiji u nich uţ od té doby, co jsem měl ten pohovor s tetou Petunií.“
„O čem to tady blábolíte, Pottere?“ potemněl Snape.
„To, co se vám snaţím říct je, ţe vaše ochranná kouzla byla na nic. Je mi to líto, ale je to tak!“
„Pottere…!“ začal zostra Snape.
„Profesore Brumbále, co vám teď ukazuje detektor, kterým mě sledujete? Neukazuje náhodou, ţe jsem
právě nyní u Dursleyů?“
Ředitel ztuhl. Prudce se otočil a upřel pohled na malou skleněnou krychli, která stála na jedné z polic
vysokého regálu za jeho zády.
Snape Harrymu mířil hůlkou na srdce, ještě neţ se ředitel obrátil zpět. Drţel ho v šachu, zatímco
McGonagallová pomalu svou hůlkou opisovala celé jeho tělo.
Harry seděl bez hnutí v křesle a sledoval je. Moţná by se i dobře bavil, kdyby nebyl hlavní postavou téhle
frašky.
„Revelio!“ křikla McGonagallová s prudkým švihem zápěstí.
Nic se nestalo.
„Já jsem Harry Potter,“ usmál se na vystresovanou ţenu.
„Ochranná kouzla není moţné oklamat mnoholičným lektvarem,“ prohlásil s jistotou Snape.
„Ano, pane, já vím,“ usmál se na něho Harry. Posadil se trochu pohodlněji a opět si leţérně přehodil nohu
přes nohu. „Nikdo pod mnoholičným lektvarem do toho domu nevstoupil. Ten detektor bylo chytré
opatření, ale bylo poměrně snadné ho oklamat. Stačilo pouze, aby v domě byla má ţivá část.“
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Opět to vyčkávavé ticho.
„Snad byste nám to mohl vysvětlit?“ pokusil se Snape zakrýt zvědavost znuděným tónem.
„Spermie mohou při správné teplotě ţít i několik dní,“ prohlásil Harry tónem, jako by mluvil o počasí.
Snapeovi se mírně rozšířily oči a Harry potlačil chuť se rozesmát.
„Pane Pottere,“ McGonagallová se napřímila a její vrásčité tváře zrůţověly. „Nechcete nám snad tvrdit, ţe
jste posílal své tetě... vzorky svého spermatu?“
„Přesně tak, paní profesorko!“ usmíval se Harry.
Harrymu nemohlo nic udělat takovou radost, jako kdyţ na okamţik viděl mistra lektvarů naprosto
konsternovaného. Snape na něj chvíli upřeně zíral, pak se odvrátil a přešel ke krbu.
„Posílal jste své tetě vzorky vašeho... vašeho...“ opakovala McGonagallová nevěřícně a pečlivě se při tom
vyhnula TOMU slovu.
„Neměla tušení, co to je,“ řekl Harry jemně. „Samozřejmě, pokud ty balíčky neotevřela. Coţ moţná
udělala, ale to uţ jsem nemohl ovlivnit, to nebyla moje zodpovědnost.“
Harry se naklonil pro čajovou konvici. „Můţu?“ Počkal, aţ mu Brumbál kývne a dolil si hrnek. Přidal ještě
kapku mléka a spokojeně usrkl.
Snape se obrátil, podíval se na chlapce, jak tam uvolněně sedí s nohama do široka rozkročenýma a
s šálkem čaje, opřeným o břicho a vyděsil se představou, která se mu mihla v mysli. Neviděl před sebou
Pottera, jak svírá v prstech šálek čaje, ale nahého Pottera, který s naprosto zhýralým pohledem sedí
v křesle Brumbálovy pracovny a pomalu přejíţdí po své délce, odhodlaný odevzdat svůj vzorek, aby mohli
ověřit pravdivost jeho slov. Šokován reakcí vlastního těla opět odvrátil svůj pohled do plamenů v krbu.
Nikdy předtím nemyslel na svého studenta podobným způsobem. Nikdy! To je naprosto nechutné!
Znamená to, ţe události z minulé noci a dnešního rána měly na jeho libido větší vliv, neţ si myslel? Neměl
v plánu se znovu s Alexem setkat, ale moţná by měl své rozhodnutí přehodnotit. Bude to mnohem lepší,
neţ mít nevhodné myšlenky týkající se studenta! Nejen studenta! Harryho Pottera! Merline, asi jsem se
zbláznil! Tolik let jsem ho nenáviděl a teď tu sedí jen kousek ode mě a vypadá tak mužně... zatraceně!!
Brumbál si odkašlal. „To znamená, ţe jsi poslal... ehm... vzorek své tetě dnes ráno, neţ jsi sem přišel?“
ověřoval si.
„Ano, myslel jsem si, ţe to vzhledem k naší diskuzi bude lepší,“ přikývl Harry.
„A řekneš nám, kde jsi trávil veškeré prázdniny? Tyto prázdniny? Vánoce? Velikonoce? Loňské prázdniny?“
pokusil se Brumbál zjistit, kdy se vlastně Harry vymanil z jejich dohledu.
„Ţil jsem v Brightonu,“ odpověděl Harry klidně.
Snape se na něho přes rameno prudce ohlédl. „Vidím, ţe jste pracoval na svém opálení,“ prohlásil
sarkasticky.
„Chodil jsem do práce,“ odpověděl Harry jemně.
„Do práce?“ zeptal se Brumbál. „Kam? A proč?“
„Pracoval jsem na stavbě. Proto jsem tak opálený, letos v létě bylo u moře opravdu příjemně, děkuji,
pane profesore. A proč? Kvůli penězům, samozřejmě, abych měl z čeho platit nájem.“
„Uvědomil jste si nebezpečí, ve kterém jste byl?“ řekla McGonagallová, kdyţ popadla dech. „Pottere…“
„Jsem naţivu, ne? A navíc jsem silnější a zdravější, neţ kdyţ jsem byl u Dursleyů,“ řekl ostře.
„A samozřejmě jsem celou tu dobu měl cizí obličej.“ Doufal, ţe tím profesorce vzal vítr z plachet a zároveň
tím probudil zájem o předmět, který vyučovala.
„Maskovací kouzlo? Nemohl jste přece maskovací kouzlo udrţovat celé léto…“
Pohled, který na ni Harry vrhnul, ji přerušil.
„Udrţovat maskovací kouzlo je nesmírně vyčerpávající,“ řekla obranně. „pouţíval jste ho jen mimo domov,
je to tak?“
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„Ne,“ řekl Harry trpělivě. „Bydlel jsem s mudly, se kterými jsem pracoval. A máte pravdu, vloni v létě to
bylo celkem vyčerpávající, ale byl jsem dost unavený i fyzickou prací. Letos jsem to uţ zvládal mnohem
snadněji. Naučil jsem se lépe vyrovnávat s pravidelným úbytkem energie. V kaţdém případě jsem kouzlo
pouţil pouze na hlavu,“ vysvětlil, „tělo jsem si nechal svoje.“
„Mohl bys nám to ukázat, Harry?“ poţádal Brumbál.
Harry zavrtěl hlavou. Po minulé noci nemohl v ţádném případě svou identitu odhalit. To však nebyl jeho
jediný důvod. Minulý podzim si koupil z dědictví po Siriusovi malý dům v Prasinkách. Byl tam jen párkrát,
ale zakoupil ho jako Alex a nechtěl, aby někdo věděl, ţe Harry Potter má ve vsi dům. Domek byl jeho
tajným útočištěm. A kdyby dokázal přesvědčit Severuse, aby se s ním dál scházel, mohl by ho vyuţívat
častěji. „V tuto chvíli raději ne, pane. Ţil jsem pod falešným jménem a s maskovacím kouzlem po všechny
prázdniny za poslední rok a půl. Za tu dobu jsem nebyl zajat ani zraněn a dalo mi to příleţitost se hodně
naučit.“
„Ţil jsi výhradně v mudlovském světě?“
Harry znovu zavrtěl hlavou. „Ne, i kdyţ většinu času jsem byl s mudly. Byl jsem párkrát bez jakýchkoliv
problémů i v Příčné ulici...“
„Víte, jak snadné je pro zkušeného kouzelníka odhalit maskovací kouzlo, Pottere?“ prohodil Snape.
„Nemůţu uvěřit tomu, ţe jste byl tak nezodpovědný! I kdyţ... co jiného se dá očekávat od někoho, kdo
tak důsledně celou dobu ignoruje veškerá pravidla?!“
Zatímco mluvil, Harry se na něho upřeně podíval a pomalu si přejel dlaní přes obličej.
Snape zmlkl, protoţe kdyţ Potterova ruka sklouzla dolů, zírala na něj dokonalá kopie jeho vlastní tváře.
Profesorka McGonagallová zalapala po dechu.
„Prosím, podívejte se, jestli dokáţete odhalit, ţe je to maskovací kouzlo,“ vyzval je Harry. Bylo zvláštní
slyšet jeho hlas ze Snapeových úst. Brumbál i McGonagallová zírali z jednoho Snapea na druhého, potom
všichni tři přistoupili k menšímu z nich a prohlíţeli si ho zblízka.
„Tak co, je to spolehlivé?“ zeptal se Harry.
„Jak jste to, k čertu, udělal?“ zavrčel Snape, kdyţ neobjevil stopu ţádného kouzla. „A jak můţeme vědět,
ţe Potterův obličej není také jen maskovací kouzlo?“
Harry se otočil na Brumbála. „Máte u sebe ještě Pobertův plánek, pane?“
Brumbál se na něho ostře podíval. Otočil se, šel k velké skříni a chvíli se přehraboval v hromadě
pergamenů, neţ vytáhl ten správný. Harryho ani nepřekvapilo, ţe znal potřebné zaklínadlo. Na mapě byla
zřetelně vidět jména všech přítomných a tečka s nápisem H. Potter byla neoddiskutovatelná. K Harryho
mírnému překvapení neměl nikdo k mapě ţádné připomínky.
McGonagallová se jako učitelka přeměňování zdála být jeho maskovacím kouzlem fascinovaná.
„Jak jste to udělal, pane Pottere?“ zeptala se, a narozdíl od Snapea zněl její hlas víc zvědavě, neţ
profesionálně. „Neřekl jste ţádnou inkantaci, ani nepouţil hůlku.“
„Magie těla. Pokud chcete změnit své vlastní tělo, nepotřebujete k tomu hůlku,“ řekl Harry tiše. „Je to
vlastně takové vylepšené maskovací kouzlo, které přesvědčí ostatní lidi, ţe to, na co se dívají, je skutečné.
Proto je to tak vyčerpávající, vaše magie musí změnu vzhledu udrţovat po celou dobu. Ze začátku jsem
zkoušel normální maskovací kouzlo, ale domnívám se, ţe toto kouzlo je mnohem jednodušší. Jediné, co
musíte udělat je, říct svému tělu, jak chcete vypadat. Není to poznat ani na dotek,“ dodal a kývl na
profesorku. Ta se předklonila a přejela prsty po jeho tváři.
Snape se cítil podivně zaskočený, kdyţ sledoval, jak se McGonagallová dotýká jeho tváře, třebaţe to ve
skutečnosti byl Potterův obličej. Bojoval s nutkáním se ho také dotknout.
„Chcete se podívat, pane profesore? Ověřit si, ţe je moje tvář stejně oholená jako ta vaše?“ zeptal se
Harry lehce škádlivě.
Snape se napřímil. „V zájmu vědeckého výzkumu samozřejmě.“
Snape nemohl odolat. Jak by mohl ten chlapec vědět, kdy se naposledy holil? Postavil se těsně k sedícímu
Harrymu. Kdyţ k němu natahoval ruku, Harry vstal a to ho přimělo, aby o krok ustoupil, coţ jeho nevrlou
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náladu nijak nevylepšilo. Nicméně kdyţ viděl, ţe Potter má sice jeho obličej, ale také svou normální výšku
a ţe mu dosahuje sotva po bradu, jeho podráţdění se trochu zmírnilo. Zvedl ruku a přejel po mírném
strništi na hraně jeho čelisti. Obvykle pouţíval depilační lektvar, který sám vyvinul. Oholení po něm
vydrţelo celý den naprosto dokonalé. Dnes ráno se oholil jen kouzlem. Přesunul ruku na svou vlastní
čelist. Naprosto stejné. To bylo opravdu neuvěřitelné! Ne, ţe by to chtěl chlapci říct. Dokonce mohl
rozpoznat svůj vlastní pach! Byl v naprostém šoku.
Harry se pod dotekem Snapeových prstů, které mu přejely po čelisti, zachvěl. Jen stěţí odolal touze zavřít
oči a přitisknout se k ruce, která se ho dotýkala. Kdyţ se Snape stáhnul, aby se mohl dotknout svojí čelisti
pro srovnání, nevydrţel to a připojil svou ruku k té jeho. Měl na to právo, tedy samozřejmě čistě v zájmu
vědeckého výzkumu…
Kdyţ se ho dotkly Harryho prsty, Snape ucouvl. Srdce mu prudce bušilo a krev se hnala do střední oblasti
těla. Jen díky mnoha letům usilovného skrývání svých emocí nebylo na jeho tváři vidět nic jiného, neţ
pohrdání. „Je znát, ţe je to duplikát,“ protáhl.
„Severusi! Vţdyť jste na chlup stejní!“ vykřikla McGonagallová. „Je to opravdu mimořádně zajímavý
magický nápad! Je to spíše přeměna, neţ kouzlo, ţe, pane Pottere?“ zeptala se povzbudivě.
„Ano, myslím, ţe ano,“ souhlasil a usmál se na ni. Znovu si zakryl obličej a byl tu zpátky Harry Potter.
„Ani k tomu nepotřebuješ hůlku,“ řekl zamyšleně Brumbál, kdyţ se Harry zase posadil.
„No, vlastně to vzniklo tak nějak náhodou,“ odpověděl Harry a cítil, jak rudne.
Brumbál naklonil hlavu na stranu a na rtech mu pohrával mírný ironický úsměv. „Snaţil ses vyhnout tomu,
aby tě nepřistihlo ministerstvo, Harry?“
„Máte pravdu, začal jsem to zkoušet, kdyţ jsem ještě nebyl plnoletý a nesměl jsem kouzlit mimo školu. Je
to docela legrační, začalo to jako z nouze ctnost a nakonec se zdá, ţe je to výhra,“ usmíval se.
„Takţe jste si uvědomil, ţe kdyţ budete dělat bezhůlková kouzla, ţe vás nemohou chytit?“ zeptala se
McGonagallová.
„No... vlastně jsem v té době více přemýšlel o tělesné magii.“ odpověděl Harry.
Snape nadzvedl obočí. Harry se na něho zašklebil zpátky. „Nic takového! Přemýšlel jsem o dívkách.“
„To je docela obvyklé pro tento druh magie,“ ušklíbl se Snape.
„Severusi!“ vykřikla McGonagallová, ale cukal jí koutek.
„Moţná, ale ne v mém případě,“ snaţil se vysvětlit Harry. „Vlastně jsem přemýšlel o kouzlu, které dívky
běţně pouţívají na své vlasy, kdyţ chtějí, aby jim drţel účes, nebo kdyţ si změní barvu vlasů podle
nejnovější módy. Napadlo mě, ţe to jistě dělají i o prázdninách a to mě přimělo přemýšlet o tělesné magii.
A o tom, ţe můţete na svém těle něco změnit, aniţ by to na ministerstvu zaregistrovali. Myslím, ţe
většina kouzelníků můţe na svém těle provádět bezhůlkovou magii. Je na to potřeba velmi málo magie.
Ale většina lidí si to neuvědomuje a pouţívá automaticky hůlku.
Všichni tři kouzelníci na něho hleděli s neskrývaným překvapením. Dokonce i Snape byl překvapen
hloubkou chlapcova pochopení magie. A které, jak se zdá, přišlo náhodou! Typické Potterovské štěstí!
„Ano, to je všechno velmi zajímavé,“ prohlásil Brumbál bodře. „A také uţ známe odpovědi na naše otázky.
Nemůţu ale říct, ţe jsi mi udělal radost tím, ţe jsi odešel od Dursleyových, aniţ bys nám cokoli řekl, nebo
ţe ses rozhodl nás podvést.“ Povzdechl si a podíval se na detektor, který dosud vesele blikal na polici.
Přivolal si ho a jediným mávnutím hůlky detektor proměnil ve fialovou kouli, kterou poloţil jako těţítko na
hromadu pergamenů na stole. „Nenapadlo tě, ţe tvé… eh... vzorky mohly padnout do nepovolaných
rukou? Kaţdý, kdo jenom trochu rozumí černé magii, by toho mohl zneuţít!“ podíval se zostra na Harryho,
který byl jiţ podráţděný kvůli poznámce o podvodu.
„Podle mého úsudku to bylo přijatelné riziko,“ řekl Harry a zdůraznil slovo úsudek. „Balíčky jsem posílal po
Hedvice a teta obratem posílala starý vzorek zpět, abych ho mohl zlikvidovat. Nelíbilo se jí, ţe poštu nosí
sova, ale stálo jí to za to. Jednou denně vyměnila starý balíček za nový a za to se mě zbavila a ještě bylo
postaráno o Dudleyho školné. Všechno probíhalo hladce. Jen jsem měl ze začátku obavy, ţe to bude
vypadat divně, kdyţ nikdy neopouštím dům. Uvaţoval jsem o tom, ţe poţádám tetu, jestli by občas
nevzala balíček v kabelce s sebou, kdyţ jde nakupovat.“
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Profesorka McGonagallová v sobě dusila smích.
Harry se na ni usmál. „Máte pravdu, bylo by to trochu divné,“ souhlasil. „A v domě byl můj vzorek
v bezpečí. Kdo nevěděl co hledat, nikdy by si ho nevšiml. A nakonec si stejně nikdo z vás ani
nezaznamenal, ţe jsem celý den neopustil dům. Nikdy.“ Nedokázal zakrýt hořkost v hlase. Pak se
vzpamatoval a podíval se na Brumbála. „Takţe, uţ víte, co jste chtěl vědět. Nepotřebuji, abyste mě litoval,
chci od vás jen dostat záruku, ţe se zlepší úroveň péče o kouzelnické sirotky. Budete v této věci
kontaktovat ministerstvo, nebo to mám udělat já?“
Snape se nevěřícně podíval na mladého muţe před sebou. Ne, on uţ nebyl dítě. Vyzařovalo z něj
odhodlání, sebeovládání, kontrolovaná síla a bylo vidět, ţe si je toho sám vědom. Brumbál si to zřejmě
uvědomil také.
„Jsem rád, ţe jsi nás na tento problém upozornil, Harry a omlouvám se za všechno, čím sis musel projít.
Vím, ţe lítost nestačí. Promluvím si o tom s představiteli na ministerstvu.“
Harry přikývl. „Budu rád, kdyţ mě budete informovat o tom, jak se situace vyvíjí.“
Pro Merlina, řekl to, jako by snad očekával, že mu bude nejmocnější kouzelník na světě podávat hlášení
jako nějaký školák, pomyslel si Snape a byl lehce šokován, kdyţ Brumbál souhlasně přikývl.
„Jakmile budu něco vědět.“
„Děkuji vám. A pokud by vám to nevadilo,“ pokračoval Harry, zatímco došel ke stolu ředitele, „rád bych si
s vámi promluvil ještě v další záleţitosti. Uděláte si na mě čas ve čtvrtek večer?“
„Můţeme si promluvit hned, Harry,“ řekl zvědavě ředitel. Podíval se na své kolegy a naznačil, aby je
nechali o samotě.
„Ne, děkuji, musím se na to připravit,“ prohlásil Harry pevně.
Brumbál se na mladého muţe upřeně podíval. „Takţe ve čtvrtek v devět hodin?“ navrhl.
Harry přikývl. „Děkuji.“
Naposledy se obrátil a přelétl očima celou místnost. Snape si všimnul, ţe chvíli zaváhal, neţ se jim podíval
do očí a řekl: „Hezký zbytek večera, profesoři.“
„I vám, pane Pottere,“ zareagovala vřele vedoucí jeho koleje.
Snape neodpověděl.
Harry uţ měl ruku na klice, kdyţ se náhle obrátil a zadíval se přímo na Severuse. „Profesore Snape? Je mi
líto, ţe jste zbytečně promarnil několik dní své dovolené, kdyţ jste mě hledal.“
Aniţ by čekal na odpověď, otočil se a odešel.
Stísněné ticho přerušil aţ Brumbál. „Ohnivou whisky?“ nabídl a vytáhl ze skříňky za sebou láhev.

4. kapitola - Brumbálovo nelíčené ohromení
O několik dní později měl Harry nalezené a shromáţděné téměř všechny informace, které potřeboval.
Dlouze je rozebíral ze všech stran, a i kdyţ se některá jeho rozhodnutí zdála jako kontroverzní, byl
přípraven s nimi předstoupit před ředitele.
Právě teď byl sám ve svém pokoji. Kaţdý student sedmého ročníku dostával na svůj poslední rok
samostatný pokoj. Stál nahý před otevřenou skříní a pečlivě vybíral své oblečení. Zavrhl běţnou školní
uniformu jako příliš jednoduchou a sáhl po tmavě zeleném, vlněném hábitu, který si koupil v létě. Doufal,
ţe v neutrálním, elegantním plášti bude vypadat sebejistě. Snad!
Zhluboka se nadechl a představil si sám sebe v rohu kanceláře ředitele Brumbála. Toto konkrétní místečko
si vytipoval uţ při minulé návštěvě. Bylo malé, a tak nepředpokládal, ţe by tam Brumbál právě stál.
Doufal, ţe jeho příchod udělá na ředitele dojem.
Dokázal to! Jeho oči si pomalu přivykaly na měkké světlo pracovny. Měl takovou radost! Podařilo se mu
bez problémů projít ochrannými kouzly. Tiše řekl: “Dobrý večer, pane profesore,” Brumbál polekaně
vyskočil ze ţidle. Ještě nikdy se mu nestalo, ţe by jeho ochranná kouzla selhala. Byl to pro něho šok,
24

STROM POZNÁNÍ

který se mu nepodařilo ihned skrýt. Zíral na Harryho s otevřenou pusou.
„Harry, jdeš právě včas. Posaď se, prosím.”
Přešel z rohu místnosti a sedl si ke stolu naproti řediteli. Brumbál sice jeho příchod nekomentoval, ale
Harry cítil, jak kontroluje ochrany kolem místnosti. V duchu se usmál. „Jsou neporušené, pane.”
Brumbál se na něho přísně podíval. „A přesto sedíš v mé kanceláři. Překonal jsi nejsilnější ochrany hradu,
které znemoţňují se přemístit. Nemluvě o tom, ţe tyto samotné prostory jsou zabezpečeny ještě
mocnějším kouzlem.”
„Promiňte, pane,” řekl Harry troufale, „chtěl jsem jen předvést, ţe to, co dělám, myslím váţně.”
„Skutečně? Co konkrétně máš na mysli?”
„Rád bych se s vámi dohodl na přednáškách, pane.”
Brumbál zmateně zamrkal. „Chceš chodit do jiných předmětů, neţ máš v rozvrhu? Myslím, ţe v tom
nebude pro...”
„Ne, pane, chtěl bych vyučovat. Tedy ne přesně v tomto smyslu, spíš by šlo o vzájemné vyměňování
zkušeností. Jen několik studentů... šest, abych byl přesný.”
„Nestačí vám BA?”
„Pokládám to za nezbytné, abych mohl zabít Voldemorta. Mám v plánu zbavit se ho ještě v tomto školním
roce,” prohlásil Harry konverzačně.
Brumbál znovu zmateně zamrkal. „Tak tohle si rozhodně ţádá vysvětlení,” řekl a sepjal prsty do stříšky.
„Děkuji vám, pane. Mám začít poráţkou Voldemorta, nebo vyučováním?”
Brumbál se uvolněně zasmál a pohodlně se opřel. „Nechám to na tobě, Harry.”
Mladík mu opětoval úsměv. „Jsem si jist, ţe jste si všiml, ţe moje známky ve škole se nikdy nedaly
nazývat jako brilantními,” podíval se na ředitele s otázkou v očích.
„Většinu času jsi měl poměrně hodně práce,” usmál se ředitel zářivě.
Harrymu se zachvěly rty. „Ano. Na druhou stranu bylo zvláštní, ţe se mi tolikrát podařilo setkání s
Voldemortem přeţít. Vlastně podle mých průměrných výsledků ve škole bych to neměl dokázat. Vím, ţe
jsem u sebe měl vţdycky někoho, kdo mi pomáhal. Díky bohu!”
Brumbál se na něho povzbudivě podíval.
„Vloni v létě jsem o tom hodně přemýšlel. Prozkoumával jsem své vlastní hranice. Zdálo se mi divné, ţe
bych to všechno dokázal pouhou náhodou, i kdyţ mi vţdycky někdo pomohl. Udělal jsem si vlastní
průzkum a na základě něho i vyvodil své závěry.”
„A?”
„Nechci znevaţovat způsob, jakým se v Bradavicích vyučuje magie, ale pro mě to nebylo vyhovující, pane.
Samozřejmě, spoustu věcí jsem se tady naučil. Naučil jsem se tu základům: Jak vyvolat magii a vytvářet
základní kouzla,” řekl tiše, “kdyţ jsem to ale nutně potřeboval, byl jsem schopen mnohem větších věcí,
neţ jaké se učí v hodinách. Přemýšlel jsem o tom, ţe takových lidí jako já je víc, a mohl bych jim ukázat
jednoduchou cestu, kterou jsem našel,” prohlásil Harry tvrdě a praštil se pěstí do hrudi.
Na Brumbálovi byl vidět zájem. „A byl jsi úspěšný s magií pracující... po tvém?”
„Ano. Magie se tady vyučuje příliš sloţitě, pokud můţu posoudit. Všechny ty hůlky, zaklínadla a lektvary...”
zahleděl se do dychtivých modrých očí, „je to zrovna tady. Uvnitř a kolem nás. Čeká to jen na naši výzvu!
Je to krásný pocit, sáhnout si na to! Není to sloţité, jen se nesmíte bát dotknout se vlastní magie,” podíval
se pevně na Brumbála. „Určitě ten pocit znáte, protoţe to cítíte taky.”
Na Brumbálově tváři se objevil náznak úsměvu, bylo příjemné vidět ten výraz. Vypadal příjemně
překvapen. „Ano, máš pravdu,” souhlasil, „i kdyţ moţná ne tak silně jako ty, Harry, a jistě ne ve tvém
věku. Řekneš mi, jak se ti podařilo přemístit se sem?”
„Ještě v minulém školním roce jsem nebyl schopen se v prostorách hradu přemístit...”
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„Jak ses to naučil?”
„V létě jsem pochopil princip přemísťování. Takţe kdyţ jsem se vrátil zpět, chtěl jsem to vyzkoušet i tady,
ale samotný hrad mi v tom zabránil. Cítil jsem jeho ochranu a mohl jsem se jí dotknout. A nejen
dotknout. Ale kdyţ jsem se soustředil na místo, kde bych chtěl být, tak jsem jí mohl i projít. Kdyţ opravdu
chcete, není těţké najít cestu...”
„Jak?!” zeptal se Brumbál ostře. „Našel jsi slabá místa?!”
„Ne, ta jsem všechna zkontroloval a jsou v pořádku. Neprostupná,” řekl Harry jednoduše, coţ způsobilo
řediteli nemalý šok. Kontrola ochrany Bradavic se provádí jednou ročně a vyţaduje si kombinované úsilí
Minervy, jeho, Filiuse, Pomony a Severuse. I tak jim to zabere celý den, a kdyţ pozdě večer končí, jsou
naprosto vyčerpaní.
„Tak jak to tedy děláš?!” opakoval stařík a snaţil se udrţet svůj hlas v klidu.
Harry se na něho podíval trochu zmateně. „Těţko říct. Já jen... prostě ji cítím. A ona cítí mou magii.
Pozná, ţe mám čisté úmysly, ţe jí nechci ublíţit...”
„Ochrana tě pozná?” vyhrkl Brumbál překvapeně.
Harry nadzvedl obočí. „Ano, to jste nevěděl?”
Albus zavrtěl hlavou. „To zní, jako by byla ţivá a vyvíjející se?”
„Ach ano, opravdu taková je! Tolik různých kouzel se propletlo za ty roky a spolupracují spolu! Je to
krásné, barevné. Neřekl bych přímo ţivot. Alespoň ne takový, jaký máte na mysli, kdyţ o něčem řeknete,
ţe je to ţivé. Je v tom duch. Duch, kterého můţeme cítit třeba z oceli nebo v kameni na pláţi, jen
mnohokrát silnější. Je to podobné jako při malování. Dokonce i mudlové to umí. Barvy a plátno nemají tu
moc, ale kdyţ je obraz hotový, tak nějak oţije, vysílá k lidem, co se na něj dívají, signály, odráţí jejich
vlastní záţitky a zkušenosti. Kaţdý v něm proto můţe vidět něco trochu jiného. Je to víc neţ jen barva a
detaily, kterými je vytvořen. Z Bradavic je cítit láska, hrad nás má rád. Protoţe o něj tolik lidí po celé roky
láskyplně pečovalo. Je to víc neţ pohyblivé schodiště, které se pohne tím směrem, kterým potřebujete jít,
nebo okna, která vám ukazují, co se děje na opačném konci hradu právě kdyţ vás zajímá, co se tam asi
děje,” podíval se na Brumbála a doufal, ţe mu porozumí. Kdyţ ne on, tak kdo jiný?! “On cítí, ţe jsem tady
rád. Ví, ţe bych mu nikdy neublíţil... ba právě naopak... ví, ţe ho budu bránit do poslední kapky krve.
Neoslabuji tím ochranu, to mi jen hrad umoţní dostat se dovnitř a volně se tu pohybovat. Mohl bych,
prosím, dostat šálek čaje? Vyschlo mi v krku,” náhle uzavřel svůj monolog a mírně zrudl.
„Moţná by sis ho mohl zkusit přivolat?” popichoval ho Brumbál.
„To bych si na návštěvě nikdy nedovolil,” řekl Harry tiše.
Ředitel se chvíli pochechtával, potom však mávl hůlkou a nalil čaj do obou hrnků, které se před nimi
objevily.
Po pár doušcích ho Brumbál poţádal: „Povíš mi víc i o tvé třídě?”
„Děkuji, pane. Jak jsem uţ říkal, nezavrhuji úplně výuku, která se provádí v Bradavicích. Je to běţný, léty
ověřený přístup, který vyhovuje devadesáti pěti procentům studentů. To nezpochybňuji. Nesnaţím se vás
kritizovat,” řekl váţně. „Ale nemůţeme si dovolit, aby lidé, kteří mají větší magický potenciál, byli
zaškatulkováni a bylo s nimi zacházeno jako s průměrnými. A... ehm... je tu ještě jedna věc...” nervózně
si usrkl čaje.
„Ano?”
„Vidím magickou úroveň kaţdého kouzelníka.”
„Jako auru?” vyzvídal zvědavě Brumbál.
„Nemůţu říct, ţe to vidím, spíš cítím. Nějak poznám, jaký má kdo potenciál a do jaké míry ho vyuţívá.
Udělal jsem si na škole takový průzkum a proto vím, ţe jsou tu někteří lidé, kteří váţně podhodnocují své
síly. Byla by škoda, kdyby byli ve škole zbytečně, tak jako já. Proto jsem se rozhodl pro spuštění
doučovací třídy magie.”
„Doučovací třída?” Brumbál se usmál při pomyšlení na kouzelníka s Harryho mocí, který by potřeboval
doučovat.
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Harry se zasmál. „Ano, pane. Můţeme tomu samozřejmě říkat i jinak. Existuje poměrně málo takových
lidí, ale jsou tu. Jenţe i kdyby jich bylo víc, netroufal bych si vyučovat větší skupinu. Mám sice nějaké
zkušenosti z BA, ale tohle bude jiný druh práce. Také jsem se rozhodl, ţe nepřijmu nikoho pod sedmý
ročník.”
„To je rozumné. Kdo tedy zbývá na tvém seznamu, Harry?”
„Někteří kandidáti se zdají trochu kontroverzní. Rád bych znal váš názor na ně,” řekl Harry nervózně.
„Samozřejmě. Povídej. Nemusím zdůrazňovat, ţe tento rozhovor je jen mezi námi a ţe neopustí tuto
pracovnu,” dodal Brumbál.
Harry se zašklebil a přikývl. „Spolehněte se.” Neţ začal, otřel si zpocené dlaně o stehna. „Dobře. Tak jako
prvním bych začal Nevillem Longbottomem.”
„To pro mě není velké překvapení.” Brumbál si povzdychl. „Vţdycky jsem si myslel, ţe má ten hoch větší
schopnosti.”
Harry si odfrknul. „Existují jen tři kouzelníci na celé škole, kteří jsou silnější neţ on, pane. Včetně
zaměstnanců,” dodal Harry.
„Prosím?”
„Je to neuvěřitelně silný kouzelník,” vysvětlil Harry, „ale vyuţívá a rozvíjí jen tu část, která se vztahuje k
bylinkám. My... já... mu musíme pomoci.”
„Jsi si jistý?”
„Ano.“
„Můţeš zařadit kouzelníky do ţebříčku podle síly jejich moci?”
„Ano.”
„Mohl bych se dozvědět víc?”
„Neville má stejný výkon jako profesorka McGonagallová, profesor Kratiknot a Hermiona.”
„Předpokládám správně, ţe slečna Grangerová je další na seznamu?”
„Ne. Místní způsob výuky Hermioně vyhovuje a co se nedozví ve škole, je schopná si vyhledat a
dostudovat sama. Ona nepotřebuje moji třídu. Nicméně moţná ji později poţádám, aby se k nám připojila,
aby mi pomohla se skupinou. Mám v hlavě takový projekt...”
Brumbál nemohl uvěřit, ţe mladý muţ před ním je tentýţ vzpurný student, jakým byl Harry ještě před
dvěma roky. Vypadalo to, jako kdyby před ním seděl někdo úplně jiný.
„Kdo další?”
„Řekněte mi něco o Eloise Midgenové. Má velice vysokou úroveň, kterou téměř nevyuţívá. Nic o ní ale
nevím, je v něčem výjimečná?”
„Ne, je naprosto průměrná.”
„Dobrá. Myslel jsem si to. A co Padma Patilová? A Ernie McMillan?”
„Také nic mimořádného.”
„Myslíte, ţe dělám velkou chybu, kdyţ chci přijmout Draca Malfoye?”
Brumbál se ve svém křesle ošil. „Draco Malfoy dostane velmi dobré hodnocení,” komentoval.
„Mohl by být daleko lepší. Je stejně mocný jako Neville.”
„Prospěchově je na tom skoro stejně jako Hermiona.”
„On to potřebuje. Cítím to.”
Brumbál se zadíval na Harryho. „Víš, čím je jeho otec.”
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„Ano, přemýšlel jsem o tom dlouho a usilovně. Mohl bych ho vyřadit, ale chci nechat rozhodnutí na něm.
Moţná ani nebude chtít, abych ho učil. Pokud vím, ještě není Smrtijed. Nechci nikomu upřít příleţitost
zvolit si cestu. Rozhodnout se musí kaţdý sám.”
Brumbál se na Harryho podíval hrdě. „Oceňuji tvé pohnutky, Harry, ale rizika...”
„Nastavte tedy zabezpečení sám. Zařiďte, aby nikdo z přítomných nemohl mluvit o tom, koho dalšího
ještě učím a čím přesně se zabýváme. Já sám to nemůţu udělat, protoţe se toho také účastním.
Mimochodem budu rád, kdyţ do toho zahrnete i mě, abych neměl šanci něco vyzradit.”
Mlčeli. Oba ponořeni do vlastních myšlenek.
„Velmi dobře, Harry.”
Harry si dlouze povzdechl. Neměl ani tušení, jak bude na jeho návrh ředitel reagovat. Ve skutečnosti se
mu moc nechtělo Malfoye učit, ale tohle nebylo o něm a jeho výběru. Vzal kuráţ pevně do rukou.
„Poslední na mém seznamu je....
Brumbál sebou trhnul tak, aţ se polil čajem.
„Promiňte,” řekl Harry omluvně.
„Profesor Snape?”
„Ano. Je stejně silný jako vy,” řekl Harry.
Ticho.
„Harry, jsi si jistý? Tvé závěry...”
„V tomhle se nemýlím,” potřásl Harry hlavou, „jistě uznáte, ţe bych byl blázen, kdybych se jen tak
bezdůvodně rozhodl, ţe budu mít ve své třídě Draca Malfoye, nebo Snapea!”
Brumbál propuknul v smích. „Harry, neumím si představit, ţe by se Severus s tebou kdy dohodl na
spolupráci. Je to mistr lektvarů...”
„Který pouţívá jen zlomek své moci,” přerušil ho Harry, „zbytek kolem něho víří naprosto neuţitečně.
Všimněte si, jak se mu vzedme hábit, kdyţ je naštvaný. Je bolestivé sledovat takový zmar.”
„To myslíš váţně?”
„Ano. Dejte ho do mé třídy a nechejte mě udělat zbytek. Je to jeho volba, ale doufám, ţe přijme.”
„Doufám, ţe nebudeš zklamaný, kdyţ...”
„Budu. Nejen kvůli jeho nepostradatelnosti v našich řadách. Nerad vidím, kdyţ někdo takovým způsobem
zahazuje svůj dar. Snad se přenese přes tu nenávist, co ke mně...”
„Není pravda, ţe tě nená...”
Harry se zasmál. „Nemusíte mi to říkat! Já vím, ţe mi mnohokrát zachránil ţivot, ale to ještě neznamená,
ţe to dělal rád!”
Brumbál se na Harryho zářivě podíval a pohodlně se usadil v křesle.
„Prodiskutovali jsme studenty. Ale je tu ještě něco, neţ schválím celý tvůj nápad. I kdyţ by stálo za to
vidět obličej profesora Snapea...! Uţ máš hotové osnovy?”
„Částečně. Jako hlavní cíl jsem si zadal naučit je kouzlit bez hůlky. Bude tam ale hodně individuální práce.
Potřebuji povzbudit Eloise, Padmu a Ernieho a najít to, v čem vynikají. Doufám, ţe kdyţ se mi to podaří,
zbytek vyplyne. Naopak potřebuji, aby Neville a profesor Snape rozšířili své zájmy. Musí pochopit, ţe
mohou vynikat i v jiných oblastech.”
„Jsi proti specializaci?” chtěl vědět Brumbál.
„Ach, tomu se nemůţu vyhnout. Kaţdý z nich v něčem vyniká, ale Neville a Snape mají velmi úzký okruh
zájmů. Podívejte se na to realisticky. Nakonec nové zkušenosti stejně vyuţijí ve svých dominantních
oborech.”
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„Víš, Harry, profesor Snape není jen mistr lektvarů.”
Jistě že to vím! Ale to asi nebylo to, nač myslel ředitel!
„Jsem si toho vědom, pane. Vím, ţe má obrovské znalosti v oblasti černé magie. Moţná právě proto
nepouţívá všechnu svou sílu. Ví, jak opojně můţe chutnat temná moc a bojí se, aby ho to nestáhlo.
Myslím, ţe si neuvědomuje svou vnitřní sílu. On nepodlehne tak snadno. Potřebuje jen získat respekt i k
bílé magii. Měl by ji povaţovat za víc, neţ pošetilé mávání hůlkou. Moţná kdyţ bude tu svou pouţívat při
kouzlení méně často... Konec konců mohla by to pro něj být motivace, proč se učit bezhůlková kouzla.”
Harry cítil, ţe ho Brumbál pomalu začíná vnímat jinak.
Věděl, ţe tento večer je moţná jeden z nejdůleţitějších v jeho ţivotě. Lidé za ním moc často nechodili s
tak zásadní a citlivou věcí.
„Myslím, ţe je načase, abys mi ukázal své schopnosti,” prohlásil nakonec ředitel.
Harry věděl, ţe tato fáze přijde. „Co byste chtěl, abych udělal?”
„Myslím, ţe kouzelnický souboj by mohl být zajímavý?” povytáhl Brumbál obočí.
Harry se zašklebil: „Můţu to brát jako výzvu!”
Brumbál byl překvapen, ţádný z ţijících kouzelníků krom Voldemorta by se neodváţil přijmout jeho výzvu.
Uvědomuje si vůbec, čemu se chystá čelit? „Ţádné omezení krom neodpustitelných kleteb?”
„Jsem si jistý, ţe mě porazíte, pane, ale jsem rád, ţe to můţu zkusit. Kam půjdeme? Nechci to tu zase
poničit,” řekl Harry rozpačitě.
Brumbál si promítal všechny prázdné prostory hradu. „Ve čtvrtém patře je velká prázdná třída...”
„Můţu se zeptat?” poţádal Harry.
Brumbál přikývl. „Samozřejmě,” nedal na sobě znát zvědavost.
Harry obešel kulatý stůl. „Nebude vám vadit, kdyţ nás tam přemístím?”
Brumbál úspěšně zakryl překvapení úsměvem a řekl: „To je dobrý nápad.”
Harry ho vzal za ruku a o chvíli později byli ve čtvrtém patře.
„Funguje to!” vykřikl Harry nadšeně.
„Jsi překvapen?” zeptal se Brumbál uţasle.
„No, vlastně jsem kromě sebe nikoho hradem nepřemisťoval. Vyšel jsem z domněnky, ţe kdyţ ochrany
propustí mě, tak vás jistě taky. A krom toho mně hrad důvěřuje, ví, ţe bych nepřivedl někoho...”
„Merline! Udělal jsi to příliš lehce na to, abych tomu uvěřil!”
„To je od vás laskavé, ţe to říkáte!” zasmál se Harry.
***
O tři hodiny a sedmnáct minut později Brumbál připustil poráţku. Harry k němu natáhl hůlku a krátce se
dotkl té Brumbálovy na znamení, ţe přijímá.
„To bylo skvělé,” zašklebil se, kdyţ podával ruku staršímu kouzelníkovi, aby mu pomohl z podlahy.
„Au!” ozval se Brumbál. Kdyţ ho mladík zatáhl za ruku, jeho tvář se zkřivila bolestí. Mladík ho raději
nechal leţet na podlaze, nechtěl mu způsobit víc bolesti, neţ je nutné. „Ohromující kouzla! Kdo by si byl
pomyslel, ţe souboj by mohl být tak vzrušující! Kaţdý pohyb mi působí takovou bolest, jako by mě
porcovali!” usmíval se křečovitě Brumbál.
„Myslím, ţe bychom oba měli vyhledat péči madam Pomfreyové,” připustil Harry a ustaraně se na něho
podíval. „Mám nás rovnou přenést na ošetřovnu?”
Brumbál potřásl hlavou. „Do mých komnat, jestli ti to nevadí. Poppy se tam můţe dostat letaxem. Mohlo
by to vyvolat paniku, kdyby se rozkřiklo, ţe se nechal ředitel ošetřit. Ať uţ by byly důvody jakékoli.”
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„Které kouzlo vám způsobuje ty bolesti?” ptal se Harry úzkostlivě. „Je mi líto, ţe jsem...”
„Nesmysl, drahý hochu! Všechno jsi udělal správně. Jsem ohromen, ţe jsi pouţil právě tato kouzla.”
„Ano, dal jste mi jakési povolení v momentě, kdyţ jste mi zlomil ruku,” zašeptal Harry.
„Přesně tak, Harry!”
Objal ředitele zdravou rukou a v okamţiku se octli v jeho komnatách. Usadil staršího kouzelníka do
vysokého, pohodlně vypadajícího ušáku poblíţ krbu. Rozdělal oheň a zavolal přes letaxovou síť na
ošetřovnu. Trvalo to snad minutu či dvě, neţ se objevila madam Pomfreyová v noční košili.
„Promiňte, ţe vás obtěţuji, Poppy,” ozval se Brumbál, „mohla byste nám trochu pomoci?”
„ALBUSI!” zhrozila se, ještě neţ stačila vystoupit z krbu. „Co se vám dvěma stalo?” řekla. Pečlivě si
prohlédla Harryho, který stál blíţ k ní, neţ její pohled padl na ředitelův popelavý obličej.
„Jen drobný, velmi zábavný souboj!” usmál se Albus. „Ale malou pomocí nepohrdneme.”
„Zábavný souboj? Ve dvě ráno? ALBUSI!”
„Nechali jsme se trochu unést, drahá Poppy,” řekl omluvně.
Ošetřovatelka mávla hůlkou nad ředitelem. „Co je to? Váš srdeční rytmus je...”
„Myslím, ţe to udělala moje kletba,” přiznal Harry s rozpaky.
„Tys poslal na ředitele kouzlo tachykardie? Harry, stydím se za tebe!” zavrčela. „A co je tohle? Vaše
holenní kost je zlomená. ALBUSI!”
„Ano, to způsobil náraz na okraj mého štítu. Vystavil jsem ho pomalu,” řekl vesele. „Za to nemůţe
Harryho kletba, Poppy! Má zlomenou ruku, také neodhadl sílu a také špatně mířil.”
Lékouzelnice se přesunula k Harrymu.
„Jsi celý zelený. Zvedá se ti ţaludek? Předpokládám, ţe tě zasáhla nějaká speciální kletba, která vyvolá
ţaludeční nevolnost,” komentovala.
„Ano, myslím, ţe je to reakce,” řekl Harry, „i kdyţ jsem si jistý, ţe jsem první dávce uskočil.”
„Vrátím se za chvíli a přinesu si potřebné lektvary. Posaď se, Harry, a nehýbej se! Budu tu hned!”
A zmizela v zelených plamenech.
„Děkuji, pane,” řekl Harry tiše.
„Ne, to já děkuji tobě, můj chlapče. Nevím, kdy jsem se naposledy tak pobavil! Ale domnívám se, ţe sis
se mnou na konci jen hrál.”
Harry se kousl do rtu. „S vámi si nelze hrát, pane. Prostě jsem se učil. Přišel jste opravdu s velmi
zajímavými věcmi. O polovině kouzel, které jste po mně hodil, se mi nikdy ani nezdálo, natoţ abych je
pouţil.”
Brumbál se od srdce zasmál a opatrně se dotkl chlapcovy zraněné ruky.
Vracející se Poppy zvířila popel.
„Říkala jsem ti, ţe se máš posadit, Harry,” prskala.
Harry těţce polknul. „Nemůţu,” pípl.
Dívala se na něho se zdviţeným obočím a čekala na odpověď. Ruku s malou lahvičkou měla nataţenou k
řediteli.
„Vředy,” řekl Harry, jako by se tím všechno vysvětlilo.
„Všude?” hádala ţena.
Harry přikývl.
„Jak dlouho?"
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Harry se podíval na Brumbála. „Myslím, ţe to bylo jedno z prvních?” Ten kývl na souhlas.
„Odhadl bych to téměř na tři hodiny.”
„Merline! No, máš výběr ze dvou moţností, Harry. Opravdu je příliš pozdě zrušit kouzlo. Buď budeš čekat,
aţ se to samo vstřebá, nebo můţu pouţít urychlovací kouzlo. Do hodiny by to mělo prasknout, je to velmi
nepříjemné a bolestivé. Ale to jsou obě dvě varianty. Můţu ti to trochu usnadnit lektvarem. Kůţi budeš mít
v pořádku nejdříve zítra večer. Vyjdeš z toho bez jizev.”
„Raději bych měl odejít,” sténal Harry. „Boţe, moje nové roucho bude úplně zničené!”
Poppy se zasmála. „A co silné čistící kouzlo?”
„Jistě, ale budu pořád vidět, jak jsem ho měl celé od hnisu,” ušklíbl se.
„Proč tedy nejdeš na ošetřovnu? Je tam nemocniční prádlo a postel...”
„Nemyslím, ţe bych si mohl lehnout, madam.”
„To se dalo očekávat,” zasmála se. „Beztak nemůţu běhat mezi ošetřovnou a ředitelem. On,” prudce
ukázala na Brumbála, “musí leţet a měl by mít klid. Musím tady zůstat a pečovat o něj.”
„Nemohl bych já?”
„Ne bez sedmi let léčitelského výcviku, to bys opravdu nemohl,” řekla pevně Poppy. „Teď vyléčím tvé
rameno.”
O několik minut později měl Brumbál spravené všechny kosti a ošetřovatelka ho hnala směr loţnice, kde
uţ měla pro svého pacienta vše připravené. Brumbál se ještě odhodlaně podíval na mladého muţe.
„Chlapče, myslím, ţe by nebylo od věci pořídit si u Ollivandera novou hůlku,” řekl nedbale.
Harry prudce vzhlédl. „Uţ jsem to udělal.”
Brumbálův pohled zhodnotil jeho hůlku a lehce pokrčil rameny.
„Pouţívám druhou hůlku pro svou druhou identitu,” řekl tiše. „Mám dům v Prasinkách,” po tom všem se
Harry rozhodl, ţe řediteli prozradí víc.
„Z čeho je ta druhá hůlka?”
Harry se podíval Brumbálovi do očí. „O Vánocích mi dal Fawkes jedno své pírko,” řekl omluvně.
„Jen tak?”
„Zeptal jsem se ho,” přiznal Harry. „Věděl jsem, ţe budu potřebovat novou hůlku, abych zakryl stopy.
Nechtěl jsem, aby mě v masce mohl někdo poznat podle staré hůlky. Napadlo mě, ţe si novou vyrobím.”
Mohl vidět, jak se ředitel snaţí skrýt ve své tváři zvědavost.
„A?” popoháněl ho nedočkavě.
„Nepodařilo se mi to,” řekl Harry. „Na zahradě mého domu v Prasinkách je jabloň. Myslel jsem, ţe bude
výhoda pouţít ji, kdyţ ji vlastním. O jarních prázdninách měla krásné a rovné pruty. Cítil jsem z nich
příznivou energii. Zkoušel jsem ji z nich udělat, ale nešlo mi to. Nakonec jsem to vzdal. Odnesl jsem
několik proutků panu Ollivanderovi a poţádal ho, aby ji vyrobil za mě.”
„Taky způsob.”
Harry poznal, ţe je to pro ředitele důleţité, ale netušil, kam tím míří. „Řekl mi, ať si ji k němu přijdu
vyrobit sám.”
Slyšel, jak Brumbál zadrţel dech. „A přijal jsi?”
„Ano.”
Brumbál seděl a ztěţka dýchal. „Předpokládám, ţe jste se domluvili opět na velikonoční prázdniny?”
„Ano.”
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„Věděl jsi to a neřekl ani slovo?”
„Nic to neznamená. Magie je věčná. Volně přechází z člověka na člověka bez ohledu na to, jestli je mudla,
nebo kouzelník. Je to prostě dar...”
Ale to uţ Brumbál vyskočil ze ţidle a málem padl na jedno koleno.
„Ne!” zakřičel Harry.
Ošetřovatelka se vřítila dovnitř. „ALBUSI! Co se stalo?”
Ten ji ignoroval a padl na kolena. Harryho ruce zaťaté v pěst si přitiskl na svou hruď.
Pomfreyová zírala z jednoho na druhého. „Harry?” třásl se jí hlas.
„Prosím, vstávejte, pane profesore!” naléhal Harry. „Tohle nechci! Takhle je to špatně!”
Albus zvedl jen hlavu, ale dál klečel. „Jsi mág a zatraceně silný, tak to nezlehčuj. Uţ jsem se vzdal naděje,
ţe narazím ve svém ţivotě na někoho, jako jsi ty.”
Pomfreyová se ztěţka nadechla a následovala ředitelova příkladu.
„Prosím! Vstaňte!” snaţil se je Harry přesvědčit. „Tohle opravdu nechci! Magie o tomhle není!”
Oba se na něho podívali. Harry se snaţil uvnitř svého srdce najít způsob, jak by jim vysvětlil své pocity.
Kdyţ nakonec promluvil, jeho hlas se změnil. „Jako mág vás prosím: Vstaňte.” A oni se na něho podívali,
oči doširoka otevřené, a uposlechli. Harry se cítil fantasticky. Doposud nebyl zvyklý o sobě přemýšlet jako
o mágovi... nejvyšším kouzelníkovi. Neuvědomoval si, jak je to důleţité pro kouzelnický svět, který je ve
válečném stavu. Pan Ollivander mu stejnou poctu prokázal před několika měsíci a on netušil, co to
znamená. Neměl odvahu to hledat v knihách, aby na sebe zbytečně neupozornil. Kdyby si někdo všiml, po
čem pátrá...
„Jako mág,” řekl a zjemnil svůj hlas, „vás ţádám o váš názor na magii. Můj názor znáte. Nejsem o nic
lepší neţ ostatní, jen mám o trochu víc síly, neţ je běţné. Nechci, aby kvůli tomu přede mnou lidé klečeli,”
řekl trochu zoufale.
„Nemáme právo to potvrdit? Oslavovat tě? Nabídnout naši věrnost?” ptal se Albus pomalu.
Harryho oči se rozšířily. „Nepochybuji o vaší věrnosti,” řekl rozechvěle. „Ale pokud mohu, chtěl bych vás o
něco poprosit.”
Albus se na něho podíval se zájmem, Poppy s úţasem.
„Ţádám vás, abyste uvěřili, ţe vím něco o magii a brali na vědomí má slova, i kdyţ se vám někdy budou
zdát zvláštní. Budu rád, kdyţ mi budete radit, protoţe je mi sedmnáct a potřebuji znát názor někoho
zkušeného, komu věřím. Mluvím o vás obou,” pohlédl na Poppy.
Poppy přikývla a otřela si oči, Harry se pod jejím pohledem začervenal a pohladil ji po rameni.
„Cokoli, Harry,” řekl Brumbál.
„Děkuji vám. Ale tohle se samozřejmě nesmí opakovat,” zašklebil se Harry.
Brumbál se usmál. „Chceš své postavení před lidmi schovávat? Nechápu proč.”
„Nechápu, jak se jich to týká,” řekl Harry pevně.
„Myslím, ţe by měli vědět...” trval si na svém Brumbál.
„A já si naopak myslím, ţe by to mělo vědět co nejméně lidí,” oponoval Harry. „Nechci, aby se to dozvěděl
Voldemort. Moment překvapení nám dává výhodu. Mám podezření, ţe mě chce zabít, dokud jsem v
Bradavicích. Dokud budu navštěvovat školu, bude mě povaţovat za dítě. Alespoň tak tomu bude do konce
školního roku. Do té doby to musíme skončit.”
Brumbálovi spadl z hrudi obrovský balvan. Harry Potter je na jejich straně! Navzdory té strašné hádce
zkraje týdne. Navzdory tomu, jak ho kouzelnický svět zklamal. I přes strašné zacházení vlastní mudlovské
rodiny. Harry Potter byl na jejich straně. První anglický mág za posledních přinejmenším dvě stě let.
Merline, tak tohle znamenalo mít naději!
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5. kapitola - Zápas
Harry seděl na okraji jednoho ze stolů v nepouţívané učebně na čtvrtém patře a rozjímal.
Měl se trochu prospat. Sice se převlékl do nemocničního prádla, tak, jak mu doporučila Poppy, ale nelehl
si. Většinu noci strávil chůzí kolem Brumbálovy postele v jeho pokoji. Mluvil s ním, dokud mu boláky
nepraskly a olejnatý hnis neprosákl bílým úborem. Sprcha, kterou si později dal, byla jedna z nejlepších v
jeho ţivotě. Neuvěřitelně zapáchal. Hnilobný puch se míchal se zaschlým potem ze souboje. Vlasy měl
rozcuchané a celé ulepené. Zvedl se mu ţaludek. Ani nechtěl přemýšlet o tom, co na nich všechno ulpělo.
Kdyţ se vykoupal, podařilo se mu na chvíli si zdřímnout.
Musel připustit, ţe se mu ulevilo, kdyţ po probuzení zjistil, ţe je jeho kůţe uzdravená. Nenašel na sobě
ţádnou jizvu ani skvrnu. Dokonce i chlapci-který-přeţil je povolena trocha marnivosti, ne?
On a Brumbál se dohodli, ţe potencionální členové jeho skupiny budou ráno obesláni soví poštou. Stručná
zpráva bude obsahovat pouze informaci, ţe mají být v pět hodin odpoledne v učebně ve čtvrtém patře.
Harry strávil většinu dne přemýšlením o tom, jak to zvládne. Mohl svou první lekci odloţit, ale chtěl s nimi
pracovat co nejdřív a pak – stejně nejlépe fungoval pod tlakem.
Neville Longbottom otevřel dveře jako první. Překvapeně se usmál, kdyţ ho uviděl. „Ahoj, Harry! Dostal si
taky dopis? Víš, o co jde? Kdo ještě přijde?“
Harry se na něj zašklebil, ale neţ stačil odpovědět, vešli dovnitř Ernie McMillan a Eloise Midgenová.
Pozdravili se.
„Víte někdo, o co tu jde?“ zeptala se Eloise, čímţ se snaţila zjistit, proč tam jsou.
„Nic nevíme,“ odpověděl Neville za ně za oba, aniţ by se s Harrym poradil.
Padma Patilová nakoukla dveřmi. „Sorry, jdu pozdě! Musela jsem odnést Parvati nějaké knihy. Co se tady
děje? Doufám, ţe z toho nebude průšvih?“ optala se, zatímco hodila svou tašku pod stůl.
„Je tady Potter, takţe průšvih je dost pravděpodobná varianta,“ ospale pronesl Malfoy opírající se o dveře,
přičemţ si prohlíţel skvadru v místnosti.
„Jinými slovy, nemáš ani páru,“ nasolila mu Padma zpět.
Draco zúţil oči, doloudal se ke katedře a opřel se o ni. „Myslím, ţe je jasné, ţe se stal omyl,“ odmlčel se,
„neumím si představit, proč bych měl být ve stejné místnosti s touhle kolekcí ztroskotanců.“
V Harrym se naráz odehrálo několik pocitů. Dracova nevědomost mu však vyvolala na tváři sotva znatelný
úsměv. Ten si toho všiml.
„Ty se mi směješ, Pottere?“ zeptal se nebezpečně.
„Opravdu máš postřeh, Malfoyi,“ usmíval se dál Harry.
Draco opět zúţil oči. „Ty snad víš, proč jsme tady?“ obvinil ho.
„Ano,“ řekl Harry. Cítil, jak se na něho všichni v místnosti podívali.
„Harry!“ vykřikl Neville. „Proč jsi... ale to je vedlejší.“
„Vydrţte chvíli, ještě nejsme kompletní.“
Všichni se podívali ke dveřím, kterými právě vcházel Snape.
„Profesore!“ otočil se na něj s úsměvem Draco. „Je tohle celé o nějakém zvláštním spolku, který chcete
zaloţit?“ zeptal se. Harryho ostentativně ignoroval.
Snape se rozhlédl po místnosti a na jeho čele se objevila pro něj netypická vráska. „Nemám naprosto
ţádné ponětí, proč jsme tady, Draco,“ řekl tónem, jako by mluvil o něčem bezvýznamném, „obdrţel jsem
zprávu při snídani. Nepochybuji, ţe ředitel nám vysvětí, proč si nás zavolal. Jistě tu brzy bude.“
„Ve skutečnosti,“ prohlásil Harry do ticha, „jste všichni v této třídě kvůli nápravě vaší magie.“
„Promiňte?“ Snape se napřímil. „Nebyl jsem ředitelem poţádán, abych doučoval. I kdyţ Merlin ví, ţe
většina z vás to potřebuje,“ posmíval se a pomalu přejíţděl pohledem po kaţdém z nich.
Harry si tiše odkašlal a zavřel dveře mírným impulsem magie. „Vše potřebné jsem projednal s profesorem
Brumbálem minulou noc. Souhlasil s tím, ţe tuto třídu povedu já.“
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Všichni v místnosti na Harryho fascinovaně zírali.
Snape se napruţil. V obličeji měl nečitelný výraz. Hábit kolem něho zavířil, kdyţ kráčel ke dveřím.
Harry věděl, ţe Severus nedokáţe dveře otevřít. Ne, kdyţ je on sám zavřel. Tušil, ţe by sebevědomý mistr
podobnou potupu neunesl. Přemístil se proto přímo před dveře a zatarasil je vlastním tělem.
Všichni šokovaně zalapali po dechu.
„Ano, můţu se přemísťovat v Bradavicích. Poţádal jsem hrad, aby zabezpečil tyto dveře, dokud s vámi
nepromluvím. Chci jen, abyste mě v klidu vyslechli, a kdyţ se potom rozhodnete, ţe tuto třídu pro
nápravu magie nebudete chtít navštěvovat, nebudu vám bránit v odchodu. Rozhodnutí bude jen na vás.
Pro teď vás ţádám jen o trochu času a pozornosti.“
Draco tasil hůlku. „Snaţíš se nás tu drţet jako vězně?“ řekl a mířil hůlkou na Harryho.
V příštím okamţiku jeho hůlka letěla směrem k Harrymu a s ní i hůlky všech ostatních přítomných.
Řada jich zalapala po dechu. Nemohli přehlédnout fakt, ţe je Harry všechny odzbrojil bez toho, aniţ by
vytáhl svou hůlku, nebo vůbec řekl jediné slovo. Ještě ke všemu se dokázal přemísťovat v Bradavicích. Na
místnost padlo tísnivé ticho. Harry bravurně zachytil všechny hůlky, které na něho letěly. S významným
gestem k nim přidal tu svou a nechal je odlevitovat ke stropu.
Snape si vytáhl ţidli zpoza stolu a postavil ji do prostoru mezi první řadu lavic a tabuli. Posadil se s
elegantním zavířením svého roucha. „Moţná, aţ skončíte s předváděním se, pane Pottere, mohl byste
začít s vysvětlováním,“ procedil zlomyslně. Ztrátu své hůlky nijak neokomentoval.
Harry mu přikývl. Vyrovnané chování tohoto muţe ho znervóznělo. Věděl, ţe za svým netečným
zevnějškem ukrývá výbušnou povahu. Byl si vědom toho, ţe musí postupovat rychle, ale opatrně. Jako by
chodil kolem časované bomby.
„Hůlky zůstanou tam, kde jsou aţ do konce dnešní lekce,“ řekl tiše, „aby se zabránilo jakémukoli úrazu.
Všichni jste tu proto, ţe jste velmi mocné kouzelnice a silní čarodějové –“
„Kdo ţe... Longbottom? Ha!“ ušklíbnul se Malfoy ve snaze hodit vlastní rozpačitost za hlavu.
Neville zrudnul a sklopil hlavu.
„...i kdyţ nevyuţíváte svůj potenciál, protoţe systém výuky v této škole neodpovídá vašim potřebám,“
pokračoval Harry.
„Mluv za sebe, Pottere,“ posmíval se Draco, „na mých známkách není nic špatného.“
„Někteří z vás vynikají v jednom oboru,“ Harry zběţně pohlédl na Nevilla, jehoţ hlava vzhlédla, jakoby
mohl ten letmý pohled vycítit, a pak sjel ironickým pohledem Snapea, „zatímco někteří z vás mají moţná
pocit, ţe nevynikají v ničem. Můţu vás jen ujistit, ţe to není pravda, protoţe jinak byste tady dnes nebyli.“
„Jste si jist, ţe jste kompetentní dělat takové závěry, profesore Pottere?“ protáhl Snape hedvábným
hlasem.
Malfoy vyprskl smíchy.
„Jsem si jistý, ţe víte, ţe jsem průměrný student,“ ignoroval Harry zřejmý odpor ze strany Malfoye a
Snapea, „přesto jsem dokázal několikrát přeţít střetnutí s nejmocnějším a nejobávanějším kouzelníkem
tohoto světa.“
Ticho.
„Hodně jsem o tom přemýšlel. Přišel jsem na to, ţe existují různé přístupy k moci, a rád bych se s vámi
podělil o své zkušenosti. Myslím, ţe to vám všem můţe pomoct.“
„Opravdu? Co konkrétně bys nás chtěl naučit, Pottere?“ ušklíbl se Malfoy.
„Draco, jako první bych vás všechny chtěl naučit bezhůlkovou magii. Nikdy se pak nebudete cítit
bezmocní, kdyţ vám někdo vaše hůlky pošle ke stropu. Je dobré vědět, ţe je můţete získat zpět pomocí
vlastní vůle. Vyţaduje to jen trochu kontroly a soustředění.“
Harry vytušil, ţe zaujal jejich pozornost. Bezhůlkovou magii nebyla schopna vykonávat většina kouzelníků
a čarodějek. A on jim právě názorně předvedl, jak je to pro něho snadné.
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„Opravdu nás to můţeš naučit, Harry?“ zeptal se Neville nesměle.
Harry se na něho usmál. „Nepochybuji o tom, ţe jste všichni schopni se to naučit,“ přikývl, „stačí, kdyţ
trochu změníte přístup k učení.“
„Co tím myslíš?“ zeptala se Padma.
Harry se posadil tak, aby ho kaţdý viděl. „Běţná magie, která se vyučuje tady na škole, čerpá z přírody
kolem nás. Vaše hůlka je jako vodič magie, který čerpá ze svého okolí. Kdeţto bezhůlková magie vychází
z vašeho vnitřního magického potenciálu. To je ten důvod, proč jsou jí schopni jen nejsilnější čarodějnice a
kouzelníci. Pro většinu lidí by to bylo příliš vyčerpávající, ne-li přímo nemoţné.“
Harry viděl, jak jejich zájem pomalu roste, dokonce i Malfoy vypadal zvědavě. Snapeův výraz byl
lhostejný, ale nespouštěl z Harryho oči, to bylo povzbuzující.
„Co dalšího bys nás mohl naučit?“ zeptal se bez obalu Ernie McMillan.
„To bude pro kaţdého z vás různé,“ odpověděl Harry. „Učit se budete hlavně praxí a od sebe navzájem.
Nebudete psát stohy esejů nebo pojednání, pokud to nebude nezbytně nutné. Budeme se scházet jednou
týdně. Pokud do té doby budete cokoli potřebovat, víte, kde mě hledat. Úkoly budou individuální. Rád
bych vám ukázal magii z jiného úhlu. To ale neznamená, ţe vaše specifické dovednosti budu ignorovat. To
platí pro ty z vás, kteří uţ přišli na to, v čem jsou nadaní. Jsem však přesvědčen, ţe nové znalosti
pouţijete i ve svém dominantním oboru.“
„Takţe profesor Snape nám pomůţe v lektvarech, ano?“ zeptala se Eloise.
Harry se zhluboka nadechl a doufal, ţe tato otázka nevyvolá výbuch. „Doufám, ţe se naučím něco nového
od vás všech. Toto není jednosměrná třída – také se budu chtít něco naučit. Ale Severus je v této třídě
studentem, a doufejme, ţe učení bude oboustranné.“
Všichni byli po tomto výroku v šoku. Mlčky čekali, co se stane. Harry si nebyl jistý, jestli to bylo proto, ţe
pouţil jeho jméno, nebo proto, ţe ho označil za studenta. Všichni čekali na explozi.
Byl to Draco, kdo první promluvil. „Pottere, uvědomuješ si, ţe profesor Snape je mistr lektvarů?“ zasyčel
výhruţně.
„Jsem si plně vědom toho, ţe profesor Snape je jedním z pěti největších mistrů lektvarů na světě,“
souhlasil Harry, čímţ překvapil ostatní studenty i samotného Snapea, „ale on pouţívá jen zlomek svých
schopností, a to je škoda.“
Všichni se podívali na staršího muţe.
„Nemyslím si, ţe máte jakýkoli pojem o výši magie, kterou si náročnější lektvary vyţadují, Pottere,“ řekl
Snape jedovatě.
„Předpokládám, ţe si vyţadují hodně magie,“ odvětil Harry, „ale ne tolik, kolik byste mohl skutečně
vyprodukovat. Pokud vím, jste druhý nejmocnější kouzelník na světě.“
Po tomto prohlášení jeho spoluţáci nenápadně couvli.
„Vy jste se určitě zbláznil, Pottere. Nebo je to nějaký zvrácený způsob, jak se zavdě...“
„Vy a ředitel jste na tom stejně,“ přerušil ho pevně Harry.
„Nesmysl!“
„Vidím magický potenciál kaţdého kouzelníka,“ vysvětlil Harry. „To je ten důvod, proč jsem vás všechny
poţádal, abyste byli v této třídě.“
„Pottere, proč ses do háje rozhodl, ţe budeš učit právě mě?“ řekl Draco Malfoy a poprvé bylo na jeho
hlase znát, ţe mu na tom opravdu záleţí. „Máme za sebou šest let nenávisti.“
Harry přikývl: „Ano, ale je to tak důleţité?“
Draco vypadal naprosto v šoku. „Doteď jsem nebyl ochoten ti věnovat ani minutu svého času, natoţ
udělat cokoli, co by ti nějak pomohlo.“
„Potom je dobře, ţe nejsme stejní, ne?“ Harry se vesele usmál. „Vyloţíme si karty na stůl, aby bylo jasno.“
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Viděl, jak se Malfoy viditelně uvolnil. Harry by byl šťastnější, kdyby měli všichni stejný cíl. Ale s tím pro
teď nic neudělá.
„Vy víte, ţe brojím proti Voldemortovi.“ Nedbal na nesouhlasné syčení, které vyvolalo jeho jméno. „Podle
mého názoru je potřeba mnoho silných kouzelníků, kteří se postaví jemu a jeho nohsledům, a čím budou
silnější, tím lépe. Potřebuji se toho ještě hodně naučit a vy také, ale kdyţ si budeme pomáhat, tak nám to
půjde lépe,“ dodal, a postupně se jim všem podíval do očí. „Uvědomuji si, ţe kaţdý nemá stejný pohled na
věc jako já. Vím, ţe lidé mohou mít protichůdné názory, nebo se raději drţí stranou. Dlouho a usilovně
jsem o tom přemýšlel: Já vím, ţe se zdá šílené dát zbraně do rukou svému nepříteli,“ Harry se záměrně
vyhnul pohledu na Malfoye jako na svého potencionálního nepřítele, i na Snapea, aby neprozradil
skutečnou pravdu o jeho loajalitě. „Ale kaţdý má právo na nejlepší moţné vzdělání. Já nejsem
kompetentní rozhodovat, kdo by měl být schopen pouţívat magii v plné síle, a kdo ne. Ale doufám,“ dodal,
„ţe jakmile si uvědomíte míru své moci, nebudete ji chtít dát k dispozici slabšímu kouzelníkovi, kdykoli se
jemu zamane pouţít ji.“
„Prosím?“ naklonil se Malfoy nedůvěřivě dopředu.
„Voldemort sám o sobě není silný kouzelník,“ řekl Harry klidně, „on svou sílu čerpá prostřednictvím
Znamení zla. Vysává své následovníky jak a kdy se mu zamane. Já osobně nemám v úmyslu poskytovat
kouzelnické transfuzní sluţby někomu, jehoţ názory pohrdám. Ale samozřejmě pokud si někdo myslí, ţe
je to jeho poslání, nebo ţe snad taková oběť stojí za to, je to jen jeho rozhodnutí.“
To jsem to nechal Malfoyovi pěkně sežrat! pomyslel si Harry. Doufal, ţe obrovská hrdost povede Malfoye k
tomu, ţe Znamení zla nepřijme. Riziko tu však stále zůstávalo.
„Mimochodem,“ vzpomněl si, „přijal jsem opatření pro svou vlastní bezpečnost. Nikdo z vás bez souhlasu
ostatních nemůţe ani mluvit, ani psát o tom, s kým studuje, nebo co se tady během hodin odehrává.
Jediní lidé, se kterými si o tom můţete promluvit, jsem já a profesor Brumbál.“
Tato zpráva se setkala s nadšením, i kdyţ z různých důvodů.
„Výborně, Pottere, uţ jsi domluvil? Protoţe upřímně řečeno,“ řekl Malfoy přezíravě, „nevidím na tom nic
tak lákavého, abych se obtěţoval s účastí v této třídě.“
„Harry, budeme mít hodně domácích úkolů?“ snaţila se Eloise odvést pozornost od Malfoyovy drzosti.
„No, ţádná hračka to nebude,“ usmál se Harry, „ale v podstatě je to praktický kurz. Jak jsem jiţ řekl,
zadám vám písemnou práci jen v případě, ţe to budu povaţovat za nezbytné. Já sám nemám tolik času,
abych opravoval sáhodlouhé eseje, které nejsou relevantní,“ blýskl očima po Malfoyovi. „Kdo si chce
vyzkoušet můj styl výuky, má teď moţnost. Prosím, postavte se do kruhu,“ řekl pevně, „a dotkněte se
osoby vedle sebe. Nemusíte se přímo drţet za ruce, moţná postačí dotýkat se rukama jeden druhého.“
Všiml si, jak se někteří přesunuli tak, aby se ujistili, ţe se nebudou dotýkat toho, koho nechtějí. Neville byl
vklíněný mezi Harryho a Padmu, Malfoy si stoupl mezi Padmu a Snapea.
„Dobře, teď zavřete oči a zkuste si vyčistit mysl.“
Ernie McMillan se podíval na Harryho s úţasem i hrůzou. „Chceš nás všechny přemístit, Harry? Z
Bradavic?“
Všichni na něho zírali, i Snape zúţil oči, ale jeho pohled byl nečitelný. Všichni viděli, ţe dokáţe nemoţné –
přemístit se uvnitř hradu. Mohl to samé ale dokázat s nimi se všemi? I obyčejné přemísťování v tandemu
bylo daleko náročnější.
„Ernie, věř mi, nerozštípnu vás,“ slíbil Harry.
„Ale já jsem se nikdy nepřemisťovala!“ naříkala Eloise. Většina přitakala.
„Nemusíte nic dělat. Nechte to na mně,“ řekl Harry tiše. „Ve skutečnosti je to tak lepší.“
„Ale já nevím, jak uzavřít mysl,“ šeptala Padma.
„Neboj. Je to jednoduché. Budeme postupovat krok po kroku,“ vysvětloval Harry. „Zavřete oči.“ Čekal, aţ
všichni splní pokyn, nakonec i Snapeovi spadla víčka. „Dobře. Teď si představte list pergamenu,“ chvíli
počkal. „Vidíte ho?“ Přikývli. „Zkuste si představit, ţe je ten pergamen zelený,“ jemně pokračoval Harry.
„Temně zelený, vzácný, hebký... vidíte ho?“ Znovu přikývli. „Dobře,“ kolem Harryho zapraskala magie.
„Otevřete oči.“
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Harry s uspokojením poslouchal překvapené výkřiky studentů, kteří si udiveně prohlíţeli hustou zeleň a
světlo, které procházelo skrz koruny stromů. Stáli pod krásně zeleným baldachýnem, kterým jen tu a tam
prosvítala obloha.
„Do prdele!“ šeptl sotva slyšitelně Ernie.
„Kde to jsme?“ zeptala se Padma, která hledala Harryho.
Harry se podíval na Malfoye, který začínal mít světlejší odstín bílé, neţ u něj bylo běţné.
„Tys nás přemístil do Zapovězeného lesa?“ tipnul.
Harry se usmál.
„Přenesl jsi nás najednou!“ prskal Malfoy. „Uvědomuješ si, kurva, jak je to nebezpečné!?“
„Malfoyi! Jazyk! Vy také, pane McMillane!“ štěkl Snape.
„Uvidíme se na základně,“ řekl Harry a zmizel.
„Do prdele!“ vrčel Malfoy, nedbající na Snapeovo předchozí napomenutí, „on nás přemístil a nechal nás
tady!“
„A bez našich hůlek!“ zaskřípal Ernie.
Někteří z nich se mlčky stáhli blíţ k sobě.
„Znáš tuto část lesa, Draco?“ chtěl vědět Snape.
Malfoy přikývl. „V prvním ročníku jsme dostali s Potterem trest a Hagrid nás vzal právě sem,“ na chvíli se
zamyslel. Ohryzek mu poskočil, kdyţ si vzpomněl na ten horor.
„Nevzpomínáš si náhodou na cestu ven?“ zeptal se profesor suše.
Padma skočila na Nevilla a zapištěla. Nějaký tvor se jí ocasem otřel o plášť a schoval se v houští.
„Krysa? To nemohla být krysa! Bylo to obrovské!“ skuhrala přidušeně.
Neville jí chytil mírně se třesoucíma rukama kolem pasu.
„Tento les se pro nic za nic nejmenuje Zapovězený, slečno Patilová,“ řekl Snape sarkasticky.
„Zkurvená krysa je náš nejmenší problém,“ vyšiloval Draco.
„Tvůj jazyk je stále nepřijatelný, Draco,“ řekl Snape klidně. „Nerad bych odebíral body vlastní koleji.
Moţná by ses mohl uráčit reagovat na mou otázku, jak se odtud dostat?“
Harry se nikam nepřemístil a pozoroval je skryt pod kouzlem neviditelnosti. Divil se, jak Snapeova pouhá
zmínka o strhávání bodů měla na všechny studenty uklidňující účinek.
„Obávám se, ţe nemám ponětí, pane,“ vyslovil nesrozumitelně Malfoy, a rozhlíţel se dokola.
Byla tam cesta a oni po ní jeden po druhém začali pomalu postupovat.
„Jak víte, ţe je to správná cesta, pane?“ zeptala se Eloise po několika minutách napjatého ticha
přerušovaného jen šustivými zvuky a divným mručením z houští, kam zmizelo to podivné zvíře. Snad je i
sledovalo.
„Nevím.“
„Co? Tím chcete říct... promiňte, pane?“
„Nemám ponětí, v které části lesa se nacházíme, slečno Midgenová, ale kaţdá cesta obvykle někam
vede.“
„Ale můţe nás zavést hlouběji do lesa!“
„Jistě. Ale je stejně pravděpodobné, ţe nás zavede k jeho okraji.“
Podívala se na něho v šoku, ztrácela poslední naději.
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To Snapea trochu obměkčilo. „Jdeme na východ, slečno Midgenová. Les je na západ od hradu. Naše
šance, ţe se pohybujeme správným směrem, je poměrně vysoká.“
„Mohl prostě říct ano,“ mumlal si nesrozumitelně pod nos Neville, kdyţ se skláněl, aby si prohlédl rostliny
vedle cesty.
„Chtěl jste k tomu něco dodat, pane Longbottome?“ řekl Snape hedvábně.
Neville vzhlédl. „To je divný druh Leucothoe,“ komentoval.
„Jak fascinující,“ prohlásil Snape sarkasticky. S přirozenou grácií přidrţel nízko visící větve, aby mohla
projít Eloise a Padma. „V Zapovězeném lese je mnoho odrůd rostlin. Nejste tak zkušený botanik, abyste
mohl znát kaţdý plevel,“ pustil haluze a pokračoval v chůzi, jakoby si nevšiml, ţe ratolesti praštily Nevilla
do ţaludku, stejně, jako Nevilla dokázala zasáhnout jeho slova.
Pokračovali v cestě, kdyţ je vyplašil vřískot neznámého predátora. Vypadali poděšeně a stáhli se do
menšího hloučku. Harry si všiml, jak Snape reflexivně sáhl pro hůlku. Navzdory svému odpornému
chování na Nevillovu adresu, stál nyní před nimi všemi jako štít.
Nic se nestalo. Chvíli počkali a opět vykročili po cestě, tentokrát se však drţeli blíţ při sobě.
Harry si všiml, ţe Neville dál sleduje keře a rostliny. Jeho slova však musela mít na Snapea určitý vliv,
protoţe ten po chvíli řekl: „Vzduch voní vlhkostí a plísní. Dívejte se po houbách. Kdyţ nějakou uvidíte,
dejte mi vědět. Nedotýkejte se jich, dokud je neidentifikuji. Existuje několik odrůd, které jsou těţko k
nalezení, a jsou uţitečné v některých lektvarech. Ale mívají... odporné účinky, kdyţ se dostanou do
kontaktu s pokoţkou, proto dbejte mého varování.“
„Jenom Snape můţe z týhle noční můry něco vytěţit,“ šeptal Ernie do ucha Eloise.
Harry se usmál.
Přešlo několik dalších minut.
„Jak je ten les velký?“ kňourala Padma.
Nikdo neodpověděl.
„Začíná se stmívat,“ šeptal Ernie po další chvíli.
Ani tentokrát nikdo neodpověděl.
Hlasitý výkřik sovy a plachtění jejích křídel těsně nad jejich hlavami je donutilo pokleknout. Pták sebral
svými drápy hraboše z cesty těsně před nimi a vznesl se k obloze. Ze skupiny se ozvalo zapištění hned od
několika jejích členů.
„Já toho zkurvenýho Pottera zabiju,“ ječel Malfoy a zrychlil. Nešikovně se začal proplétat skupinkou, aţ
narazil do Nevilla, který zakopl o pařez a spadl do křoví při okraji cesty.
Zvedl hlavu a vdechoval vůni světle zelených lístků, které při svém pádu nechtěně utrhl, jak se snaţil
něčeho zachytit.
„Je stejně praštěný jako Snape,“ komentovala potichu Eloise a Ernie se v odpověď jen souhlasně ušklíbl.
Najednou byl Neville na kolenou. Vytrhával rostliny ze země, a kdyţ nechtěly povolit, začal do půdy rýt
rukama, aby je dostal ven.
„Co to do háje děláš, Longbottome?“ vrčel Malfoy.
Neville ho ignoroval a dál se hrabal v zemi.
„Máš špinavé ruce,“ vyslovil zhnuseně Malfoy. „Opovaţ se mě dotknout.“
„Toho se nemusíš obávat, fešáku,“ plivl Neville, „nemám v úmyslu na tebe v několika nejbliţších minutách
sahat.“
Všichni mlčeli a čekali, co z toho bude.
„Co jsi mi to řekl, ty tlustá prdeli?“ syčel Malfoy. Nemohl uvěřit, ţe šlo o neškodný vtip, tak se pro jistotu
rozhodl reagovat uráţkou.
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Neville ho ignoroval, a to Malfoye rozzuřilo.
„Mám to!“ Neville podebral jednou rukou kořenový bal a opatrně vytáhl celou rostlinu ven z půdy.
K jeho překvapení Snape poklekl na jedno koleno vedle něho.
„Co to máte?“
Neville od sebe opatrně odděloval jednotlivé kořínky, a kaţdý z nich si pečlivě prohlíţel. Teprve kdyţ byl se
zkoumáním hotov, podíval se na Snapea.
„Nejsme v Zapovězeném lese, pane,“ řekl vesele.
„Co?“ vyskočil Ernie.
Harry s obtíţemi ovládl vítězný úsměv, i kdyţ ho nebylo vidět.
Neville vytáhl z jedné ze svých kapes nepříliš čistý kapesník. Pečlivě ho ovázal kolem kořenů rostliny a
vstal. Vrazil neúhledný balíček svému protivníkovi do ruky a sám se opucoval.
„Longbottome,“ vrčel Malfoy.
Neville se zašklebil. „Nejdříve jsem si všiml Leucothoe. Bylo na ní něco špatně. Tak jsem se začal dívat
pozorněji po okolí. Na to, jak je tento les starý, je tady málo druhů rostlin. Stromy se opakují stále dokola
jako podle nějakého vzorce. Co je ještě divnější, ţe půda je pro tuto vegetaci absolutně nevhodná...“
„Koho to pro Merlina zajímá!“ prskal Malfoy.
„Dokonce i profesor Snape si toho všiml,“ začal Neville defenzivně. „Tato vůně rozhodně nepatří k této
rostl...“
„Mohl bys vysvětlit, kam tím přesně míříš? Co je s tou květinou?“ zatrnulo Malfoyovi.
„Malfoyi, pointa je v tom,“ snaţil se Neville získat ztracenou důstojnost, „ţe Fritillaria pontica kvete na
jaře, ne v září. Roste z cibule. Tohle tady,“ ukazoval na svůj nález, „je v plném květu, a má to kořeny.
Bylo to vytvořeno někým, kdo je viděl, ale v podstatě o nich nic neví. Někým jako Harry.“
Náhle se les kolem nich rozplynul.
Harry seděl na stole, kýval nohama a křenil se na ně.
„Dobrá práce, Neville!“ vykřikl nadšeně.
„Co to sakra bylo?“ zeptal se Ernie a zaraţeně se rozhlíţel po třídě.
„To byl... eh... model,“ řekl Harry.
„Ale tys nás přemístil,“ zapištěla Padma.
„Ne, to tys ses rozhodla, ţe jsem vás přemístil,“ řekl Harry tiše.
„Ale tys slíbil, ţe nás nerozštípneš!“ trvala na svém.
„No pokud vidím... tak nikdo rozdělený není,“ reagoval Harry s úsměvem.
„Ale... co ten les?“ zeptala se Eloise.
„Celou dobu jste byli tady ve třídě,“ odpověděl Harry na nevyslovenou otázku.
„Bylo to tak skutečné! Cítila jsem to. Sahala jsem na to. Běhala tam zvířata...“
„Tys nám četl myšlenky?“ vyjel na něj divoce Malfoy. „Ty hajzle! Tys čerpal z mojí paměti kvůli tomuhle
stupidnímu testu...“
„Pokud si pamatuji, já jsem tam byl také,“ prohodil Harry, „to musíš uznat. Krom toho bych si nikdy
nehrál s vašimi vzpomínkami bez povolení.“
„Ale bylo to tak skutečné,“ opakovala znovu Padma.
„No... v jistém smyslu to bylo všechno reálné,“ souhlasil Harry. „Byli jste opravdu fyzicky v lese... máš
ještě tu květinu, Neville?“ obrátil se na přítele.
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„Malfoy můj pugét neocenil,“ mávl důkazem, aţ se květy ve tvaru zvonků lehce rozhoupaly.
„Fyzicky to bylo skutečné, ale bylo to chybné. Přesně, jak Neville upozornil. Neměl jsem dostatečné
znalosti o všech těch rostlinách, abych vytvořil pravdivý obraz. Stačilo to jen na to, abych vás přesvědčil
na krátkou dobu.“
„Ale jak jsi to udělal?“ ptala se Eloise. „Nemůţeš přeci proměnit všechno...“
„V tom mi pomohlo to, ţe jsem vyrůstal u mudlů,“ prohlásil Harry s úsměvem, čímţ své studenty šokoval.
„Posaďte se, pokusím se vám to vysvětlit podrobněji... ach, máte tu nějaký dţus, pokud máte ţízeň,“
dodal, a přivolal opodál leţící tác s ovocnou šťávou a malými bochánky.
Aţ na Severuse se všichni vrhli na svačinu. Ten se jen zavrtěl na své ţidli a čekal. Harry by se ale klidně
vsadil, ţe umírá zvědavostí.
„To, ţe jsem kouzelník, jsem se dozvěděl aţ v jedenácti letech,“ řekl Harry a všiml si, ţe aţ na Nevilla je
kaţdý překvapený, „bylo to, jako kdyţ se přede mnou otevřel nový svět. Kouzla skutečně existují! Bylo to
tak neuvěřitelné, ale zároveň jsem tolik touţil uvěřit. Pro mudly znamená magie moţnost ţít mimo
uznávaná společenská pravidla a přírodní zákonitosti. Věří, ţe kouzelník je schopný všeho, ţe nemá ţádná
omezení. Dovedete si představit, jak jsem se při zjištění, ţe je magie vázána tolika pravidly stejně jako
svět bez magie, divil? Jako první vám koupí hůlku, i přes to, ţe kouzelnické děti svá první kouzla dělají
spontánně. Bývají to mocná a obtíţná kouzla, která jsou rozhodně bezhůlková. Potom musíte znát správné
kouzelné formule, dobře vyslovovat, bezvadně se naučit švihat zápěstím a tak dále... Je to obvyklý
způsob, ale ten vás nechci učit,“ usrkl si z ananasového dţusu, který na jeho přání místo obvyklého
dýňového, přinesl Dobby . Jako další dezorientující záţitek pro svou třídu.
„Myslíte si, ţe můţete udělat cokoli se vám zamane?“ najeţil se Snape.
„Nevím,“ upřímně odpověděl Harry k překvapení svých kolegů. „Myslím, ţe mi pomáhá právě ta víra, ţe je
všechno moţné, a ţe omezení nacházíme jen ze zkušeností v sobě. Kaţdý, komu nepřistřihli křídla
fantazie, má šanci doletět dál. Netvrdím, ţe je všechno jednoduché,“ posadil se zpět, „nemůţe to
zvládnout úplně kaţdý, a uţ vůbec ne bez dalších speciálních znalostí, které například dnes předvedl
Neville...“
„Naznačujete tady, ţe bude stačit, kdyţ budu předpokládat, ţe můj lektvar bude fungovat a ţe pak pro to
nemusím nic dalšího dělat?“ vyštěkl Snape nebezpečně.
„Ne, ale jsem ochoten se vsadit, ţe vaše specifická magie, kterou při vaření pouţíváte, je mnohem
důleţitější, neţ ostatní činitelé. Podvědomě můţete pozměnit vlastnosti přísad tak, aby se dokonale
shodovaly s vaším záměrem. To je ten důvod, proč máte ve svých učebnicích lektvarů poznámky na okraji
s nejrůznějšími vylepšeními. Nejste jen mocný kouzelník, ale také milujete svou práci. S největší
pravděpodobností - i přes vaši výbornou pověst - pro vás není snadné vynalézt nový lektvar, protoţe jsou
k tomu potřeba znalosti z mnoha různých oborů. Ale najít správné sloţky ve správném mnoţství a poměru
je pro vás tou nejjednodušší částí při vaření nového lektvaru. Nemám pravdu?“ podíval se na mistra
lektvarů a počkal si, aţ mu lehce kývne hlavou v odpověď.
Harry se pousmál.
„K tomu všemu je potřeba spousta kouzel a moci, abys mohl udělat tohle všechno,“ začala opatrně
Padma. „Naše hůlky jsou stále na stropě, mluvil jsi o nějakém vnitřním kouzlu. Mohl bys to upřesnit?“
Harry se na ni váţně zadíval. „To bylo ode mě trochu hloupé,“ řekl omluvně. „Bylo by bývalo lepší,
kdybych pouţil přemisťovací kouzlo, nebylo by tam tolik chyb jako v modelu. Alespoň co se týká detailů
přírody, kterých byste si později všimli všichni. Bylo to důleţité poučení pro vás, ale i pro mě. Příště
pouţiji svou hůlku.“
Snape si všiml, ţe chlapec nepopřel, ţe to celé byla iluze. Model, jak to sám Potter nazval, vytvořený
vlastními kouzly. Ale neodpověděl na otázku. Jen zopakoval to, co uţ jednou řekl a tvářil se u toho, jako
by sděloval něco nového a potom přešel na jiné téma. V minulém týdnu se ukázalo, ţe zatracený Chlapec
– který – přeţil, pouţíval i mozek. Moţná prostě jen dospěl. Důkladně si ho začal prohlíţet. I kdyţ byl
ještě zakrslík, všiml si, ţe se mu rozšířila ramena. Díval se, jak pod napnutým hábitem chlapci pracují
stehenní svaly, kdyţ seděl na stole a houpal bezděčně nohama. Rychle přejel očima k jeho chlapecké tváři
a snaţil se nemyslet na ten pruţný sval, který nepřestával pracovat. Něco s ním bylo v nepořádku! On
nikdy nemyslel na své ţáky v sexuálním kontextu. Moţná by se opravdu měl sejít s Alexem. Prostě mu
jednoduše řekne, ţe budoucí vztahy mezi nimi nejsou moţné. Ale nejdřív zkontroluje, jestli je to mezi nimi
tak ţhavé, jako to bylo minule. Náhle si v mysli vybavil obraz Alexe a odraz svíček na jeho pokoţce. Kapky
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potu vypadaly jako stříbrné, natáhl ruku, aby ho mohl pohladit. To ho vrátilo zpět do reality. Zkříţil nohy a
skryl reakci vlastního těla na ty obrazy ve své mysli. Merline! Stačí jeden týden a jeho ţivot... Cítil, jak se
mu kroutí vnitřnosti, kdyţ pomyslel na zítřek. Byl to pro něho neznámý pocit, málokdy se mohl na něco
těšit, v něco doufat. Vrátil svou pozornost zpět k rozhovoru. Všiml si tmavého strniště kolem chlapcovy
čelisti. Ne, on uţ není chlapec, opravil se. Je jeho učitel! Jak moc toho spratka nenáviděl, tak moc se chtěl
učit. To, co mu dnes předvedl tento chlapec... muţ... opravil se, bylo tak lákavé! Nemohl uvěřit tomu
nesmyslu, co Potter plácal o jeho magických schopnostech. Uţ takhle byl uznávaný jako silný kouzelník a
Mistr lektvarů, a kdyby mu umoţnil přístup k dalším silám...
„...pro dnešek by to bylo vše,“ slyšel říkat Pottera, kdyţ se vynořil ze svých myšlenek. „Pokud byste chtěli
pokračovat ve vyučování, které jsem naplánoval na kaţdé úterý v osm večer, prostě příště přijďte. Pokud
nepřijdete, poznám, ţe jste neměli zájem. Je to jen na vás. Pokud máte nějaké dotazy, můţete mluvit se
mnou nebo s profesorem Brumbálem kdykoli od teď aţ do příští lekce. Je tu ještě poslední věc, kterou
bych vám chtěl říct. V této třídě si všichni navzájem budeme říkat jménem. Brzy uvidíte, ţe při učení
oslovení „profesore“ není moc vhodné. Budeme všichni úzce spolupracovat a příjmení nepřispívá k tomu,
abychom si byli rovni. Profesor Snape bude během mých hodin Severus, ale mimo tento prostor se
samozřejmě vrátíte k jeho oficiálnímu oslovení. Nic v této třídě není předem jasně dané. Pokud se budete
chtít v kterémkoli bodě zeptat na něco, co vás bude zajímat, nebo něčemu neporozumíte, zastavte mě a
ptejte se hned, nebo si se mnou promluvte později. Mluvte se mnou, protoţe byste mohli přijít s lepším
nápadem, a to by bylo skvělé! Očekávám, ţe za mnou přijdete, ať to budete povaţovat za důleţité, nebo
ne. To je vše. Těším se, ţe vás tady všechny uvidím příští týden!“
Rozpřáhl ruce a hůlky pomalu plující u stropu se mu snesly do rozevřených dlaní. Další pohyb a hůlky se
vydaly na pouť ke svým majitelům. Cvakla klika na dveřích a ty se otevřely. Chvíli to vypadalo, ţe se
nikomu nechce odejít, ale potom řekl Ernie: „Díky, Harry,“ a šel ke dveřím následován Padmou a Eloise,
které stejně jako on mumlaly cosi jako poděkování. Také Malfoy se loudal směrem ke dveřím a poklepával
si hůlkou o dlaň levé ruky. Ještě u dveří šlehl po Harrym nevyzpytatelným pohledem a byl pryč.
„Mám na tebe počkat, Harry?“ zeptal se Neville a úzkostlivě se přitom díval na Snapea.
Harry se také podíval na Severuse. Muţ vstal ze své ţidle, ale z jeho výrazu nebylo moţné nic přečíst
stejně jako z Malfoyova šedavého pohledu.
„Pottere,“ lehce kývl hlavou a odešel.
Harry se v duchu usmál. Ten chlap vyzařuje neuvěřitelnou magickou sílu.
„Jdeme!“ usmál se na Nevilla, vzali si brašny a bok po boku odešli ze třídy.
Severus kráčel chodbou ke svým pokojům a byl hluboce zamyšlený. Měl v sobě emoční vír. Pocity
pokušení, vzteku a vzrušení spolu divoce zápasily. Ještě k tomu tyto emoce v něm nevyvolal kdokoli, ale
Potter! A byl vůbec volný, měl by o něj zájem? Podvědomě zaskřípal zuby nad směrem svých myšlenek.
Nemohl tomu všemu, co jim Potter povídal, uvěřit, jenţe byl právě svědkem magie, která přesahovala
jeho představy. Vytvořená sedmnáctiletým mladíkem, který nepovaţuje za nutné pouţívat hůlku. Ještě ke
všemu ho průběţně sexuálně dráţdil. Moţná to byl jenom Potterův magický potenciál, co v něm
neúmyslně vyvolalo tyto reakce. Čím víc o chlapci přemýšlel, tím mu bylo hůř. Cítil, jak ho brní kůţe,
ţaludek měl plný motýlů. Měl by být samozřejmě rozzuřený. Jak to ţe má tolik moci? Znalostí? Míru
porozumění? Zatracený Harry Potter!
Ale na druhou stranu se rád učil novým věcem. Poznání nového bylo v jeho ţivotě jedno z klíčových
potěšení, ať uţ se jednalo o sběr informací z jeho špionáţe, nebo pokusů a omylů, kdyţ se snaţil vyvinout
nový lektvar. Potter měl tu drzost a naznačil mu, ţe musí začít znovu od základu, ţe je příliš úzce
specializovaný, a ţe mu nové dovednosti pomůţou s jeho výzkumem. To od něho bylo chytré, to musel
uznat. Ale ta pobuřující poznámka, ţe je stejně silný jako Albus! To uţ nebylo nutné.
ALBUS! Ten pletichář! Jak se opováţil poslat ho do třídy, ve které vyučuje zpropadený Harry Potter a
neříct mu o tom ani jediné zatracené slovo!? Věděl, ţe je Albus záludný, ale nikdy nevěděl, co si s jeho
intrikami počít. A kam se poděla kolegiální loajalita? Respektování jejich přátelství?
Zastavil se aţ u portrétu Erica Thimbletwina, bezesporu jednoho z nejhorších kouzelníků v historii lidstva.
Ten člověk byl strašlivě nešikovný, jediná jeho dobrá vlastnost byla věrnost. Zemřel v roce 1492, kdyţ
odmítl prozradit, kde se ukrývá jeho sestra. Snape dokázal ocenit jeho loajalitu a nikdy si na jeho práci
nestěţoval. Jeho pokusy o konverzaci však byla jiná věc. V tomto směru ho zahrnul do škatulky lidí, kteří
by klidně mohli být příbuzní s Longbottomem. Vyslovil nesrozumitelně heslo, ignoroval přitom
Thimbletwinův radostný dotaz, proč jde tak pozdě, a zapadl do svého pokoje.
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Šel rovnou do kuchyně, zapálil oheň a postavil konvici do dřezu. Nechal do ní natéct studenou vodu. Kdyţ
se konvice naplnila, Severus ji postavil nad plamen. Pomocí magie by to bylo rychlejší, ale opravdu dobrý
šálek čaje bylo umělecké dílo, a on to nechtěl nikterak uspěchat. Připravil si šálek a podšálek v kombinaci
modré a hnědé, a k tomu malou konvičku se studeným mlékem. Vše přenesl na podnos. Byl na Albuse
opravdu naštvaný. Jedna jeho část chtěla jít a křičet na něj, říct mu, co přesně si o jeho manipulativním
chování myslí. Přímo by se zeptal ředitele, nad čím sakra přemýšlel, kdyţ dovolil ţákovi, aby přijal roli
učitele, natoţ, ţe dopustil, aby se obrátily role učitel – student. Ale ve svém srdci uţ byl rozhodnutý
zúčastnit se vyučování alespoň občas. Aby viděl, jak ten proklatý Potter bude pokračovat – ředitel
samozřejmě nebude chodit kolem horké kaše a zeptá se ho, jestli bude navštěvovat dohodnuté lekce – a
potom řekne, ţe je to výborné rozhodnutí.
Znal toho starého taškáře aţ příliš dobře. Odsune jejich hádku na dobu, aţ bude mít problém, o který
bude chtít opravdu bojovat. Zašklebil se, kdyţ zaléval čaj vodou, která téměř vřela. Mohl se teď klidně
vsadit, ţe ředitel očekává, ţe k němu mistr lektvarů vtrhne a zuřivě na něho zaútočí! On tam ale právě
proto nepůjde. Jen ať se Albus vydusí!
6. kapitola - Další nečekané setkání
Harry seděl za stolem, před sebou drţel otevřenou knihu a v ruce třímal sklenku. Restauraci Tufted Duck
otevřel minulý rok starší bratr Justina Finch-Fletchleye. Místo bylo proslavené příjemnou atmosférou a po
sedmé hodině večer tu bývalo plno. Harry měl dost času pročíst si menu, které obsahovalo jak nové
mudlovské drinky, tak klasické víno a pivo vedle tradičních kouzelnických nápojů. Ceny byly trochu vyšší,
ale široká nabídka přitahovala extravagantní mládeţ, i kdyţ Harry si všiml i několika starších párů,
vychutnávajících si večeři. Myšlenka vytvořit akční menu pro ty, co se přijdou jen rychle najíst, byla dobrá
a přilákala hodně lidí. Navíc vůně, která se tu nesla, donutila i ty, kteří neměli v úmyslu zde jíst, aby si
něco objednali.
Harry se ptal sám sebe, jestli Severus vůbec přijde. Byl rád, ţe tu není jediný, kdo sedí sám u stolu. U
vedlejšího stolu seděla starší čarodějka, u dalšího nějaký kouzelník a několik jednotlivců postávalo u baru.
Byl tady jen jednou, přesto sem přišel rád znova. V den zahájení sem jeho a pár dalších přátel pozval
Justin. Harry ani na chvíli nezaváhal ve výběru místa, kam Severuse pozvat. Tento podnik je pro jejich
první schůzku ideální. Pro ně je to tu pohodlné a pro studenty příliš drahé, to jistě Severus ocení... tedy
pokud přijde.
Harry byl neklidný, tolik doufal, ţe přijde, ale po tom, co se s ním setkal ve škole jako učitel, měl špatné
svědomí. Je nepravděpodobné, ţe by Severus porozuměl pohnutkám jeho podvodu, ale říct mu pravdu o
tom, kdo ve skutečnosti je, zatím nemohl. Na druhou stranu mu slíbil, ţe zde následující tři pátky bude
čekat, a minimálně to chtěl ze zdvořilosti dodrţet.
Harry strávil dalších dvacet minut čtením a usrkáváním vína. Jak napětí kolem jeho ţaludku pozvolna
odcházelo, tak se do jeho hrudi vkrádala tíseň ze zklamání. Byl překvapen, jak jeho tělo reaguje na stav
mysli – bouřlivé emoce mu způsobovaly skutečnou fyzickou bolest. Právě přemýšlel nad těmito příznaky,
kdyţ si všiml, ţe Snape vešel dovnitř a míří rovnou k jeho stolu. Srdce mu začalo bít jako splašené, aţ se
zdálo, ţe mu vyskočí z hrudi. Takţe se mu to nakonec přeci jenom líbilo!
A aniţ by si to uvědomil, tvář se mu rozzářila úsměvem.
„Omlouvám se, jdu pozdě,“ řekl Snape a sedl si na protější ţidli.
„Byl bych tady ještě další hodinu, takţe jdeš vlastně brzy,“ usmíval se Harry. „Můţu ti přinést něco k pití?“
Právě se vrátil od baru a pokládal sklenice na stůl, kdyţ za sebou zaslechl známý hlas. Projel mu páteří
jako ledový nůţ.
„Severusi! Jaké překvapení!“ pomalou chůzí k nim připlul Lucius Malfoy a zastavil se u jejich stolu.
„Nevěděl jsem, ţe chodíš do tohoto podniku.“
Snape se pohodlně opřel, vzal ze stolu svoje pivo, napil se a podíval se na Malfoye přes okraj sklenice.
Lucius zvednul obočí a lehce stiskl rty, kdyţ si prohlíţel Snapeova společníka.
„Jsem tu se svým přítelem,“ řekl Snape. Znovu se napil, olízl si pěnu z horního rtu a podíval se naproti na
Harryho. „A ne, nechystám se tě pozvat ke stolu,“ dodal hrubě.
Lucius Harryho hltal očima. Najednou Harrymu došlo, co bylo naprosto zjevné. O tom chlípném pohledu
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nemohlo být sporu.
Lucius Malfoy byl je gay? Nebo přinejmenším bisexuál! Balí ho otec Draca Malfoye! Harry se snaţil
zachovat si váţnou tvář, ale cítil, jak mu cukají koutky. Jeho mozek pracoval přesčas.
„On je můj, Luciusi,“ prohlásil Snape tvrdým hlasem, natáhl se přes stůl a uchopil Harryho ruku. Harry
propletl své prsty s jeho dlouhými téměř reflexivně a zašklebil se na Snapea. Miloval to suché teplo, které
mu muţ poskytl.
Malfoy se natáhl pro ţidli u sousedního stolu. Zavířil pláštěm a jediným plavným pohybem obkročmo
usedl, nohy uvolněně nataţené. Pod jeho hedvábným hábitem se mu rýsovaly stehenní svaly. Ani na chvíli
nespustil z Harryho oči.
„Proč jsi tak majetnický, Severusi? Je příliš krásný,“ prohlásil a hleděl obdivně na Harryho. „Uţ jste jedli?
Navečeříme se společně,“ řekl rozhodně.
Harry viděl, jak Severus stiskl rty. Opravdu původně plánoval, ţe se tady navečeří, ale Malfoy se jim to
chystal zkazit. U něho nic překvapujícího.
„Litujeme, ale přišli jsme jen na drink,“ řekl Harry jednoduše. „Připravil jsem pro Severuse večeři u sebe
doma.“
Severus i Malfoy se na něj překvapeně podívali.
„Rád vařím,“ prohlásil Harry prostě.
„Nemáte domácí skřítky?“
Jed v Malfoyových slovech byl zřetelně slyšet i přes to, ţe se pokusil o zdvořilý tón.
„Jsem si jist, ţe můj domácí skřítek by pro nás rád uvařil, ale tohle mi vyhovuje mnohem víc... můţu tak
lépe uspokojit potřeby svého partnera,“ řekl Harry sugestivně. Pomalu zvedl jejich propletené ruce aţ ke
svému obličeji. Snapeův ukazováček si opřel o rty, díval se mu při tom do jeho hlubokých očí a očividně
Malfoye ignoroval. Snapeovy oči potemněly a narovnal prst. Harry ho vtáhl do úst a jako kočka jazykem
oblízl drsnou pokoţku, chvíli si jen tak hrál a sál, neţ ho uvolnil, ale nejdřív si neodpustil jemné smyslné
kousnutí.
Vzrušení, které se vznášelo nad stolem, bylo takřka hmatatelné.
„Máš v plánu vařit něco konkrétního?“ zeptal se tiše Snape a jeho hlas byl lehce nakřápnutý.
„Doufám, ţe to bude ţhavé a tvrdé,“ šeptal Harry a kolena pod stolem tiskl proti Severusovi.
Malfoy si odkašlal.
Harry vzhlédnul, na tváři ruměnec. „A jako dezert zmrzlinu s ořechy,“ prohlásil, omluvně se zašklebil na
Malfoye, neţ se pohledem vrátil k Severusovi.
„To zní lákavě,“ řekl Malfoy a očima při tom putoval po Harryho těle. Vstal. „Snad někdy jindy,“ pokynul
hlavou směrem k Harrymu, potom se prudce otočil na Severuse, jako by právě dostal nápad.
„Budu mít doma za několik dní karetní párty. Musíš s sebou přivést...“ v očekávání se podíval na Harryho,
který nebyl ještě představen.
Harry se rozhodl okamţitě. „Alex. Alex Johnson,“ vstal a potřásl si s ním rukou. Tak to by mohlo být
zajímavé, napadlo ho.
„Lucius Malfoy. Budu se těšit na naše příští setkání, Alexi,“ přikývl Malfoy, spokojeně se zašklebil na
Snapea a loudal se pryč.
„Je sice krásný, ale přátelství s ním ti nedoporučuji,“ řekl Snape ledovým hlasem.
Harry si všiml, jak mistr lektvarů pevně stiskl rty.
„Ex milenec?“ zeptal se Harry, netušil, kde našel tolik odvahy.
Snape si odfrknul. Na otázku však neodpověděl.
„Nikdy jsem neslyšel, ţe by byl na chlapy,“ pokračoval po chvíli Harry. „Jeho ţena je neuvěřitelně krásná,“
dodal.
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„Ano, vypadají jako dokonalý pár,“ souhlasil Snape.
„Ale?“
„Myslíš, ţe existuje nějaké ale?“
„Právě se někomu snaţil sbalit partnera,“ řekl Harry. „Upřímně... to by mohlo být právě ono ‚ale„.“
Snape se opřel o opěradlo své ţidle a napil se piva.
„Máš zájem?“
„O něho?“ řekl Harry překvapeně.
„Nevypadalo to, ţe se ho chceš zbavit. To tvé představení bylo pro něj, nebo pro mě?“ jeho hlas byl tvrdý.
Harry dopil sklenku a vstal. „Jdu domů. Uvařit něco horkého a potom jíst zmrzlinu. Doufám, ţe ses
nenaštval. Takţe, jdeš se mnou?“
Snape se podíval Harrymu do očí, potom se natáhl pro svou sklenici, zaklonil hlavu a nechal si několik
posledních doušků z pinty studeného piva sklouznout krkem. Harry si uvědomil, jak ho pohled na Snapeův
pracující ohryzek vzrušuje.
„Vypadá to tak, ţe uţ jsem na cestě,“ usmál se Snape a následoval Harryho z baru.
***
Severus byl překvapený, kdyţ zjistil, ţe ho Alex vytáhl na trh. Ve stáncích se ještě svítilo, i kdyţ někteří
obchodníci uţ měli zavřeno. Harry klábosil a smál se na řezníka, kdyţ ho přemlouval, aby mu uřízl
pořádně velký steak. Potom ţertoval se zelinářem kvůli nějaké zelenině, aby mu vybral nějakou tip ťop.
Harry se obrátil s úsměvem k Severusovi. „Doufám, ţe ti to nevadí, plánoval jsem, ţe se najíme v baru,
ale viděl jsem, ţe je ti společnost Malfoye nepříjemná. Sice nevím, co proti němu máš, ale budu to
respektovat. Měl jsem jen obavy, aby v tak pozdní hodinu neměl řezník jen starou flaksu. Ale tohle se zdá
být v pořádku.“
Zastavili u obchodu s vínem, kde trval Severus na tom, ţe koupí láhev dobrého červeného.
Cesta přes obec proběhla v překvapivě druţném hovoru.
Brzy byli v Harryho malém domku. Severus otevřel víno, aby mohlo chvíli dýchat, Harry byl mezitím
zaneprázdněn krájením zeleniny.
Severus ho se zájmem pozoroval. Alex šikovně zacházel s noţem, a i kdyţ jednotlivé kousky nebyly úplně
stejné, bylo znát, ţe ví, co dělá.
Postupoval podle pokynů Alexe a příbory a talíře, které našel, prostřel na kuchyňský stůl.
„Míváš často návštěvy?“ zeptal se.
„Teď ne,“ odpověděl Harry. „Proč?“
„Pro jednoho člověka je ten stůl příliš velký,“ poznamenal Snape.
„Jistě, ale není tu ţádná jídelna a já mám rád představu spousty přátel, kteří by kaţdý den chodili na
večeři. Můţeš si s nimi povídat, kdyţ vaříš a zkombinovat tak práci a zábavu. U mého kamaráda doma to
takhle vypadalo, a opravdu se mi to líbilo,“ řekl Harry a myslel při tom na Weasleyovic kuchyni.
„Kdy naposled něco podobného zaţilo tohle místo?“ zeptal se Severus.
„Asi před rokem, měl jsem hodně práce. Je uţ víno připravené k pití?“ zeptal se Harry.
„Ještě ne, ale pracuji na tom,“ řekl Snape a nalil do skleniček.
„Dobrá, mazli se s vínem, zatímco já budu vařit,“ zašklebil se Harry rozpačitě. Kdyţ ještě ţil u Dursleyů,
vařil jen nudné pokrmy na přání tety Petúnie, byla to dřina a on byl rád, kdyţ to měl za sebou, a oni
zasedli k jídlu. Později, kdyţ začal ţít u Dereka, zjistil, ţe vaření můţe přinést potěšení a zábavu. Vţdyť i
paní Weasleyová vypadala šťastně, kdyţ vařila pro celou svou rodinu, a při tom stihla dělat ještě sto
dalších věcí kolem. Derek a později i Andy byli kulináři. Svět v kuchyni ovládali tak snadno, jako ostatní
více naturální radovánky.
44

STROM POZNÁNÍ

Večeře krásně voněla – lehce zázvorem, citrónovou kůrou a silnou vůní pečeného masa, sladkých brambor
a dalšími věcmi. Snape hodně dlouho váhal nad dnešním večerem, ale nikdy by ho nenapadlo, ţe by se
mohl na nějakém místě cítit tak uvolněně.
Trvalo poměrně dlouho, neţ Harry poloţil na talíř dva plátky masa s bohatou oblohou a odnesl to na stůl.
Snape k tomu přiloţil pečivo, které nakoupili cestou, a našel v lednici čerstvé máslo.
Seděli a jedli. Jídlo bylo překvapivě lehké a delikátní. Po sytých pokrmech v Bradavicích to byla příjemná
změna.
Snape si otřel ústa do ubrousku.
„Jsem ohromen,“ usmál se na Alexe. „Skvělá večeře. Děkuji ti.“
Harry se zašklebil, spokojen s tím, jak se dokázal Snape uvolnit. Ještě k tomu byl překvapený jeho
vařením, které bylo svou povahou tolik podobné lektvarům.
„Dobrá,“ Harry vstal a začal sklízet ze stolu. Snape také vstal a začal mu pomáhat s úklidem. Společně to
zvládli rychle a efektivně.
„Dáš si zmrzlinu?“ Harry se obrátil k Severusovi a vybavil se mu komentář o tom, jak preferuje slanou
chuť. Kdyţ se otočil, zjistil, ţe muţ stojí mnohem blíţ, neţ očekával. Jeho oči sklouzly dolů na Snapeova
ústa, viděl, jak si jazykem smyslně olízl rty. Najednou mu bylo horko a těţko se mu dýchalo.
„Mmm, můţeme to zkusit,“ řekl Snape.
S třesoucíma se rukama vytáhl Harry krabičku z mrazáku a naplnil dvě misky. Obrátil se na Snapea.
V příštím okamţiku byl v jeho náruči, Snapeova ústa na svých, Snapeův jazyk lehce obkrouţil jeho rty.
Harry byl manévrován kamsi na stranu, a při tom pořád svíral misky se zmrzlinou. Snape ho na chvíli
pustil a usmál se. Vzal mu poháry z ruky, dal je stranou a znovu ho objal. Harry se do toho objetí plně
ponořil. Nechal své ruce volně toulat nahoru a dolů po milencových svalnatých zádech. Opustil jeho ústa a
sklouzl dolů k Severusovu krku. Vychutnával si pocit čerstvě oholené kůţe pod svými rty, vnímal ho
intenzivně všemi smysly. Miloval Severusovu vůni.
Snape vytáhl Harrymu košili z kalhot a rovnou mu rozepnul i knoflíky. Harryho srdce tlouklo jako splašené.
Snape sáhl za Harryho a nabral si lţíci zmrzliny z misky. Proplul s ní před očima svého milence, dal si jí do
pusy a polknul.
„Hej! To není fér!“ zašklebil se Harry, ale potom zasténal, kdyţ se Severus předklonil a svými ledovými
ústy obemknul jeho bradavku.
„Boţe!“
Harry si nemohl pomoct a vyklenul se proti Snapeovi. Jeho erekce touţila po tření a tlaku. Cítil, jak se k
němu Snape přitiskl, jeho vzrušení se mu tisklo o břicho.
Snape sklouzl rukou dolů na jeho zadek a nadzvedl ho. Harryho stehna se automaticky obtočila kolem
jeho pasu. Snape udělal dva kroky vpřed a svalil Harryho na robustní kuchyňský stůl, rukama mu hladil
břicho aţ k pásku jeho povolených kalhot. Harry vzdal snahu dostat se zpět do jeho náručí. Absolutně se
uvolnil. V gestu naprostého odevzdání povolil nohy, kterými svíral Severuse a spustil je dolů ze stolu.
„Merline, mohl bych tě ohnout přes stůl,“ šeptal Snape.
I Harry to chtěl. Tělo ho bolelo divokou potřebou. Ale slíbil sám sobě, ţe nenechá Snapea, aby do něho
pronikl – nebo naopak – dokud mu neprozradí svou totoţnost. V ţáru jeho touhy se to zdálo nesmyslné,
ale on uţ byl rozhodnutý.
Nahmatal si zip u kalhot a sjel s ním dolů.
Hlasitý Severusův nádech mu způsobil, ţe jeho srdce tlouklo ještě silněji.
Nadzvedl hlavu a zadíval se na svého milence. „Vykuř mě,“ zašeptal. „Dej si zmrzlinu do pusy a...“
V tu chvíli ztratil schopnost mluvit. Snapeovi zářily oči, kdyţ mu povoloval kalhoty. Potom se sehnul a zul
Harrymu boty a ponoţky, aby mu mohl látku kalhot stáhnout úplně. Harry tam leţel jen v rozepnuté košili,
jinak byl zcela nahý a cítil pekelnou touhu po sexu.
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Severus si dal do pusy další lţíci zmrzliny a Harry zasténal. Pak ponořil dva prsty do misky, několik vteřin
počkal a potom je vrazil Harrymu do úst, zatímco jeho vlastní ústa zaútočila na jeho ptáka. Harry byl
neuvěřitelně vzrušený, tušil, ţe to dlouho nevydrţí. Prsty v jeho ústech kopírovaly pohyb tam dole...
Severus věděl, jak potěšit svého partnera a to právě dělal. Harry se svíjel a sténal, uţíval si kaţdou
minutu aţ do svého orgasmu. Kdyţ divoce explodoval, tělo se mu v křeči napjalo do oblouku a rukama se
prohrabával v Severusových vlasech.
Cítil, jak se Severus vyhoupl na stůl vedle něj a poděkoval Merlinovi za nápad koupit tak masivní kus
nábytku. Obrátil se s úsměvem na Snapea a hluboce ho políbil, ochutnávaje tak svou vlastní chuť v jeho
ústech. Zatímco Snape plenil jeho ústa, Harryho ruce sklouzly dolů. Miloval ten pocit horkého pulzujícího
ptáka ve své ruce. Severus přirazil do jeho ruky v neúprosné naléhavosti a dál pustošil jeho ústa. Harry
volnou rukou mnul Severusovu bradavku, zamiloval si to, jak mu Snape vzdychá do úst. Jeho tělo se před
orgasmem napjalo a Harry cítil na svém těle spršku Severusova spermatu. Posledních pár okamţiků si
vychutnával jeho pulzující péro ve své ruce.
Harry se zavřenýma očima čekal, aţ se jeho partner trochu vzpamatuje a bezmyšlenkovitě mu hladil
hrudník. Líně mu přejel ke krku a potom se přes něho naklonil, aby si podal lţíci rozehřáté zmrzliny. Kdyţ
se mu povedlo Snapea celého pokapat, nezaváhal a bílé kapky zmrzliny slíznul. Snape se tomu zasmál a
Harry se na něho na oplátku zašklebil.
„Kafe?“
Snape se znovu zasmál, pak přikývl. Byl to nečekaný zvuk, ale Harry jím byl poctěn.
Posadil se, aby mohl slézt ze stolu. Natáhl si kalhoty na nahé tělo, košili si nechal rozepnutou a se
šťastným úsměvem se dal do přípravy kávy.
Severus také vstal. Oblékl si kalhoty a zapnul si knoflíky krom jednoho horního u pásku, košili si nechal
rozhalenou úplně.
„Vypadáš hrozně sexy,“ culil se Harry nad kávou. Seděli na gauči v obývacím pokoji vedle krbu.
„Musím ti tvou lichotku oplatit?“
„Bastarde,“ řekl Harry přívětivě.
Severus se lehce usmál. Seděli kaţdý na jedné straně pohovky, pili silné kafe a oběma se honila hlavou
myšlenka, co bude dál.
„Zůstaneš na noc nebo se musíš vrátit?“ zeptal se Harry, kdyţ dopili druhý hrnek vychladlé kávy.
Všiml si netypického záblesku emocí v Severusově tváři a sám se snaţil zachovat klid. Tohle je moment,
kdy se láme chleba.
Snape se naklonil dopředu, lokty se opřel o kolena. „Alexi, před tím, neţ nás vyrušil ten satan Lucius
Malfoy, jsem ti chtěl říct, ţe jsem přišel jen proto, abych ti vysvětlil, ţe naše další setkání není dobrý
nápad. Chtěl jsem ti ušetřit další tři týdny čekání.“
Harry se na něho podíval. „Nelţi,“ řekl tiše a překvapil tím svého společníka, který ho se zvednutým
obočím pozoroval. „Nemyslíš, ţes mi to měl říct před tím, neţ jsi mě hodil na stůl? Pokud sis chtěl jen uţít,
měl jsi mi to prostě oznámit.“
V jeho hlase nebyla hořkost a ani stopa po obvinění, přesto se Snape na chvíli odmlčel, neţ přikývl na
souhlas. „Máš pravdu. Je mi líto, ale opravdu s tebou nemohu mít vztah, Alexi, můj čas je velmi omezený.
Bylo by ode mě nekorektní...“
Snape se zarazil, kdyţ viděl, jak mladý muţ vytahuje hůlku z kapsy a pokládá ji opatrně před ně na
konferenční stolek. Podíval se Alexovi do očí.
„Nemůţeš mít vztah, protoţe se nemůţeš milovat, aniţ by sis sundal košili,“ řekl Harry tiše.
„Prosím?“ řekl Snape jedním ze svých nejnebezpečnějších tónů.
„Máš na ruce Znamení zla,“ pokračoval Harry. „Nechceš do postele Smrtijeda, protoţe se nechceš zaplést
s kýmkoli, kdo podporuje jejich zvrácenou filosofii. Ale nemůţeš si ani začít s někým z Brumbálových lidí,
protoţe špehuješ u Voldemorta a potřebuješ, aby ti Smrtijedi věřili...“
V tu chvíli měl Snapeovu hůlku na krku. „Kdo sakra jsi? Kdo tě poslal?“ vrčel a zlověstně se nad ním tyčil.
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Harry se nemohl pohnout. „Nikdo mě...“
Snape se podíval po jeho hůlce. Stále neškodně leţela na stole. Kdyţ potom promluvil, zdál se klidnější:
„Tvrdíš tedy, ţe tvůj pokus svést mě v Děravém kotli nebyl naplánovaný?“
„Ano! Ne!“
„Rozveď to. Tvá odpověď toho moc nevysvětlila,“ posmíval se Snape. Podíval se na okraj stolu a uviděl,
jak se hůlka posunula směrem k němu. V tom momentě uvěznil Harryho svýma dlouhýma nohama a při
tom mu svou hůlkou nepřestával tlačit na krční tepnu.
Harry nasucho polknul. „Ano, nebylo to naplánované. Ne, nechtěl jsem tě svést...“
„A co ta tvá svlékací scéna, jen pět minut po tom, co jsme se setkali?“
„Chtěl jsem si jen sundat svetr!“
„Očekáváš, ţe tomu budu věřit?“
„Viděl jsi mě!“
„Jistě, ţe ano. Zboţí bylo dobře prezentováno.“
„Byli jsme ve veřejném baru! To je směšné! Byla to náhoda...“
„Nevěřím na náhody. Kdo tě poslal?“
„Nejsem k mání za ţádnou cenu! Nikdy ses neseznámil s nikým v baru? Ne všechno na světě je jedno
velké spiknutí...“
„Vyprávěl„s mi nejrůznější historky z mého ţivota, nezapírej, ţe jsi nevěděl, kdo jsem.“
„Víš, ţe jsem věděl, kdo jsi! Jsi přeci v tom zatraceném časopisu o lektvarech! Mluvili jsme o tom.“
„Článek v tom časopise je zcela irelevantní. Začínám s tebou ztrácet trpělivost. Popíráš tedy, ţe bys o mně
věděl cokoliv, co sis nemohl přečíst v nějakém plátku?“
Harry si povzdychl. Ruka mu automaticky vyjela nahoru, kdyţ si chtěl nervózně prohrábnout vlasy. Místo
toho narazil na hůlku na svém krku. Bezmocně ruku spustil do klína. Udělalo se mu špatně od ţaludku.
Jak mohl být takový idiot?
„Ano, věděl jsem, kdo jsi,“ řekl po chvíli a podíval se na Severuse. „Také pracuji pro Brumbála. Ale netušil
jsem, ţe tě potkám v Děravém kotli. Ani to, ţe s tebou skončím v posteli a proţiji nejţhavější noc svého
ţivota. Do prdele, já ti nechci ublíţit! Chtěl jsem tě jen znovu vidět.“
Ticho.
„Definuj práci pro Brumbála,“ ignoroval Snape zbytek argumentace.
„Jsem členem Fénixova řádu,“ řekl Harry.
„Mohl bych tě teď odvést k Voldemortovi,“ zlověstně poznamenal Snape.
„To jistě můţeš,“ přitakal Harry.
„Nebo tě můţu vzít k Brumbálovi.“
„Druhá moţnost.“
„Vezmi si boty,“ prsknul Severus.
Harry se oblékal, zatímco Severus dělal to samé. Pořád nevěděl, jak tenhle večer skončí. Uvědomoval si,
ţe dostal Severuse do naprosto nemoţné situace.
Snape si vzal obě jejich hůlky a vedl ho do Bradavic. Cesta se zdála nekonečná, ve vzduchu byl chlad a
vlhko. Harrymu se ulevilo, kdyţ se konečně dostali dovnitř hradu, i kdyţ si nedokázal představit, jak bude
Brumbál na tuto podivnou situaci reagovat.
Harry si všiml, ţe ho Severus nechal jít napřed, jako by se chtěl ujistit, ţe zná cestu k ředitelově
kanceláři. Harry došel aţ k chrliči a zamumlal heslo. Mohl jasně cítit Snapeův šok, kdyţ socha uskočila a
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umoţnila jim průchod.
„Severusi! Pojď dál! Chceš horkou čokoládu?“ zeptal se ředitel, zatímco přicházel ke dveřím, ještě neţ
stačili přejít přes práh. Brumbál uţ měl na sobě sametový ţupan hořčicově ţluté barvy vylepšený o velké
fialové hvězdy. „A nejsi sám! Představíš mi svého přítele?“ Brumbál přeskakoval pohledem z jednoho na
druhého.
Snape zamířil svou hůlkou přímo na Harryho.
„Ten člověk tvrdil, ţe tě zná. Ţe je členem Fénixova řádu,“ vrčel Snape. „Jak jsi mohl předpokládat, ţe by
ti to mohlo projít?“ zeptal se Alexe.
„Dej mu mojí hůlku,“ odpověděl Harry.
Snape se na něho zlostně podíval, ale podal hůlku staršímu kouzelníkovi. Ten ji pozorně obracel v prstech
a potom si k ní přivoněl. „Jabloň,“ konstatoval tiše. „A jádro?“
Fawkes vzletěl a s veselým trylkováním se usadil Harrymu na rameni. K Severusovu ještě většímu údivu
se s ním chlapec začal mazlit. „Jedno z jeho per,“ pokynul směrem ke své hůlce.
„Pak je tento člověk opravdu členem Řádu,“ oznámil Brumbál.
Snape nechal poklesnout svou hůlku. „Vy jste ho nepoznal, to se vám snad ještě nikdy nestalo,“ řekl
nevěřícně.
„Tohle není má obvyklá podoba. Ani mé pravé jméno,“ dodal Harry. „Já osobně doufám, ţe pro Řád pracují
stovky lidí, kteří se pohybují v přestrojení, protoţe jinak jsme nahraní.“
„Merlinţel nejsou to zdaleka stovky,“ řekl Brumbál a usadil se do svého křesla. Naklonil se a podal
Harrymu zpět jeho hůlku. „Sedněte si,“ nařídil jim a přivolal čajový servis. Jako první podal šálek
Severusovi. Citlivý nos mistra lektvarů zaznamenal jeho oblíbenou vůni.
Brumbál velice pomalu upíjel a pozoroval oba muţe, hrál o čas. Nechápal, co se tady děje, tak nakonec
řekl: „Mohu se za něho zaručit,“ kývl směrem na Alexe, „ačkoliv nevím, jak jsi k němu přišel a jaký máte
spolu vztah,“ prohlásil a v jeho hlase byla jasná výzva.
„Máme spolu poměr,“ řekl Harry pevně.
„Několikrát jsme měli sex, to je vše,“ opravil ho Snape.
Brumbál si je oba prohlédl a svraštil čelo.
„Nevidím důvod, proč bych mu měl vykládat o své skutečné úloze hned na druhé sexuální schůzce,“
prohlásil ledově Severus, obočí měl staţené do jedné přísné linky.
„To proto si nemůţeš sundat košili, ţe?“ prskal Harry.
„Pardon?“ snaţil se zorientovat Brumbál.
„S jeho znamením na předloktí nemůţe mít ţádný vztah, ţe ne? Dnes se se mnou chystal kvůli tomu
rozejít. Bude ţít sám aţ do konce ţivota, protoţe to nikdo cizí nesmí vidět. To není spravedlivé vůči němu
ani vůči mně.“
„A co je podle tebe spravedlivé?“ zeptal se naštvaně Brumbál.
Harry ustoupil. „Něco mezi námi je,“ řekl tiše. „Já... já jsem doufal, ţe nám dá Severus šanci, kdyţ zjistí,
ţe je se mnou v bezpečí.“
„V bezpečí?“ podivil se Brumbál. „Nemyslím si, ţe je to dobrý nápad. Tvá identita...“
„Musí v tomto okamţiku zůstat utajená,“ přerušil ho Harry.
„Nevěříš mi?“ zvědavě do toho zasáhl Snape.
„Ano, věřím, ale vím, ţe by to ohrozilo víc, neţ jen náš vztah, proto to nemohu nyní udělat. Odhalím se ti
při první moţné příleţitosti,“ dodal úpěnlivě.
Brumbál usrkl čaj a sledoval výměnu názorů mezi nimi.
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„Albusi?“ oslovil ho Snape. „Alex má pravdu. Upřímně řečeno sex s ním byl skvělý a je nepravděpodobné,
ţe bych se mohl scházet s někým jiným. Myslím, ţe z toho budeš těţit i ty. Předpokládám, ţe to bude mít
pozitivní vliv na mou náladu. V případě ţe s ním budu v bezpečí, máš ještě nějaké jiné námitky?“
„Jistě bys ses mohl sexuálně realizovat i jinde, Severusi. Je mi líto, ţe jsem tuto tvou část osobnosti
nedocenil, jsi ještě mladý a plný energie, máš...“
Harry si odfrknul a najednou toho všeho litoval. Co si to jen myslel! „Hezky řečeno,“ zašeptal si pro sebe,
kdyţ si vzpomněl na jejich první noc.
Severus se na něho podíval.
„Je to výhodné...“
„Děkuji pěkně!“ řekl Harry v předstíraném pobouření.
„.... a potencionálně by to mohlo být víc, neţ jen o sexu. Chtěl bych zjistit, jestli to mezi námi můţe
fungovat,“ dodal Snape klidně.
Harry nemohl skrýt zářivý úsměv. „Já taky,“ spěšně přikývl.
Obrátil se na Brumbála. „Váţený pane profesore, oceňuji a chápu vaše obavy. Udělám všechno pro to,
abych ho nezklamal a řeknu mu pravdu, jakmile to půjde.“
Brumbál si nemohl nevšimnout jiskření, které mezi těma dvěma probíhalo. Bylo v tom určitě víc, neţ jen
ţivočišný zájem, ale jestli Severus zjistí, ţe věděl, kdo je Alex... měl pocit, jako by ho právě zrazoval.
„Nemohu to schválit,“ řekl tiše. „Budete oba strašně zklamaní a to já pro vás nechci, moji chlapci.“
Severus se na něho podíval. „Ohrozilo by to nějak mou roli špiona?“
„Ne.“
„Pak jsem dost starý na vlastní rozhodnutí, Albusi. Děkuji ti za tvůj zájem a omlouvám se, ţe jsme tě
vzbudili.“
Vstal a Harry ho následoval.
Brumbál uţ taky stál. „Přeji vám štěstí, moje děti. Doufám, ţe u sebe naleznete vzájemné porozumění a
laskavost. Nemám k tomu dál co říct.“
Harry přikývl a naplnil ho špatný pocit z toho, jaké dělá Brumbálovi starosti.
***
Pohyblivé schodiště je vezlo dolů.
„On tě má opravdu velmi rád,“ řekl Harry jemně.
„Byl jediný, kdo se o mě za poslední léta zajímal,“ odpověděl Snape.
„Moţná...“ začal Harry.
Kdyţ dojeli dolů, přimáčkl Severus Harryho ke zdi a políbil ho tak tvrdě, aţ ztratil dech. „Musíš být
odváţný,“ řekl.
„Coţe?“ vysoukal ze sebe Harry přes oteklé rty.
„Jsi jediný, koho znám, kdo pracuje pro Řád v přestrojení. Teď kdyţ je mezi námi jasno, nemusíš se bát.
Ale nechám na tobě, kdy se mi odhalíš,“ natlačil se proti Harrymu a trochu ho zvedl, tak, aby se jejich
muţství mohla o sebe třít.
Harry byl rád, ţe ho Snape svým tělem doslova přišpendlil ke zdi. Nohy měl jako z rosolu a dokázal jen
sténat. Přidrţel se za klopy svého milence a přirazil proti němu.
„Mně to za to stojí,“ prohlásil přerývaně, „bojím se o tebe.“
„Umím se o sebe postarat sám,“ řekl Snape a jeho rty se posunuly k Harryho krku a ostře ho kousnul.
Potom zvedl ruku, aby v konejšivém gestu pohladil vlastní otisk. „Je pozdě, abych se s tebou vrátil k tobě
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domů,“ dodal lítostivě. „Musím zkontrolovat svou kolej.“
Harry přikývl. „Budeš mít příští týden čas? Pošlu ti sovu.“
„Výborně,“ přikývl Snape. Naposledy ho dychtivě políbil, neţ se protáhl dveřmi a spěšně odešel. Nechal
tam mladého roztouţeného muţe stát s myšlenkou na to, jak zařídit, aby si Severus Snape oblíbil Harryho
Pottera.
7. kapitola - Přátelé
Příštích několik týdnů bylo pro Harryho rušnějších, neţ kdy jindy v jeho ţivotě. K jeho klasickému
vyučování mu přibyla role učitele ve třídě pro nápravu magie a k tomu ještě začal kaţdé ráno běhat.
Vztah se Severusem mu také zabíral dost času, ale na to si nestěţoval. Scházeli se buď v pátek nebo v
sobotu večer a byli spolu do oběda druhého dne, plus kaţdou středu večer. Měli spolu neuvěřitelně ţhavý
sex. Snape byl nepochybně ten nejúţasnější milenec v kouzelnickém světě. Byl tak mocný, smyslný a
ţádostivý... Jedna Harryho část byla zoufalá z toho, ţe musel předstírat, ţe je někdo jiný a ta druhá
myslela jen na ty úţasné orgasmy. Byla to taková malá smrt, kdyţ k němu Snape přisál své rty a jazyk
odváděl svou práci, o jeho dovedných prstech ani nemluvě.
Nakonec však zjistili, ţe se nejen vzájemně těší ze své společnosti, ale postupně našli i společné zájmy.
Harry objevil mudlovská kina aţ v době, kdy ţil v Brightonu. Jako dítě nikdy nebyl na filmu v kině. Kdyţ se
doma dívali Dursleyovi na televizi, obvykle ho poslali umýt nádobí, uvařit čaj nebo vykonávat nějakou
jinou činnost, aby nemohl jen tak sedět a dívat se s nimi. Proto byl teď tak uchvácen z velkého plátna v
kině. Vzal tam Severuse hned jejich druhý společný víkend, věděl, ţe v Edinburghu dávají film, na který
se těšil, a s chvějícím se ţaludkem na něho Severuse pozval. Snaţil se nabídnout jinou alternativu jejich
schůzek, aby jejich setkání nebyla jen o sexu.
Přestoţe Snape měl mudlovského otce, byl vychován téměř výlučně kouzelnickým způsobem a nikdy
ţádný film neviděl. Byl z něho omámen, šokován a zahrnul Harryho fascinovanými otázkami ve snaze
zjistit, co je skutečné a co je fikce. Jak to, ţe lidé můţou bez kouzel jen tak létat vzduchem. Ne, ţe by mu
Harry dokázal odpovědět na všechny jeho otázky, ale trochu to vyrovnalo jejich vztah a to se Harrymu
líbilo. Od té doby chodili na film kaţdou středu. Harry je přemisťoval po celé zemi. Jakmile uslyšeli o
nějakém novém filmu, který by stálo za to vidět, nenechali si ho ujít. Ve skutečnosti ho filmy bavily díky
Severusovým jedovatým komentářům. A potom měli spolu skvělý sex. I přes to, ţe se během týdne musel
mistr lektvarů na noc vracet do Bradavic, Harrymu to takhle vyhovovalo. Vţdyť on měl také své povinnosti
a musel se také vracet.
Byl překvapený, kdyţ zjistil, ţe se k jeho rannímu běhání připojilo několik ţáků. Běhali s ním ve skupině
po celém areálu, ale jejich nadšení rychle pohaslo, kdyţ se tato zvěst roznesla a najednou měli neţádoucí
publikum. Harry byl tak nadšený z toho, ţe si chce tolik spoluţáků zlepšit kondici, ţe poţádal Brumbála o
tělocvičnu a ke svému překvapení ji dostal. Většina členů jeho třídy a někteří jeho kamarádi z koleje
vyzkoušeli buď jedno nebo druhé. Neville byl kvůli svému objemu nejvíc nemotorný běţec, kterého kdy
Harry viděl.
„To mám z toho, jak tvrdě pracuju na zahradě s lopatou,“ zubil se, „mám silné ruce a vypracovaná stehna.
Vidíš?“
Dokonce i Snape se ukázal v tělocvičně, i kdyţ k běhu se nikdy nesníţil. Kdyţ ho Harry poprvé spatřil v
tělocvičně, musel odvrátit pohled, aby skryl své nadšení.
***
Harrymu, jen co si promluvil o třídě pro nápravu magie s Ronem a Hermionou, spadl obrovský kámen ze
srdce. Bylo pro něho těţké o tom začít mluvit, nikdy před nimi neměl tajemství a bál se, jak budou jeho
přátelé reagovat. Jakmile však Hermiona viděla učebnu, zazářily jí oči a poţádala ho, aby jí podrobně
vysvětlil celý učební plán.
„Nápravná magie? To není moc chytré jméno, kdyţ chceš, aby tvé speciální lekce navštěvoval i Snape,“
řekla jemně. „Nikdy by se nepřiznal k tomu, ţe potřebuje pomoct se svou magií.“
Harry rychle stiskl Hermioně ruku, kterou mu poloţila na rameno.
„Chtěl bych si o tom s tebou a Ronem promluvit,“ řekl. „Sejdeme se o přestávce?“ zeptal se.
„Já s tím nemám problém. Rone, můţeš obětovat přestávku? Nepotřebuješ na poslední chvíli dohnat něco
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do školy?“ zeptala se Hermiona váţně.
„Já po přestávce nemám hodinu a potom jsou jen kouzelné formule a na ty není potřeba ţádná velká
příprava, takţe to hravě stihnu. Tak kde se sejdeme?“
Hermiona protočila oči, ale v duchu si přiznala, ţe je pozdě na to udělat něco s Ronovými špatnými
učebními návyky.
„Tvůj pokoj?“ podíval se na Rona. Věděl, ţe Ron bude dělat svou práci z přeměňování spíš ve svém pokoji
nataţený na posteli, neţ toporně sedící v knihovně na nepohodlné ţidli.
O několik hodin později uţ seděli u Rona na jedné posteli a jedli ovocný koláč, který poslala paní
Weasleyová. Harry i Ron měli ruku ponořenou v krabici a snaţili se ulovit poslední drobky.
„Tvá mamka je tak skvělá kuchařka,“ řekl Harry nesrozumitelně s plnou pusou.
Oba jeho kamarádi čekali, aţ Harry začne sám mluvit o tom, proč je sem pozval.
„Chtěl jsem s vámi mluvit o třídě pro nápravu magie,“ začal Harry.
„To jméno je váţně hloupé,“ řekl Ron s plnou pusou. „To byl Brumbálův nápad?“ zakřenil se.
„Rone, máš slupku z ovoce přilepenou na zubech,“ vrčela Hermiona.
Zatímco se Ron snaţil rukou si zbytky ovoce odstranit, Harry pokračoval pevným tónem a zakryl tak
pobavení nad počínáním svého přítele a znechucením své kamarádky. „Vlastně to stupidní jméno napadlo
mě. Je to má třída.“
„Tak se hned nečerti, kámo!“ vykřikl Ron. „Takţe jsme tu pro to, abys nám nabídl...?“
„Ne, nejste,“ řekl Harry. „Vy do té třídy nemusíte chodit. Krom toho je koncipována jen pro šest lidí.“
„Ale mohl bych tam chodit tak jako tak,“ vysoukal ze sebe Ron. „Mohla by to být zábava. Ne?“
Hermiona, která doteď jen poslouchala, se jemně zeptala: „Kdo jsou vlastně tví ţáci, Harry?“
„To ti nemůţu říct, opravdu,“ řekl s rozpaky. „Dohodli jsme se, ţe o sobě navzájem mimo třídu nebudeme
mluvit.“
Ron začínal rudnout vzteky a Harry přemýšlel, jak odvrátit hrozící spor. „Jo, ale pokud jsi vedoucí té třídy,
tak snad můţeš mluvit. Nebo nám nevěříš?“
„Ty dobře víš, ţe vám věřím,“ povzdechl si Harry, „ale dal jsem slib, Rone.“
Nastalo tíţivé ticho.
„Co je to vlastně za výuku, kdyţ ji ti neznámí potřebují a my ne?“ zeptala se Hermiona.
Harry jim to vysvětlil stejně jako Brumbálovi, ţe některým ţákům nevyhovují metody, které se uplatňují v
Bradavicích, a proto je nutné jim pomoct.
Ron chvíli tiše seděl a potom bystře poznamenal: „Hermiona to nepotřebuje, protoţe je dokonalá i bez
toho, a kdyţ něco neví, tak si zaběhne do knihovny a najde si, co potřebuje. Já to nepotřebuju, protoţe
jsem průměrný kouzelník a bylo by to pro mě plýtvání časem. Nic by se nezměnilo, leopard také nezmění
své skvrny, ani kdyby se na hlavu postavil.“
Harryho bodlo u srdce.
„Rone...“
Ale mladý muţ mu nedovolil pokračovat.
„Nedělej si starosti, kámo. Myslíš, ţe snad nevím, jak na tom jsem?“
Harry ho vzal za ruku. „Máš pravdu,“ souhlasil. „Jsi na středním stupni úrovně...“
Ron se snaţil odtáhnout, ale Harry stiskl jeho ruku pevněji. „Magie není všechno, Rone. A to nemluvím jen
o vítězství ve válce.“
Ron zvedl vzpurně bradu a čekal.
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„Jsi brilantní stratég, kámo. Máš přirozený talent. Neumíš si představit, jak uţitečný nám bude tvůj dar.
Jsem si vědom toho, jak mizerné bylo plánování válečné strategie. Neustále rozplétáme nějaké rébusy a
nepřevzali jsme iniciativu. Já jsem sice výjimka v tomto boji, ale jsem příliš impulzivní. Znám své chyby. V
minulosti se mi to mnohokrát málem vymstilo. Musíš mě učit. Chtěl bych se zastavit a naučit se plánovat
věci tak, jak to umíš ty a nevrhat se do kaţdé akce po hlavě. Proto budu opravdu rád, kdyţ budeš po
mém boku bez ohledu na sílu tvé magie. Protoţe budu vědět, ţe s tebou je to promyšlené do všech
detailů a jsme dobře připraveni. Vědět, ţe jsme ve správný čas na správném místě. Potřebuji po svém
boku muţe, kterému bezvýhradně věřím. Naše přátelství je pro mě jedna z nejcennějších věcí na světě,
Rone.“
Ron si ho dlouho prohlíţel a poté jen přikývl. Jeho oči byly vřelé, kdyţ s poněkud rozpačitým výrazem
poplácával Harryho po zádech.
Harry ho poplácal zpět a obrátil se k Hermioně, která se na ně spokojeně usmívala.
„Mudlové mají nějaké hry, které procvičí strategické uvaţování,“ řekla. „Napíšu mámě, aby mi nějaké
poslala. Věř mi, Rone, můţe to být zábava! Měli byste začít od základů, a aţ teprve kdyţ se bude cítit
Harry připraven, tak udělat to, o co tě ţádá.“
„Díky,“ přikývl Ron a hodil sebou zpět na postel a natáhl se ke skříni, na jejímţ dně leţel pytel Bertíkových
fazolek, v němţ začal štrachat. „Začneme učením z historie. Je dobré vědět, co uţ se v téhle válce stalo.
Je zde několik zajímavých momentů,“ dodal.
Hermiona se k němu sklonila a dala mu pusu.
„Ronalde Weasley, máš u mě bod a můţeš si ho u mě dnes večer vybrat,“ spiklenecky se na něho
zašklebila.
„Nemůţu uvěřit vlastním uším! Právě jsi se dobrovolně nabídl, ţe budeš číst nějakou knihu!“
„Dostanu bod za kaţdou kníţku, kterou jsem kdy přečetl?“ zašklebil se Ron a zrudnul mu obličej. Harry si
všiml, ţe se jeho přítel snaţí svůj právě vzniklý problém zamaskovat tím, ţe pokrčil nohy v kolenou a skryl
tak svůj klín.
„Myslím, ţe je nejvyšší čas, abych tohle doupě neřesti opustil,“ prohlásil Harry a s úsměvem na tváři se
pomalu sunul ke dveřím.
„Nemusíš odcházet...“ začala Hermiona.
Ron zasténal, a Harry se zasmál.
„Myslím, ţe porada počká, teď je na řadě Ronova erekce. A i kdyţ preferuji muţe, nemám ţádný zájem
mu s tím pomoci, ale děkuji za nabídku,“ dodal Harry měkce, zatímco Ron si v rozpacích schoval hlavu
pod přikrývku. „Nebude ti vadit, kdyţ náš rozhovor dokončíme později, ţe ne, Hermiono?“ mrkl Harry na
kamarádku.
„Ne, vzhledem k tomu, co se v příští minutě s Ronem chystám provést,“ zašklebila se na něj Hermiona.
„Miluji tě,“ dodala
Harry před sebou teatrálně překříţil ruce, jako kdyby odháněl ďábla. „Drţ se ode mě dál, ţenská! Doteď
mě zajímala jen tvoje mysl, ale mám pocit, ţe i to si teď odpustím!“
Hermiona po něm hodila polštářem.
Ron ze sebe shodil přikrývku a zaraţeně se na něho podíval, kdyţ mu došlo, co právě slyšel. „Hej! Tys
právě řekl, ţe...“
Harry vyklouzl ven ze dveří, ale na prahu se ještě otočil. „Ţe se mi líbí muţi? Och, ano!“ Kdyţ zavřel
dveře, ještě mohl zaslechnout Hermionu, jak říká svému rudovlasému příteli: „No váţně, Rone! Neříkej
mi, ţe sis nikdy nevšiml...“
***
Blíţil se Halloween a Harry se myšlenkami vracel k první řádné hodině jeho třídy pro nápravu magie. To
první úterý po jejich setkání čekal úzkostně ve vyhrazené třídě a přemýšlel, kdo přijde a kdo to vzdá. Byl
si jist Nevillem a Padmou, snad i Erniem a Eloise. Kým si vůbec nebyl jistý, byli oba zmijozelové. Ulevilo
se mu, kdyţ ve dveřích uviděl Malfoye a o několik okamţiků i Snapea.
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Harry sestavil několik stolů do velkého čtverce tak, aby u něj mohli sedět všichni společně. Uprostřed
sestavených stolů leţela hromada papírků natrhaná na prouţky a propisovací tuţky.
„Výborně. Dobrý večer všem. Děkuji vám, ţe jste dorazili.“
Viděl, jak Malfoy zkřivil rty, ale nedal na sobě nic znát. Jeho hlas zůstal klidný a vyrovnaný, kdyţ
pokračoval.
„V dnešní lekci máme dva cíle. Jako první úkol budeme zjišťovat informace o sobě navzájem a potom
začneme pracovat na bezhůlkovém kouzlu.“
Cítil, ţe druhé téma vzbudilo větší zájem neţ to první.
„Za prvé jsem vám chtěl říct, ţe neočekávám, ţe se budete všichni učit všechno stejně rychle. Někomu to
půjde rychleji a někomu pomaleji. Nechci, abyste mi tady z toho dělali nějaké závody. Někdo bude první a
někdo poslední, ale je podstatné, ţe všichni máte potenciál se to naučit. Dobře?“
Všechny je přelétl pohledem. Eloise nesměle kývla, Ernie se usmál a podíval se rozpačitě na Padmu.
„Tak tedy k prvnímu úkolu. Vezměte si všichni tuţku a tři prouţky papíru. Chci, abyste na první papír
napsali, v čem si myslíte, ţe vynikáte. Nemusí to být předmět, který se vyučuje ve škole. Můţe to být
třeba nějaký sport, vaření, schopnost naslouchat... prostě cokoliv, o čem si myslíte, ţe je vaše silná
stránka. Na druhý lístek napište, v čem si myslíte, ţe stojíte za starou belu...“ Padma se zachichtala a
Neville si odfrkl, „a na poslední papírek napište, co byste chtěli dělat v sedmdesáti letech. Máte na to tři
minuty.“
Všichni na Harryho zmateně zírali.
„Pusťte se do toho! Máte jen sto osmdesát vteřin, čas běţí!“
Během chvilky si všichni z hromady uprostřed stolu rozebrali pera a natrhané papírky.
„Co je, pro Merlina, tohle?“ Ušklíbl se Malfoy, kdyţ si otáčel propisku mezi prsty jako maţoretka hůlku.
„Sto šedesát sekund. Pouţij to, Draco, vše vysvětlím později.“
„Ale to není pergamen!“
„Ne, není. Sto čtyřicet pět sekund.“
Kdyţ však uplynula stanovená doba, měli všichni svůj úkol splněný a popsané lístečky leţely před nimi.
„Výborně,“ zašklebil se Harry. „Jsme tu i proto abychom se o sobě něco navzájem dozvěděli. Budeme- li
bojoval v nadcházející válce na stejné straně barikády, tak to pro nás bude velmi uţitečné. Ale jestliţe se
někdo z vás rozhodne jakkoli jinak,“ dal si záleţet na tom, aby pohledem neulpěl na nikom z nich ani o
vteřinku déle. „Pevně doufám, ţe si ještě pamatujete, jak jsem minule mluvil o tom, ţe ţádnou informaci,
kterou se tady o ostatních dozvíte, nemůţete prozradit nikomu jinému?“
Po všeobecném přikývnutí Harry pokračoval. „Dobrá, můţete své lístky dát doprostřed?“
„Pottere, co s nimi máte v plánu udělat?“ zeptal se Snape, stále drţící ty své. Harry zaznamenal, ţe je to
první zaváhání ze strany mistra lektvarů. Šlo to lépe, neţ předpokládal.
„Hned jak je všichni poloţíme na hromadu a zamícháme, tak se podíváme, kdo co...“
„Ale to je osobní!“ protestovala Padma.
„Padmo, máš pocit, ţe je v mé povaze chtít někoho zranit?“ zeptal se Harry. Podívala se na něho očima
doširoka otevřenýma a po chvíli zavrtěla hlavou. „Věř mi. Na konci této hodiny se vás zeptám, jestli jste
dotčeni něčím, co jste o sobě odhalili, a kdyţ tomu tak bude, Severus pouţije Obliviate na kaţdého z nás.
To samozřejmě platí pro kaţdého,“ rozhlédl se po přítomných v místnosti. „Je to fér?“
Všichni v místnosti se nespokojeně ošívali.
„Mám podezření, ţe zde mohou být lidé, co by raději zapomněli okamţitě i to, co napsali sami o sobě,“
řekl Severus znuděně.
Harry pochopil, kam míří a snaţil se rozptýlit jejich obavy. „Jde o to,“ začal, „ţe tady Severus je obecně
známý jako nejlepší nitrozpytec v této zemi. Tak jsem si myslel, ţe není problém, aby vám jakoukoli
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vzpomínku na toto setkání vymazal, budete-li se cítit nepohodlně. Vzhledem k tomu, ţe můţe kdykoli
vpadnout do vaší mysli, nedávají vaše obavy smysl.“
Harrymu se chtělo smát, kdyţ si všiml jejich vyděšených výrazů, tedy aţ na Draca. A bylo zajímavé, ţe
Neville se tvářil podobně jako Draco, asi mají opravdu něco společného.
„Rád bych věděl, proč jsme museli pouţívat ty příšerné papíry a ty... ty... věci?“ snaţil se Draco změnit
téma.
„Ta věc se jmenuje kuličkové pero nebo prostě pero.“
„Mudlovský výrobek! Ve škole čar a kouzel. Proč musíme pouţívat tyto nechutné věci?“ ohrnul Malfoy
opovrţlivě nos.
„Ale fungují? Ne?“ oponoval Harry.
„No a?“
„Mudlové dříve také pouţívali brk, ale postupně ho vyvinuli tak, jako spoustu dalších věcí. Ta nová pera
jsou tak levná, ţe je charitativní organizace rozesílají jako poděkování za to, ţe jste jim poslali příspěvek,
a kdyţ příště vypisujete šek perem na kterém je jejich logo, tak si na ně vzpomenete. Pouţívají
technologie, které testovali při cestě na Měsíc, vymysleli i pero, které píše na stropě a jsou i pera, která
píšou i pod vodou. Tím vám chci říct, ţe mudlové neustále vymýšlejí maličkosti, ale i podstatnější věci,
které jim můţou usnadnit ţivot. Proč kouzelníci, i kdyţ mají daleko větší moţnosti, se stále spoléhají na
staré věci? Pokud je pro to nějaký zvláštní důvod, o kterém jako kouzelník, kterého vychovávali mudlové,
nevím, tak bych se o něm rád dozvěděl, ale jestliţe není, proč by kouzelnický svět nemohl čerpat z
moderních technologií mudlovského světa? Proč nevyuţít všechno, co nám můţe dát výhodu v této
válce?“
Zavládlo rozpačité ticho.
„Dobrá, tak popojedeme,“ řekl Harry a podíval se na mistra lektvarů. „Severusi, můţete i vy dát své lístky
do misky mezi ostatní?“
Snape vrazil naštvaně své kousky papíru na hromadu. Rty měl těsně semknuté, ale bez jediného slova
protestu se posadil zpátky.
Harry mávl rukou nad prouţky, ty se vznesly do vzduchu a tam se otáčely a míchaly, neţ se pokojně
snesly zpět dolů.
„Sakra!“ vykřikl Ernie. „Změnilo se písmo!“
Harry se usmál. „Všechny jsem je změnil, aby vypadaly jako napsané na stroji, nebude tak poznat, kdo
který napsal. Ernie, vytáhni jeden a přečti nám ho.“
„Je tady napsáno: Vlastnit firmu, která se bude zabývat prodejem léčivých bylin a výrobků z nich.“
„Osoba po tvé levici – ano, Eloise, ty – musí uhádnout, kdo to napsal a z jaké kategorie to je. Myslím, ţe
to nebudeš mít těţké,“ prohlásil a povzbudivě se na ni usmál.
Eloise přikývla. „Je to Neville, ţe? Jeho budoucí plány?“
Neville přikývl, mírně mu zčervenaly tváře, ale Harry si všiml, ţe zůstal s hlavou hrdě vzpřímenou.
„To je opravdu vše, čeho chceš v ţivotě dosáhnout?“ odfrknul si Malfoy.
„Vlastně farmaceutičtí bylinkáři mají pohádkové příjmy,“ prohlásil Snape klidně. „Pokud budete na trh
dodávat vzácné byliny potřebné pro náročnější lektvary a budete je mít v náleţité kvalitě, můţete si
vybudovat velmi dobrou kariéru.“
Neville na něho v šoku nevěřícně zíral a po chvíli se zmohl jen na: „Děkuji vám, pane.“
„Jen jsem řekl nepopiratelný fakt, který jsem za léta praxe vypozoroval,“ reagoval Snape.
„A tady je to Severus,“ připomněl Harry Nevillovi jemně. „Ano? Eloise, jsi na řadě, vytáhni další lístek.“
„Lektvary,“ přečetla Eloise z papíru.
Všechny oči se obrátily na Snapea.
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„Já ne,“ bránil se mistr lektvarů.
„Myslíte si, ţe lektvary nejsou váš největší talent?“ zeptal se překvapeně Draco.
„Musím konstatovat, ţe tato hra je skutečně hloupá a věřte, ţe mám opravdu i dovednosti, kterých si
cením více neţ je vaření lektvarů,“ řekl Snape znuděně, „předpokládám, ţe je to Nevillova odpověď na
druhou otázku.“
„Jsem nevinný,“ řekl Neville a vysunul vzdorovitě bradu, navzdory tomuto gestu mu trochu zčervenaly
tváře.
„Myslíte si, ţe je tu někdo, kdo má méně talentu na lektvary, neţ vy?“ zeptal se nevěřícně Snape.
Harry si odkašlal.
„To jsem napsal já,“ pískl sotva slyšitelně Ernie.
Snape se na něho podíval. „Pane McMillane...“
„Ernie,“ opravil ho Harry mírně.
Snape po něm střelil pohledem, ale nekomentoval to. „Ernie, proč jste nepokračoval po NKÚ v
lektvarech? Myslím, ţe kdybyste chodil do hodin pro pokročilé, které navštěvují společně studenti
Nebelvíru a Zmijozelu, zjistil byste sám, ţe můţete patřit mezi nejlepší ve třídě.“
Nyní všichni přeskakovali pohledem ze Snapea na Ernieho a zpět.
„Neumím pracovat podle zadání,“ řekl Ernie a nasucho polknul, „nikdy jsem pořádně nepochopil ani ten
nejjednodušší návod, který jste nám zadal. Pozorně jsem to četl a soustředil se, ale bylo to na nic. Ale
potom jsem si to samé zkoušel vařit jen tak pro sebe doma bez stresu a nejen s návodem, ale pouţíval
jsem i svou intuici a dařilo se mi.“ Podíval se opatrně na Snapea, čekal na jeho reakci.
„Kaţdý se nedokáţe řídit do puntíku návodem. Jsou lidé, kterým pomůţe a jiné svazuje. To je to, co
odlišuje dobré lektvaristy od potencionálních mistrů,“ prohlásil Snape chladně. „Je důleţité nejen pouţívat
mozek, ale i klást si otázky, nedrţet se přesně daných postupů, ale hledat své vlastní cesty pomocí
intuice.“
Ernie hlasitě polknul, i Neville měl ruku na krku, jako by si chtěl připomenout, kudy dostat do plic vzduch.
„Děkuji vám, pane,“ řekl skřehotavým hlasem.
„Jen jsem vám poskytl jednoduchou zpětnou vazbu,“ řekl Snape. „A měl byste se snaţit pouţívat mé
křestní jméno, jinak bude Harry zase pískat.“
Harry se zašklebil. „Další!“
„Milování!“ přečetl Ernie se smíchem. Obrátil se na Padmu vedle sebe. „Kdo si myslíš, ţe je tady nejlepší
milovník, Padmo?“
„A co kdyţ si někdo myslí, ţe je v tom nejhorší?“ protáhl ospale Malfoy.
Všichni se zachechtali, i Snapeovy rty se zvlnily malým úsměvem.
Padma si je všechny dokola prohlédla. „Malfoyi – Draco? Chci říct... jsi... jsi... v ehm... v tom... eee...
nejlepší?“ zrudla a skryla si tvář v dlaních.
Teď uţ se kaţdý smál nahlas.
„Och, Padmo,“ Draco se afektovaně usmál. „Jsem dojatý. Bohuţel mi nepřišlo na mysl napsat něco tak
soukromého. Jak nedbalé ode mě.“
Padma se podívala znovu kolem stolu a ještě víc zrudla. „Profes... Sev... Severusi?“
„Nejlepší nebo nejhorší, slečno... Padmo?“ zeptal se Snape hedvábně.
„N – nejlepší!“
Kaţdý pobublával smíchy.
„Obávám se, ţe jste se netrefila, i kdyţ to byla rozumná volba,“ dodal Snape k všeobecnému smíchu.
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Pobavení brzy vystřídala zvědavost.
„Dobrá, psal jsem to já,“ přiznal Harry. „A není to odpověď na mé nejlepší, ani nejhorší... i kdyţ... pevně
doufám, ţe i v sedmdesáti letech se to dělá. A často. Nejlépe s muţem, se kterým jste se rozhodli strávit
zbytek ţivota.“
„Ty jsi homosexuál, Pottere?“ posmíval se Draco, aţ z toho zavrávoral v předstíraném šoku.
„Ano, ale nemusíš se bát, nejsi můj typ, Draco.“
Padma se uchechtla.
„A další otázka?“ vyzval Harry.
„Schopnost přeţít,“ četl Neville. A podíval se na Draca, který seděl vedle něho.
„No to musí být Pott... Harry, ţe? Je to dovednost, ve které vyniká.“
„Nebo to, v čem je nejhorší?“ reptal Snape.
„Skvělý tip,“ řekl Neville a zašklebil se na Harryho. „Opravdu jsi byl častěji, neţ kdo jiný, jen chlup od
smrti.“
„Jo, ale přesto je stále tady,“ řekl Ernie, „a to je skvělé.“
„Nápad je to dobrý, ale nenapsal jsem to já,“ řekl Harry.
Všichni napjatě čekali, kdo se k tomuto výroku přihlásí.
„Povaţuji to za jednu ze svých nejlepší schopností,“ pronesl Snape ospale.
Takhle pokračovali, dokud neprošli všechny lístečky.
„Tak tedy,“ Harry si v duchu promýšlel, jak to celé uzavřít. „První část máme za sebou. Teď si vezměte
další kousek papíru. Nebojte, tohle bude rychlé. Máte jednu minutu na to, napsat to, co si myslíte, ţe vám
toto cvičení přineslo. Všechny komentáře jsou vítané.“
O minutu později Harry opět zamíchal útrţky a změnil na nich rukopis.
„Padmo, vytáhni jeden a přečti ho.“
„Na prvním z nich je napsáno...“ zarazila se.
„Přečti to, Padmo, nezáleţí na tom, jestli je to dobré nebo špatné.“
„Je tu napsané...: Dozvěděl jsem se, že je Harry Potter homosexuál,“ strašlivě zrudla a rozpačitě se
podívala na Harryho.
„To je nesporný fakt,“ prohlásil Harry klidně, „tak dál.“
„Na dalším je: Hodně jsem se o všech dozvěděl,“ přečetla a Harry ji vyzval, aby pokračovala.
„A v dalším je: Je to udivující, jak je těžké určit, kdo si co o sobě myslí a o čem sní.“
„To je dobrý postřeh,“ přikývnul Harry. „Nevím, jestli nám to ukazuje, ţe se tak málo známe, nebo to, jak
jsme si ve své podstatě podobní.“
„A tady je napsáno: Jen velmi málo.“
„To je fér,“ řekl Harry, doufal, ţe komentář byl od Snapea a ţe nic horšího uţ nepřijde.
Naštěstí pro něho tam opravdu ţádný další negativní komentář nebyl.
Harry si z bedny na potraviny kterou na jeho příkaz doplňoval Dobby přivolal podnos s dýňovým dţusem,
horkou čokoládu, kávou a sušenkami.
„Berte si, na co máte chuť, můţeme jíst a pracovat současně,“ řekl. Byl velmi potěšen, kdyţ viděl
Severuse, jak si nalil silnou černou kávu.
„Tak teď nadešel okamţik, na který jste čekali. Bezhůlkové kouzlo. Pošlete, prosím, své hůlky po kruhu o
dvě místa.“
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„Prosím?“ ozval se Snape a jeho hlas byl ledovější, neţ kdy jindy.
„Všichni na sebe vidíme, tak nehrozí, ţe by vaši hůlku někdo ukradl. Chci jen vyzkoušet, jak vám to půjde
s cizí hůlkou.“
„Harry, hůlka je vyladěna na svého majitele,“ připomněl mu mírně Neville.
„Já vím,“ odvětil Harry, „ale vy se budete učit dělat magii, aniţ byste měli jakoukoli hůlku. Jsem toho
názoru, ţe tohle je první krok. Chci, abyste poznali ten pocit, neţ se pustíte do kouzlení bez ní. Snaha
kouzlit s cizí hůlkou bude pro vás nový záţitek a připraví vás to na další krok. Vaše hůlka funguje jako
hromosvod, nyní to budete cítit trochu jinak, chci, abyste si to vyzkoušeli. Pusťte se do toho.“
Všichni u stolu zdráhavě uposlechli.
„Začneme se starým dobrým Wingardium Leviosa,“ zašklebil se na ně Harry.
Drţel při tom Snapeovu hůlku a téměř bez přemýšlení ji pohladil po celé její délce tam a zpět. Snape zíral
na jeho počínání, jako by ho fyzicky obtěţoval.
„Promiňte,“ řekl Harry sotva slyšitelně.
Potom hodil na stůl peří a všichni začali zkoušet kouzlo. Jejich úspěchy byly smíšené. „Znovu posuňte
hůlky po kruhu,“ poţádal je Harry po několika minutách.
Bylo to zajímavé zjištění. Snape nebyl špatný, ale obě dívky byly v kouzlení s cizí hůlku nejlepší ze
skupiny. Je otázka, jestli je to tím, ţe dívky jsou obecně citlivější neţ kluci.
Domníval se, ţe toto téma by měl probrat se studenty. Mladý muţ na nich uţ před tím viděl, ţe nejsou
proti diskuzi a v uvolněné náladě třeba společně přijdou na to, proč byly úspěchy holek tak markantně
větší.
V tom však zazněl zvonek a upozornil tak studenty na blíţící se večerku, takţe se Harry rozhodl, ţe ukončí
hodinu: „Pro dnešek je to vše, za domácí...“
„Říkal jsi, ţe nebudeme dostávat domácí úkoly!“ protestovala Eloise. „Mám spoustu jiných povinností!“
„Nic náročného,“ řekl Harry konejšivě. „Chci vás jen poţádat, abyste se snaţili následující dva týdny
zvládnout bez pouţití kouzel.“
Všichni šokovaně zalapali po dechu.
„Harry...“
„Já vím, ţe jsou situace, kdy kouzla potřebujete. Ale je dobré vědět, ţe se leckdy můţete obejít i bez nich.
Zkuste si první týden vést záznamy o tom, co jste všechno zvládli bez magie a co běţně děláte s ní.
Nebudu se vás ptát na detaily, všichni pouţíváme magii i na osobní záleţitosti, to budu respektovat,“ řekl
a přátelsky se na ně zakřenil. „Stačí kdyţ si určíte vlastní kategorie a budete u nich dělat čárky, kdyţ
nepouţijete kouzlo. Například školní práce, osobní péče, bezpečnost, ohřívací kouzlo. Dobrá? Uvidíme se
příští týden ve stejném čase, na stejném místě. Děkuji vám všem, ţe jste přišli.“
***
Na konci prvního pololetí byl Alex prvně pozván k Severusovi na návštěvu a tam si Harry všimnul
pozvánky od Malfoye.
Všechno to divadlo bylo pro Harryho nepříjemné, ale byl odhodlaný udrţet své identity oddělené. Musel se
přemístit z Bradavic do svého domova v Prasinkách, uloţil na sebe své kouzlo, převlékl se do košile v
barvě námořnické modři a pohodlných dţínů. Přehodil přes sebe plášť odpovídající barvy a zamířil zpět do
Bradavic.
Zaklepal na Severusovy dveře a přestoţe ho hrad poznal, ve chvíli, kdy ho Severus pustil do obývacího
pokoje, byl plně Alex, protoţe Harry v těchto pokojích nikdy nebyl. Snape se usmál v potěšení nad jeho
příchodem, uvolnil své typické přísné drţení rukou, naklonil se nad něj a plaše ho políbil. Harry to
povaţoval za roztomilé, zejména, kdyţ věděl, jak se dokáţe Severus odvázat, ale doufal, ţe to přijde
později!
Severus ho pozval na večeři. Harry se obával, aby domácí skřítci neprozradili jeho krytí díky své
výjimečné magii, kterou disponovali. Dlouho o tom přemýšlel a potom se rozhodl si s nimi promluvit. Kdyţ
57

STROM POZNÁNÍ

však noc před tím proklouzl do kuchyně, nevěděl, jak jim to říct a krom toho netušil, jestli má někdo
konkrétní na starosti stůl mistra lektvarů, nebo jestli skřítci jdou na zavolání náhodně. Místo toho se
posadil s hrnkem čokolády a nějakým koláčem a povídal si s Winky. Myslel si, ţe by mohl poţádat o
pomoc Dobbyho, ale Winky mu řekla, ţe Dobby je na nějaké misi, na kterou ho poslal ředitel. Winky
vypadala šťastně a zdálo se, ţe uţ vyřešila svůj problém s pitím. Harry se cítil v její společnosti
překvapivě příjemně. Měla docela rozumný pohled na svět a Harry tak dostal moţnost vidět věci z jiné
perspektivy a v některých věcech si trochu poupravit názor. Po tomto setkání se Harry rozhodl, ţe bude
chodit za skřítky častěji, aby jim mohl naslouchat. Všichni je brali jako samozřejmost, i kdyţ jejich kouzla
byla tak mocná, ţe cítil, jak celá kuchyně pulsovala jejich energií. Bylo skutečně zapotřebí zváţit, jestli je
moudré, aby skřítci měli v této válce neutrální roli. O tom, jestli je zapojit a jak je zapojit, si musí co
nejdřív promluvit s Brumbálem a Ronem.
Zatímco Severus naléval pití do sklenek, Harry se rozhlíţel kolem. Pokoj vypadal, ţe má mnohem niţší
strop, neţ byl ten nebelvírský, s vysokými klenutými oblouky z kamene sem tam prostřídaný zlatou
cihlou, která místnosti dodávala útulnější vzhled. Tady byly stěny pokryté regály s knihami a to jí dodávalo
opulentní vzhled. V jednom rohu stál velký stůl, na němţ leţely dokumenty a knihy. V proutěných košících
byly naskládané roličky pergamenů. Harry je identifikoval jako košíky na práce studentů, nejspíš
přehledně roztříděné podle ročníků, aby se nepomíchaly.
Světlo z krbu se mihotavě odráţelo na zdi a přímo ho lákalo usednout na malé sofa, které stálo před ním
spolu s jedním osamoceným křeslem, které vypadlo trochu ošoupaně, ale pohodlně. Nad krbovou římsou
visela olejomalba zimní krajiny. Byl na ní vyobrazen východ slunce nad horami. Na obraze vytvářely štíty
hor dlouhé stíny. Harry přistoupil blíţ, aby si prohlédl obraz, kdyţ si všiml obálky nadepsané „Severus a
Alex“ opřené o svícen.
Otevřel obálku, přečetl si pozvánku a tázavě se podíval na Snapea.
„Přišlo to dnes ráno. Odpovím a omluvím nás,“ prohlásil Snape, kdyţ podával Harrymu sklenku červeného
vína.
Harry si od něho vzal skleničku a usrknul z ní. „Nemáš čas?“ zeptal se.
Snape se na něho podíval. „Nechci, aby ses jakkoli s Malfoyem zapletl. A i kdyţ uţ jsi viděl jeho pozvánku,
měl bys vědět, ţe v jeho společnosti není bezpečno.“
„O to jde!“ vyhrkl Harry. „Čím blíţ se u něho budeme drţet, tím lépe. Můţeme získat nějaké další uţitečné
informace pro naši stranu.“
„Neuvědomuješ si, jak moc je to nebezpeč...“ začal Snape.
„Měl bys vědět, ţe uţ v tom nejsi sám,“ přerušil ho Harry.
Snape zalapal po dechu a oči mu divoce planuly.
Harry poloţil ruku na hruď svého milence. „Chvíli mě poslouchej. Jen se ti snaţím říct, ţe jestli chceme
vyhrát tuhle válku, bude to vyţadovat společné úsilí. Jeden člověk nedokáţe to, co dva sehraní partneři,
to nemůţeš popřít. A tady se nám otevírají dveře...“
„Nevíš, co říkáš, neznáš Malfoye...“
„O tom není sporu. Ale otevře nám to jiné příleţitosti do budoucna. Dva máme větší šanci, neţ kaţdý
zvlášť, co myslíš? Přeci všichni pozvaní nebudou jen Smrtijedi?“ zeptal se Harry medovým hlasem, čímţ
změnil taktiku. Spustil ruku, ale zůstal stát blízko svého milence a Snape neustoupil.
„Ne, ale všechno to jsou pravděpodobně sympatizanti názorů Temného pána. Lucius zná hodně vlivných
lidí, kteří jsou v této válce nestranní. Mohou mnoho ztratit a tak jsou opatrnější neţ dřív. Malfoy pěstuje
tyto vztahy se správnými lidmi kvůli tomu, aby mu dosvědčili, ţe se choval po celou dobu války
perfektně.“
„Takţe tam vlastně ţádné velké nebezpečí nehrozí?“
Severus zavířil svým vínem, vdechl jeho vůni a lehce usrkl.
„Co tě trápí?“ zeptal se Harry jemně.
„Raději bych náš vztah zanechal daleko od toho všeho,“ řekl po chvíli tiše Snape.
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Harry cítil náhlé vzedmutí emocí, postoupil o krok k Severusovi a poloţil si hlavu na jeho hrudník. Ten
nijak nezareagoval.
Harry k němu vzhlédl a přejel mu rty po hraně čelisti.
„Hmmm, jsi čerstvě oholený,“ mumlal si pro sebe roztěkaně. Kdyţ na své tváři ucítil horký Severusův
dech, přitisknul se k němu blíţ.
Severus ustoupil, ale neţ se začal Harry cítit odstrčený, tak odloţil svou sklenku na stůl, to samé udělal s
tou jeho a Harryho si přitáhl do náruče a začal ho divoce líbat.
Harry byl jako v mrákotách. Objal Severuse kolem krku, ale brzy změnil taktiku. Vytáhl Severusovi košili z
kalhot a hladil jeho holá záda. Potřeboval se dotýkat kůţe, cítit jeho jemné chloupky. Nechal své prsty
klouzat po pletencích svalů podél jeho páteře aţ k lopatkám, kterým se chvíli věnoval. Aniţ by si to
uvědomoval, třel se svým muţstvím o Severuse. Snape vytáhl jazyk z jeho úst a vtáhl do své pusy jeho
spodní ret. Prudká bolest smíchaná s pachem vlastní krve mu projela rovnou do jeho k prasknutí
napnutého vzrušení.
„Boţe!“
Severus hrubě olízl krev a potom se ústy pohyboval směrem dolů k Harryho krku a zastavil se v místě,
kde končí krk a začíná rameno.
Kdyby se před dvaceti minutami Harryho někdo zeptal, jestli povaţuje kousání za erotické, asi by jen
vlaţně přikývl. Nyní všechno, co mohl dělat, bylo vzdychání: „Boţe Severusi, zastav! Nebo se udělám!“
cítil, jak nebezpečně roste míra jeho vzrušení.
Snape se narovnal a lehce ho nadzvedl. Harry zaúpěl při té krátké ztrátě kontaktu s jeho ústy. Snape mu
vytáhl košili z kalhot a rozepnul knoflíky s takovou vehemencí, aţ nějaké utrhnul a ty s cinkotem dopadly
na podlahu. Sklonil se a začal zuby okusovat jednu jeho ztvrdlou bradavku a tu druhou zpracovával rukou.
Harry hlasitě sténal a kdyţ se udělal do kalhot, zmítal sebou pod Severusem, který ho nepřestával kousat
a hníst, ale přecházel pozvolna k uklidňujícímu jemnému olizování.
Harrymu se zalily oči slzami, cítil se jako v sedmém nebi, byl roztřesený, ale šťastný.
Snape ho pevně podepřel a vrátil se k jeho ústům, zvolna je líbal.
„Co to sakra bylo?“ šeptl do jeho úst chraplavě Harry.
„Obecně se tomu říká orgasmus, pane Johnsone,“ prohlásil Snape svým nejhlubším tónem, který na
Harryho tolik působil.
„Všeobecně známý téţ jako vyvrcholení, le petit mort, ejaku...“
„Jo, jo,“ zarazil ho Harry a vzhlédl, aby se podíval do muţových očí.
K jeho nevíře jeho muţství na ten hlas zareagovalo a on si tak uvědomil mokrou lepkavost svého prádla.
„Opravdu mám kalhoty od eh... och... boţe...“ na chvíli se odmlčel a pohlédl do očí svého milence. „Boţe,
musím si sednout! Mám nohy jako z rosolu.“
Snape se zasmál a dovedl Harryho k pohovce.
Harry si všiml boule na Snapeových kalhotách a bezděčně si olízl rty, kdyţ mu při tom pohledu vyschlo v
puse.
Snape se znova zasmál. „Později,“ prohlásil s jemným úsměvem.
„Proč ne teď?“ zeptal se nespokojeně Harry, rukou se pomalu jako had přibliţoval po stehně svého milence
k jeho poklopci.
Ještě neţ se dostal ke svému cíli, Snape ho lehce plesknul přes ruku. „Jedině pokud máš rád publikum... v
opačném případě doporučuji počkat. Domácí skřítkové za chvíli přinesou večeři a mám strach, ţe by se
Albus mohl zeptat, jestli se k nám můţe přidat...“
„ALBUS? Co? Proč?“
„Nestihl jsem ti to říct. Kdyţ jsem se mu zmínil, ţe nebudu dnes večeřet ve Velké síni, protoţe jsem tě
pozval k sobě domů, poţádal, jestli se k nám můţe přidat. Doufám, ţe ti to moc nevadí.“
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„Jsem nadšený,“ protáhl Harry sklíčeně.
„Máme to ale krásný den!“ zvolal Brumbál, zatímco vystupoval z ohniště.
Harry udělal to nejrychlejší čistící kouzlo ve svém ţivotě a celý zrudlý šel k řediteli, aby ho přivítal.
Severus uţ taky vstal a natáhl se pro svůj plášť, který měl přehozený přes ţidli a na okamţik se k nim
otočil zády, aby se mohl upravit. Harrymu zacukaly rty, ale nakonec ten malý potměšilý úsměv ovládl.
„Je od tebe tak milé, ţes mě k sobě pozval, Severusi,“ nepřestával brebentit Brumbál, kdyţ podával
Snapeovi láhev kvalitního vína, které přinesl.
„Děkuji, Albusi,“ odpověděl překvapený Snape.
Albus se sehnul a Severusovy a Harryho oči se setkaly nad jeho hlavou. Jejich nadšení se změnilo v horor,
kdyţ viděli, ţe starý muţ má v ruce jeden z Harryho knoflíků.
Harry se podíval na svou košili a zjistil, ţe je stále rozepnutá a na několika místech roztrhaná na cáry.
Jedno rychlé kouzlo vše napravilo, ale Harryho obličej byl červenější neţ Ronovy vlasy.
Hluk z jídelny prolomil trapné ticho a pro Harryho to bylo vysvobození. Snape beze slova odvedl Brumbála
ke stolu.
První chod proběhl za velmi povrchní konverzace. Harry jen stěţí vnímal, co vlastně jí, ale kdyţ se objevil
pudink, oči se mu rozzářily a na tváři se mu objevil úsměv. Právě, kdyţ si dal do pusy první lţičku
čokoládové pěny, Brumbál tnul do ţivého: „Nuţe, jak to vypadá s vaším vztahem, moji chlapci?“
Harry se začal svým soustem dusit, ale mávl na Albuse v odmítavém gestu, kdyţ se snaţil dát mu herdu
do zad. Podíval se prosebně na Severuse, ale ten uţ se nadechoval k odpovědi.
„Chce jít se mnou k Luciusovi Malfoyovi,“ stěţoval si.
Harryho pobavilo, jakým způsobem změnil téma hovoru.
Albus se podíval na Harryho. „Proč tam chceš jít?“ zeptal se. „Jsem si jist, ţe potěšení skýtající Malfoy
Manor jsou velkým lákadlem, ale máš i jiný důvod?“
Harry si odfrknul. „Jsem si jist, ţe se obejdu bez potěšení, které Malfoy Manor nabízí, ale je tu moţnost,
ţe získáme nějaké nové informace. I kdyţ Severus říká, ţe tam nebudou ţádní aktivní Smrtijedi, natoţ
jejich setkání.“
Byl zvědavý, co si o tom všem Brumbál myslí. Sám by mu o tomto svém plánu neřekl, dokud by to nebylo
za ním. Brumbál o jeho identitě věděl vše a přesto nechával Severuse v nevědomosti. Netušil, jak se
zachová, kdyţ bude vědět, ţe se chlapec-který-přeţil vrhá po hlavě do jámy lvové. Nebo ţe by konečně
uznal, ţe se o sebe Harry dokáţe postarat?
„Pokud se rozhodneš, ţe tam půjdeš, jaký druh informací máš podle tebe naději získat?“ zajímal se ţivě
Brumbál.
Harry se na něho podíval. „Můj dobrý kamarád, vynikající stratég, si myslí, ţe je dobré mít co nejvíc
informací,“ vzpomněl si, s jakým nadšením se pustil Ron do hledání informací... no moţná taky do
získávání dalších bodů.
Nakonec se Brumbál se Snapem dohodli, ţe to zní rozumně a ţe stojí za to vyuţít všechny šance cokoli o
druhé straně zjistit.
Později toho dne se téma stočilo na Harryho dům v Prasinkách. Vedli polemiky o tom, jak strašně vypadá
jeho zarostlá zahrada a ţe by s tím bylo potřeba akutně něco udělat. Harry v ţertu prohlásil, ţe si najme
zahradníka a Snape... ano, Snape! se toho chytil a doporučil mu, aby se zeptal Nevilla Longbottoma,
protoţe madam Prýtová prý dnes ocenila jeho nadání. Brumbálovi zářily oči, kdyţ jim oznamoval, ţe nemá
ţádné námitky, aby si Neville vzal malou brigádu mimo školu.
Později po odchodu Brumbála měl Harry špatné svědomí a byl si jistý, ţe právě proto ředitel přišel. Aby
mu svou přítomností připomněl, ţe mu slíbil, ţe prozradí co nejdříve Severusovi pravdu a ţe mu nezpůsobí
za ţádnou cenu bolest. Opět seděli společně na pohovce před krbem. Harry měl hlavu poloţenou na
rameni svého milence a ten měl volně přehozenou ruku kolem něho, podél opěradla pohovky. Harrymu
bylo dobře, víno působilo a cítil se spokojeně. Kdyţ uţ mluvíme o uspokojení... opřel se o Snapea, vzal z
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opěradla jeho šálek kávy a poloţil ho na stůl. Tímto pohybem se dostal celým svým tělem na Severuse a
jasně cítil, jak se svaly jeho milence pod jeho váhou napnuly. V této pozici měli obličeje jen malý kousek
od sebe. Harry bezmyšlenkovitě zvedl ruku a pohladil Severusovu tvář podél jeho čelisti. Severus ho
klidně sledoval a v jeho pohledu bylo jasně vidět, ţe souhlasí se vším, co s ním měl Harry v plánu dělat.
Kdyţ se nad ním pomalu skláněl, napětí mezi nimi rostlo, vzduch zhoustnul a byl rozţhavený tak, ţe se
dalo ztěţka dýchat, zaklepal někdo hlasitě na dveře.
„Sakra!“ zaklel potichu Snape.
Harry z něho neochotně vstal.
„Nějaký student? Kdyţ neotevřeme, tak snad odejde, ne?“
Snape se podíval na zrcadlo u dveří a Harry si všimnul, ţe to není zrcadlo, ale ţe ukazuje část chodby
přede dveřmi tak, aby bylo vidět mladého muţe, který právě klepal na dveře.
Za dveřmi stál Draco Malfoy.
„Musím si s ním promluvit,“ řekl Snape a postavil se, kdyţ zjistil, kdo stojí za dveřmi. „Pan Malfoy má
dnes večer sluţbu a jasně jsem mu řekl, ţe mě smí vyrušit jen v případě, ţe to bude nezbytně nutné.“
Harry přikývl a také vstal. „Chceš, abych počkal v kuchyni, zatímco s ním budeš mluvit?“
Severuse ta otázka viditelně zaskočila. „Vzhledem k tomu, ţe je to syn Luciuse Malfoye a ten uţ nás stejně
viděl, tak mě tohle řešení vůbec nenapadlo. Nebude mi vadit, kdyţ svému otci řekne, ţe nás spolu zase
viděl.“
Harry přikývl. „Nebude mi vadit, kdyţ mě pošleš pryč, bude-li váš rozhovor soukromý.“
„Děkuji ti. A omlouvám se...“
„Vůbec nemáš za co,“ řekl Harry, krátce se dotkl jeho ramene, kdyţ šel Snape kolem něho ke dveřím.
Mezitím uţ Malfoy znovu zaklepal.
„Pane profesore, omlouvám se, ţe vás ruším...“
„Pojďte dál, pane Malfoyi,“ řekl Snape.
Draco sebou škubnul a zarazil se na prahu, kdyţ mu došlo, ţe je s profesorem v místnosti jiný muţ.
„Nechám vás o samotě, jistě potřebujete klid,“ nabídl znovu Harry.
„Já... ne!“ řekl Draco koktavě ve ztrátě svého obvyklého klidu. Kdyţ si jeho oči zvykly na příšeří, všimnul
si neformálního oblečení vedoucího své koleje. Snapeovo oblečení bylo dokonce rozepnuté! A jeho košile
rozhalená, měl několik rozepnutých knoflíčků. Dokonce mu rozhalenkou vykukovalo několik chlupů.
Všechno to bylo tak divné.
„Není to soukromé, je... je... mi líto, ţe vás ruším,“ řekl a přejíţděl pohledem z jednoho na druhého a
postupně se na jeho bledé tváře dostávalo čím dál tím víc červeně. „Pan Daventry měl tak trochu nehodu.
Odvedl jsem ho do nemocničního křídla, ale madam Pomfreyová říkala, ţe jeho rodiče musí být
uvědoměni vedoucím...“
„V tom případě jsi mě vyrušil oprávněně, Draco,“ přikývl Snape a obrátil se k Harrymu.
„Já půjdu,“ řekl Harry a šel ke dveřím. „Uvidíme se o víkendu?“
„Samozřejmě,“ odpověděl Snape a jeho hlas zněl hřejivě. Draco od něho ještě nikdy neslyšel, ţe by kdy
uţil tak hluboký a vřelý tón hlasu. Projel mu podél páteře a on se lehce otřásl.
Harry napřáhl ruku směrem k Dracovi. „Těší mě, pane Malfoyi. Nedávno jsem se setkal s vaším otcem.“
Kdyţ si ti dva potřásali rukou, všimnul si Harry, jak Snape nespokojeně nadzvednul obočí.
Harry se na něho usmál a odešel.
Snape si vyslechnul podrobnosti o nehodě, poděkoval Dracovi a rozhodl se, ţe se půjde podívat za
zraněným chlapcem na ošetřovnu, aby mohl kontaktovat jeho rodiče. Situace vypadala váţně, ale nebyla
ţivot ohroţující. O náplň dnešního večera měl však postaráno...
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***
Draco se vrátil do společenské místnosti, kde se pomalu uklidňoval. Hladina adrenalinu, kterou měl
nebezpečně vysoko, pozvolna klesala. Dnes musel vyřešit následky váţné nehody, zjednat ve své koleji
klid a do toho všeho se mu potvrdilo, ţe vedoucí jeho koleje je skutečně gay. Sice uţ se nějakou dobu na
toto téma nesly fámy, přesto ho tohle zjištění zaskočilo. Draco sice slyšel svého otce mluvit o tom, ţe je
Snape na chlapy, ale nikdy ho neviděl s jiným muţem. Vţdycky, kdyţ s ním mluvil na koleji, byl tak
zdrţenlivý a odtaţitý, ale tak nějak to k němu patřilo. I v hodinách lektvarů, ve kterých byl jedním z jeho
nejlepších studentů, byl k němu Snape studený jako psí čumák. Chtěl-li ho vidět uvolněného, musel se za
ním vypravit na návštěvu do jeho bytu, ale studenti nesměli jen tak navštěvovat své profesory. Proto ho
Draco do té doby neviděl v takovém rozpoloţení a to ho zmátlo. Tak rád by se o své nové objevy s někým
podělil, ale věděl, ţe kdyby se tento fakt dostal do širšího povědomí, vedoucí jeho koleje by to neocenil.
Rozhodl se tedy, ţe bude lepší, kdyţ o tom, co viděl u Severuse Snapea doma, pomlčí.
Ale o čem ţe to má vlastně mlčet? Opravdu netušil, co si má o mistrovi lektvarů myslet.
Anebo o Harry Potterovi. Automaticky se mu ta jména spojila. Měli oba společného jmenovatele...
S Potterem byli rivaly šest let a on mu zčistajasna nabídl pomoc. Proč? Copak neví o tom, ţe Snape je
Smrtijed? I kdyţ... je stále Snape jedním z nich? Má sice Znamení zla, ale to přeci znamená jen to, ţe si
ho Temný pán můţe kdykoli přivolat. Věděl, jak rychle jeho otec uposlechl výzvu svého pána. Snapea také
několikrát viděl, kdyţ ho povolal. Alespoň si myslel, ţe to bylo volání Temného pána, protoţe se zachvěl
stejným způsobem jako jeho otec, kdyţ se jeho Znamení rozpálilo ţivým ohněm.
Jakou hru to s nimi Potter hraje? Je tak naivní, ţe jim věří? Nebo si myslí, ţe stejně nedokáţou pouţít své
síly dostatečně na to, aby mu ublíţili?
A věří on sám tomu, ţe by mohl být silnější? Věděl, ţe kdyţ bude silnější, neţ je většina kouzelníků, tak
mu to automaticky přinese větší vliv a s tím i patřičné postavení, moc a bohatství.
Ale přesto síla, kterou jim první den Potter ukázal, byla ohromující. Bylo to daleko za hranicemi toho, co
kdy věděl, ţe je vůbec moţné nebo o tom třeba i jen snil. Jen blázen by nechtěl prozkoumat hranice svých
schopností a Draco Malfoy blázen rozhodně nebyl.
Musel přiznat, ţe ho na třídě pro nápravu magie překvapilo několik věcí. Kdo mohl vědět, ţe Neville
Longbottom není úplný hlupák? Samozřejmě, ţe bylo všeobecně známé, ţe je oblíbenec profesorky
Prýtové, ale nikdy by si nepomyslel, ţe je skutečně v zahradničení tak dobrý. Na tento druh práce měli
vţdycky doma nějakou nájemnou sílu, takţe ji proto povaţoval za podřadnou. Neville ho překvapil, kdyţ
pomocí svých znalostí vyřešil ten rébus. Zatímco on sám stěţí překonával strach ze Zapovězeného lesa,
Longbottom pouţil své vědomosti k tomu, aby je odtamtud dostal pryč. Samozřejmě to na ně na všechny
mohlo být narafičené a dva kamarádíčci se mohli spojit dohromady, aby zesměšnili jeho a Snapea.
Nemohl uvěřit tomu, ţe si právě přiznal, ţe se nechal doběhnout. Moţná, ţe Potter nebyl aţ zas takový
Nebelvír, za jakého byl povaţován.
Pokud jsou lidé ve třídě pro nápravu magie opravdu nejmocnější kouzelníci v okolí, můţe hodně vytěţit uţ
jen tím, ţe se s nimi spřátelí.
A pak, hodiny byly opravdu zajímavé. Potter byl překvapivě schopný v kladení otázek typu „jak a proč?“.
Důleţitou roli samo sebou hraje fakt, ţe je lepší neţ ostatní ve třídě, samozřejmě do toho nepočítal toho
bylináře a mistra lektvarů. Překvapilo ho, kdyţ zjistil, ţe je Potter poţádal, aby mu McMillan... Ernie
vysvětlil některé základní principy vaření lektvarů. Vůbec nebral zřetel na Dracovy rozpaky, on nechtěl
diskutovat o lektvarech v přítomnosti svého učitele. Nakonec to Potter završil tím, ţe vyzval Padmu a
Snapea, aby si vyměnili hůlky, protoţe si všimnul, ţe s hůlkou toho druhého kouzlí téměř stejně dobře,
jako se svou vlastní. Nemohl uvěřit, jak je těţké vyjádřit slovy pravdy, kterých si byl vědom skoro od
narození. Měl rád výzvy a na téhle situaci ho v podstatě rozčilovalo jen to, ţe on sám nepřišel s podobným
nápadem a teď nevede tuto třídu.
Bezhůlková magie ho strašně lákala. Upřímně řečeno, nevěřil tomu, ţe ji Potter pouţíval dlouhou dobu,
aniţ by si to uvědomoval a ţe objevil svou schopnost úplně náhodou, jak jim tvrdil. Ale Potter byl ţivým
důkazem, ţe je všechno moţné a on sám přeci dokáţe minimálně to samé, co ten chudák, co ani nemá
čistou krev. Přeci neskončí někde na půl cesty! On třídu nápravné magie úspěšně dokončí!
***
Harry měl bizarní rozhovor s Nevillem. Jeho spoluţák dorazil elegantně oblečen do domu Alexe Johnsona a
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formálně se ho zeptal, jestli náhodou neuvaţuje o někom, kdo by se mu staral o zahradu za přijatelnou
mzdu.
Neville stál na verandě a tiše čekal na Harryho rozhodnutí. Kdyţ ho Harry pozval dál, odmítl s tím, ţe si
chce nejdříve prohlédnout zahradu kolem celého domu, aby si udělal obrázek o tom, co všechno bude
potřeba. Harry se poprvé za dobu, co vlastnil dům, podíval na zahradu nezaujatým pohledem. Obrázek,
který se mu naskytl, se mu vůbec nelíbil. Sice bylo znát, ţe zde kdysi byla zahrada se spoustou krásných
květin a vzácných bylin, ale nyní byly přerostlé a prorostlé spoustou plevele, který se po nich plazil a tak
je zcela zakrýval a pomalu je dusil. Harry měl dost zkušeností z dob, kdy se staral o zahradu
Dursleyových, aby dokázal odhadnout, co práce a času to bude stát, neţ se dá zahrada do přijatelného
stavu. Tolik druhů plevele nikdy neviděl, natoţ aby ho uměl pojmenovat. Jeho jediný opravdový zájem o
zahradu byl, kdyţ hledal proutek na výrobu nové hůlky. Uvědomil si, jak je to k tomuto krásnému kusu
půdy nespravedlivé, takhle ho zanedbávat.
Neville se ho zeptal, jak si představuje, ţe by zahrada měla vypadat. Harry si byl jist jen tím, ţe nechce
stejnou zahradu, jakou měli Dursleyovi. Chtěl, aby v ní byl cítit ţivot.
„Chtěl bych, aby tady bylo příjemné klidné místo k odpočinku,“ odpověděl Harry po chvíli váhání, „kdyţ si
chcete jen tak sednout s šálkem čaje po obědě nebo skleničkou vína v podvečer. Chtěl bych, aby to tu
krásně vonělo a byly kolem barevné květy, ale i nějaké bylinky, které pouţívám v kuchyni. Moţná i bylinky
na přípravu základních lektvarů, ale nechci, aby to bylo od sebe oddělené, jestli mi rozumíte, co tím
myslím,“ dokončil Harry myšlenku. Celou tu dobu ho Neville klidně poslouchal. Bylo mu nepříjemné svému
příteli lhát, ale věděl, ţe takhle bude pro něho snadnější tuhle nevděčnou práci odmítnout nebo si za ni
nechat přiměřeně zaplatit. Neville k Alexovi necítil ţádné závazky, které se vázaly s jeho dlouholetým
přátelstvím k Harrymu nebo vyučováním v rámci hodin nápravné magie.
Neville přikývl.
„Líbí se mi to zákoutí pod jabloní,“ přemýšlel Harry nahlas. „Na jaře je tu plno divokých květin, to místo
na mě působí tak nějak magicky,“ dodal omluvně při pohledu na tu spoušť.
„Souhlasím,“ komentoval Neville. „Můţu přidat i jiné druhy rostlin? Jakmile odstraním plevel, vzniknou tu
velké mezery. Máte nějaké speciální přání ohledně jejich výběru?“
„Já... já nemám představu,“ zaváhal Harry. „Snad bude nejlepší, kdyţ to nechám na vás? Nic příliš
drahého a pokud, pak budu rád, kdyţ se o tom se mnou nejdřív poradíte. Budete chtít nějaké peníze
dopředu na nákup potřebných věcí?“
Neville se zasmál: „Doufám, ţe se mi většinu podaří vypěstovat z řízků a semen, takţe se o to nemusíte
starat! Tedy pokud vám to nevadí.“
„Samozřejmě, ţe mi to nevadí, děkuji! Ještě musíme probrat plat za váš čas, který tady strávíte a také
čas, který je potřeba k vypěstování všech těch rostlin... jako kdybyste tady pracoval,“ dodal neobratně
Na výplatě se dohodli překvapivě snadno.
Neville začal docházet pravidelně dvakrát týdně a za krátkou dobu Harry viděl zlepšení. Jednu středu
přišel Snape dřív, Neville tam ještě byl.
„Pane Longbottome,“ pozdravil ho přátelsky.
Neville, který byl právě zapleten do růţového keře, který se snaţil zkrotit, sebou v šoku trhl tak, aţ se
bolestivě poranil o jeho ostré trny.
„Pane profesore!“ rychle si dal prst do pusy a vysál krev, která mu začala kapat. „Hledáte mě, pane?
Nějaký problém?“ ptal se úzkostně.
Snape si odfrknul.
Neville na něho zíral. Vidět na rtech svého obávaného profesora úsměv bylo víc neţ zvláštní.
V tu chvíli Harry otevřel dveře.
„Seve!“ usmál se na něj.
„Zdravím, Alexi,“ odvětil Snape jako by nic nízko posazeným hlasem plným něhy. „Vidím, ţe se panu
Longbottomovi podařilo nalézt nějaké známky ţivota pod tím vším plevelem.“
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Neville se fascinovaně díval z jednoho na druhého.
„Mohl byste laskavě zavřít ústa?“ protáhl Snape ospale. „Máte fialový jazyk. Předpokládám, ţe z
některého z Weasleyovských nesmyslů.“
Neville schoval svůj jazyk za zuby, potom promluvil ve snaze skrýt svůj jazyk, ale kdyţ se o to pokusil,
zněl trochu nesrozumitelně. „Je to z černorybízových ţvýkaček s mátou. Koupil jsem je v Medovém ráji.“
„Děkuji za informaci,“ sarkasticky se mu v předstírané vděčnosti Snape poklonil. „Na výsledku to však nic
nemění.“
Harry se zasmál a poplácal Snapea po rameni „Nebuď tak ošklivý, Severusi! A uţ vůbec ne po tom, jak jsi
mi Nevilla doporučoval.“
Nevillovi z té podívané málem vypadly oči z důlku. Nevěděl, co ho víc překvapilo, jestli to poplácání, na
které Snape nijak nereagoval, nebo ten komentář.
„Vy jste mě doporučil?“ zeptal se přiškrceným hlasem.
„Profesorka Prýtová se zmínila, ţe si docela slušně vedete v bylinkářství,“ prohlásil Snape leţérně a
oklepal si z rukávu neexistující smítko prachu. „Krom toho na této zahradě toho nebylo moc co pokazit,“
dodal.
„Hej! Tahle zahrada bude skvělá!“ zašklebil se Harry.
„Nepochybuji o tom, ţe pan Longbottom bude mít spoustu práce. Nebudu vás rušit,“ a s těmi slovy odešel
do domu.
„Za chvíli odcházíme,“ řekl ještě Harry Nevillovi. „Nastavím ochrany, aby vás vpustily dovnitř. Kdybyste
cokoli potřeboval, tak si posluţte. V lednici je pivo, pokud budete mít chuť.“
„Díky,“ Neville nervózně zamrkal. „Jste... ehm... pardon, to není moje věc,“ šeptnul a zčervenal jako
pivoňka.
„Ano, jsme,“ potvrdil mu Harry a doufal, ţe Severusovi nebude vadit, kdyţ Neville bude vědět, ţe
preferuje muţe. I kdyţ proč by mělo?
„Jistě,“ řekl Neville sotva slyšitelně a přitom těkal očima. „Přeji vám hezký večer. Jdete někam na večeři?“
Harry se chtěl zasmát tomu, jak se Neville snaţí zachovat klidný tón.
„Ne, jdeme do kina. Máme rádi filmy.“
„Alexi,“ Snape se objevil ve dveřích.
Harry se zašklebil na Nevilla a následoval Snapea dovnitř.
Jen co se za nimi zabouchly dveře, uţ ho Snape táhl do kuchyně a natlačil ho na zeď.
Kdyţ po chvíli Snape přerušil jejich vášnivý polibek na přivítanou, zašeptal mu do ucha: „Chceš ho?“ a víc
se k němu přitiskl.
„Ech... co?“ Harryho mozek byl prázdný. Krev mu vřela a putovala někam k jihu. Mohla za to i Severusova
kolínská, kterou pouţíval, s vůní citrónové trávy a šalvěje. Cítil proti sobě jeho pevné tělo a jeho horký
dech na kůţi. Zachvěl se.
„Svého zahradníka. Neshledáváš ho atraktivním? Všechny ty svaly, kůţe lesklá od potu...“
„Nevilla?“ zaskřehotal Harry, kterému právě došlo, o čem je řeč. „Mluvíš pořád o Nevillovi? Jak tě to vůbec
napadlo? Zdá se ti přitaţlivý? Chceš ho?“
„Studenta? Samozřejmě ţe ne!“ prohlásil rezolutně Snape a začal Harryho dráţdit jazykem na krku. „Ale
ty jsi mu blízký věkem a kdyţ vidím jeho přednosti...“
„Ani náhodou!“ zasmál se Harry. Zkusil si Nevilla představit v nějaké sexuální situaci. Za šest let, co s ním
byl na koleji, nikdy neprojevil sebemenší zájem o kluka nebo muţe. Harry si vybavil, jaký měl vţdycky
strach, ţe ostatní kluci z pokoje odhalí jeho preference. Tlak tvrdé zdi za ním a Snapeovy ruce na hrudi ho
vrátily zpět do reality. Najednou mu něco došlo.
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„Moment! Ty si myslíš, ţe je atraktivní?“
„Mám oči, Alexi. Je to muţ tvého věku, má pěknou postavu a příjemnou tvář...“
„Přesně to, co máš rád, ţe?“
„Jen říkám, ţe má jistý potenciál. Ale mě nijak nepřitahuje. Je to můj student...“
„To ti ale nemůţe zabránit, abys uvaţoval...“
„Jistě, ţe můţe. Nikdy jsem o svých studentech nepřemýšlel v sexuálním kontextu. Není to vhodné.“
„Ale právě jsi o něm v sexuálním kontextu přemýšlel,“ upozornil ho Harry úzkostně.
Snape se mu podíval do očí. „Ţárlíš?“
Harry chtěl říct ne, ale potom mu došlo, ţe to není pravda.
„Ano. Mám důvod?“
Snape se tomu zasmál a potom ho políbil tak, aţ se mu zatočila hlava.
„Ne,“ šeptal do Harryho rtů. „Ty mi dokonale stačíš. A kdybych si měl vybrat nějakého studenta... na coţ
se nechystám... rozhodně by to nebyl pan Longbottom.“
Snape okamţitě zalitoval toho, ţe s tímto tématem přišel. Náhle se mu v mysli vynořil obraz Harryho
Pottera. Alex měl pravdu, všímal si nějakého studenta po sexuální stránce. Bylo to občas nějaké to gesto,
které pouţil, nebo postoj... Ne! Nebude na něho myslet! Má Alexe a ten je skvělý! Jestli se jeho libido
zbláznilo a on kouká po studentovi, je Alex nejlepší lék, jaký si mohl přát. Ještě víc natlačil Alexe proti zdi
a myšlenkami se vrátil zpět do reality.
Harry zasténal a pohyb opětoval. „Je nejvyšší čas, abychom vyrazili,“ konstatoval lítostivě.
„Hmmm... moţná bychom se tu mohli ještě chvíli zdrţet,“ zašeptal Snape proti Harryho čelisti.
„Díky, Merline!“ zasténal Harry. „To byla jen návnada, ţe?“ zeptal se, kdyţ mu došlo, jakou hru tu s ním
Severus hraje. „Víš, ţe kdyţ mě takhle vybudíš, tak budu celý večer napůl vzrušený.“
„Jenom napůl? Tak to s tím budu muset něco udělat,“ protáhl Snape hlasem připomínajícím tavící se
hořkou čokoládu a přejel svými dlouhými prsty přes Harryho vztyčené muţství.
„Bastarde!“ obvinil ho mladík a vyklenul se proti jeho ruce.
Vtom se Snape stáhnul.
„Vskutku,“ ušklíbl se na svého mladšího milence. „Půjdeme?“
***
Později té noci leţel Harry ve své posteli v Prasinkách a nedokázal usnout. Byl uspokojený, ale ne
spokojený. Nemohl přestat myslet na to, co Snape řekne, aţ zjistí, ţe udrţuje sexuální vztah s jedním ze
svých studentů.
8. kapitola - Večer na Malfoy Manor
Harry putoval prsty po stopce sklenky na víno a uchváceně si prohlíţel odraz svíček na ploškách ze
vzácného broušeného skla, které jím získalo bohatý rubínový odstín. Násilím odtrhl svůj pohled a podíval
se na společnost u stolu. Lucius Malfoy byl jako hostitel v čele tabule, po jeho levé ruce seděl Smethlewick
a vedle něho muţ, na jehoţ jméno si nemohl vzpomenout. Na opačné straně stolu seděl Aramis Purefoy,
byl to velmi krásný muţ se záplavou zlatých vlasů a zlatýma očima. Bohuţel Harry musel konstatovat, ţe
kdyţ se k tomu přidal ještě knír a kozí bradka, muţ se aţ komicky podobal lvu.
Představa kníru v něm vyvolala jedinou myšlenku – fuj!
Vedle Purefoye seděl Severus. Měl na sobě lahvově zelený, hedvábně sametový hábit. Luxusní látka jen
podtrhovala jeho tichou důstojnost. Někde mezi ním a Harrym seděl arogantně se tvářící kouzelník v
bezvadně padnoucím hábitu a snaţil se bezúspěšně vzbudit pozornost Luciuse, který nepokrytě po celý
večer flirtoval s Harrym.
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Jídlo bylo delikátní, ostatně jak jinak? Celé tohle místo vyloţeně křičelo luxusem. Harry měl pocit, jako by
se octl na jednom z obrázků časopisu National Trust, který si Dursleyovi prohlíţeli vţdy v neděli po obědě.
Zdálo se však, ţe nikdo u stolu se ničemu z toho, co se zde děje, nepodivuje. Ani tomu, ţe kaţdý z nich
má za zády sluhu, který je připraven vyhovět kaţdému jejich rozmaru. Harrymu se to zdálo být přehnané,
ale podle toho, jak se chovali ostatní, byl to u Malfoyů běţný standart.
I kdyţ takové jídlo by si dokázal představit kaţdý den!
Vyuţil chvíle, kdy se Lucius odmlčel a začal si povídat se Smethlewickem, jeho pohled však sem tam
sklouznul k Severusovi, který se na něho nepřestával dívat přes svou skleničku. Bál se toho, aby si
Severus nezačal myslet, ţe je potěšený pozorností, kterou mu Malfoy projevoval. Tak pošetilý snad nebyl?
Všimnul si, jak Snape sleduje jeho prsty, kterými pomalu bezmyšlenkovitě sklouzával po stopce své
skleničky a dostal ďábelský nápad. Zatímco se Smethlewick ptal na jeho názor na poslední triky, které
předváděly všechna muţstva v profesionálním famfrpálu, poslal na Severuse rychlé kouzlo a koutkem oka
ho začal sledovat. Ve chvíli, kdy se Severus napil a na chvíli mu rudá tekutina v jeho sklence přerušila
výhled, začal jednat. Systematičtěji zpracovával svou skleničku. Bylo zábavné sledovat Severuse v
momentě, kdy pochopil, co se děje. Očima přejel kolem stolu, ve snaze se ujistit, ţe si Harryho počínání
nevšiml nikdo jiný. Přitom nepřestával mluvit s Catismorem.
O chvíli později Harry svou hru zopakoval. Severus strnule seděl, ani nedutal. Jejich oči se setkaly nad
stolem a Harry znovu jemně přejel po stopce své sklenice, zatímco si druhou rukou nabral nonšalantně
kousek dortu z talířku, který před ním leţel a pomalu si vloţil sousto do úst. Kdyţ sousto spolknul, lţičku
ještě labuţnicky olíznul.
„Severusi!“ snaţil se ho Lucius vrátit zpět do reality. „Nepochybuji o tom, ţe je Alex velmi přitaţlivý muţ,
ale mohl by ses věnovat i nám ostatním! Vypadáš jako uhranutý!“
Všichni kolem stolu se tomu zasmáli.
„Ale on je!“ uculoval se Harry. „A to myslím doslova, ne jako metaforu. Byl to ode mě takový malý ţertík.
Není divu, ţe byl v posledních minutách tak roztěkaný.“
Severus se opřel pohodlně v ţidli a zamračil se. Harry začínal litovat své dětinskosti, ale po tom, co k
němu Lucius promluvil blahosklonným tónem, by si nejraděj dal pár facek. „Myslel jsem, ţe to bylo jen
tím, ţe jsi musel sledovat, jak si tvůj společník eroticky pohrává se svým vínem. Váţně, Severusi!“
Harry si uvědomil, ţe si bude muset před Malfoyem dávat mnohem větší pozor, neţ si myslel. Ale bylo
docela uţitečné, ţe ho muţ shledával atraktivním. Moţná by toho mohl vyuţít, kaţdá výhoda je dobrá.
„Ne, bylo v tom víc neţ jen to,“ zašklebil se Harry.
„Alexi,“ varoval ho Severus.
Harry se podíval na svého milence. „Můţu, Severusi?“ zeptal se se zdviţeným obočím.
Po chvíli přemýšlení se Severus zasmál: „Jak myslíš.“
„Samozřejmě se všem přítomným pánům nemusí líbit, co se chystám udělat,“ varoval je Harry.
Sice na chvíli tohle prohlášení vzbudilo obezřetnost, ale zvědavost přeci jen převládla.
„Alexi, není pravděpodobné, ţe by se některým z nás po téhle zkušenosti změnila orientace,“ prohlásil k
všeobecnému pobavení Lucius.
Harry se na něho usmál a přikývl.
Harry sáhl po hůlce a znovu se podíval na Malfoye, aby si vyţádal jeho souhlas. Byl si jistý, ţe je slušné
poţádat hostitele, kdyţ chtěl u jeho stolu pouţít kouzlo.
Malfoy přikývl.
Harry nad stolem opsal hůlkou smyčku a zamumlal nesrozumitelně několik slov. Po pravdě ţádné
zaklínadlo vyslovovat nemusel, ale neměl v úmyslu jim prozrazovat, ţe umí kouzlit i bez ní.
„Nic necítím,“ stěţoval si Catismore.
„To přijde. Zkuste nejdřív něco sníst,“ nabádal je Harry.
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Pomalu se všichni vrátili ke svému dezertu a bylo na nich vidět zklamání. I Harry ujedl kousek ze svého
zákusku, neţ se dotkl své skleničky. Všichni v ten moment zamrzli na svých ţidlích, Harrymu se chtělo v
duchu smát nad tou podívanou. Severus byl samozřejmě výjimka, on uţ věděl, co má očekávat. Harry
nepřestával jednou rukou jíst a druhou elegantně klouzal prsty po stopce své sklenky nahoru a dolů.
Smethlewick ztěţka dýchal.
Harry znovu sklouznul prsty po sklence. Všiml si, ţe někteří uţ pochopili princip kouzla a dychtivě mu
zírají na prsty, které se posouvaly po sklenici a nyní ji pevně obemknuly.
„Dobrý Merline!“ ozvalo se přidušené vykřiknutí odněkud od stolu.
Harry snědl poslední sousto a uchopil sklenku pod její baňkou, takţe bylo jasné, ţe ji chce zvednout, snad
se i napít.
Napětí bylo hmatatelné.
Potom, co pečlivě olízal svou lţičku, se mladý muţ podíval na Malfoye a konverzačně řekl: „Boţské.“ Neţ
se však blonďatý aristokrat zmohl na odpověď, Harry zvedl sklenici ze stolu a to mu dokonale vyrazilo
dech. A nejen jemu. Kdyţ si uvědomil, ţe stejná reakce proběhla kolem celého stolu, málem se
zachichotal radostí. Očima se setkal s těma Severusovýma, jemně se na něho usmál a víc stiskl noţku
sklenice. Atmosféra houstla kaţdou vteřinou, kdyţ se hrana sklenky pomalu přibliţovala k jeho ústům.
Lehce navlhčil jazykem horní ret. Kdyţ bylo napětí téměř neúnosné, poloţil sklenici zpět na stůl a řekl:
„Nebo moţná ne.“
„Do prdele!“ zasyčel Purefoy. „Takhle to utnout.“
Tím prolomil pomyslné ledy a všichni se ulehčeně zasmáli. Bylo tam však hodně těch, co se zavrtěli na
svých ţidlích v marné snaze se nenápadně upravit.
Harry se zašklebil.
„Jak dlouho tohle s vámi prováděl?“ zeptal se Purefoy zvědavě Severuse. „Musíte mít uţ koule jako z
oceli!“
Severus mu věnoval malý úšklebek. „To je daň za to, kdyţ máte vynalézavého milence,“ prohlásil ospale.
Harry mávl hůlkou nad stolem a zrušil tak kouzlo.
Lucius se na Harryho krátce podíval a poloţil mu svou ruku na tu jeho. „To byl elegantní trik, Alexi. Musíte
mi slíbit, ţe nás opět brzy navštívíte.“
Harryho oči se rozšířily, tohle uţ bylo za hranicí běţného flirtování, tohle byla otevřená výzva. Je nejvyšší
čas, aby věci vrátil na jejich místo.
„To je lichotivá nabídka, pane,“ řekl formálním tónem a snaţil se, aby z kaţdého jeho gesta bylo znát, ţe
nemá zájem. „Byl to jen trik. Ujišťuji vás, ţe jediný, koho se chci opravdu dotýkat, je Severus.“
„Mmmm,“ blonďák se usadil zpět do své ţidle a usrknul víno. „Jsem si vědom Severusových dovedností.“
Harry cítil v ţaludku olovo, a i kdyţ to pro něho nebylo překvapení, takhle otevřené přiznání ho zaskočilo.
„Všichni máme nějakou minulost,“ řekl Harry tiše a doufal, ţe tady byla řeč o hodně vzdálené minulosti.
Představa Severuse a Malfoye ho zranila. Pocítil bodnutí u srdce. Byl to neočekávaný pocit a Harry si ho
neuměl nijak vysvětlit. To se přeci nemohlo stát! Mezi nimi je přeci jiný druh vztahu. Nebo ne? Podíval se
přes stůl na Severuse, na jeho obrovitý nos, bledou pleť, široká ramena, která se zuţovala k bokům. Na
jeho těle nebyl ani gram tuku navíc. Jen samé svaly a šlachy. A jeho pevné muţství. Kdy se vlastně do
něho zamiloval? Jak k tomu vlastně došlo, ţe si toho doposud nevšiml?
Severus mu opětoval pohled a obočí se mu stáhlo do jedné linky. Harry mu věnoval rozpačitý úsměv a
vrátil svou pozornost k Luciusovi, který ho nepřestával hypnotizovat.
„Ţárlíte?“
Harry se zarazil a snaţil se uspořádat myšlenky.
Malfoy se zasmál. „To nemusíte,“ řekl hedvábně. „Moje zájmy jsou jinde. Nicméně on je sice skvělý v
posteli, ale je to ošklivý bastard. Jednou si uvědomíte, ţe můţete být s někým stejně dobrým, co se
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umění sexu týče, ale mnohem přitaţlivějším, kdyţ se vedle něho ráno za denního světla probudíte. Aţ si
tohle jednoho dne uvědomíte, mile rád vám s tím pomůţu,“ předl Malfoy.
Harry se opřel pohodlně ve své ţidli. „Další velkorysá nabídka,“ řekl měkce. „Od jednoho z nejkrásnějších
muţů našeho světa,“ dodal a viděl, jak se Malfoy nafouknul a proto rychle dodal. „Ale já se rád budím
vedle Severusova obličeje v dopoledních hodinách, Luciusi,“ dokončil s úsměvem.
Harry viděl, jak přes jeho tvář přelétl stín podráţdění, ale Lucius ho hned zahnal rádoby srdečným
smíchem. „Tedy, Severusi! To je opravdové štěstí, mít tak loajálního společníka!“
Neuvěřitelně bezostyšná poznámka od člověka, který se mu uţ dvě hodiny snaţí přebrat přítele.
Lucius vstal a poţádal je, aby se přesunuli do vedlejší místnosti.
Tam uţ na ně čekala káva a zcela malé koláčky, ale nejdůleţitějším vybavením se ukázal být stůl na karty.
Harry se předem domluvil se Severusem na systému přihazování. Měl sice nějaké zkušenosti, co se
karetních her týče díky mudlům, se kterými se přátelil, ale nevěděl, jak vysoké částky se přihazují v tak
elitní společnosti. Byl překvapený, kdyţ zjistil, ţe čistokrevní kouzelníci povaţovali hru o peníze pod jejich
důstojnost. Výsledky se však zaznamenávaly do jejich rodových knih, kde byly uchovány pro budoucí
generace.
I přes toto zjištění neměl Harry chuť hrát, a kdyţ se jeden z muţů, co s nimi večeřel, odtrhnul od
skupinky, aby si v klidu vypil kávu na gauči u praskajícího krbu, rozhodl se, ţe se k němu přidá.
Sluţebnictvo přeneslo všechno jídlo a pití z hlavního stolu na postranní malé stolky a tím velký stůl
připravili ke hře. Harry si vzal kávu a kývl k muţům usazeným kolem hlavního stolu na znamení, ţe se k
nim přidá později a posadil se vedle osamoceného muţe u krbu.
„Omlouvám se,“ promluvil Harry tiše. „Ale tak docela jsem nezachytil vaše jméno, kdyţ jsme byli
seznámeni.“
„Sebastian Flight,“ usmál se jeho společník srdečně. „Alexi, vás nebaví karty?“
„To není tím. Jen nemám tu správnou náladu. Uvidím později, třeba to na mě ještě přijde. A proč vy
nehrajete?“
„Vůbec nechápu, co na tom všichni vidí. Celý den pracuji s čísly a tak chci mít večer alespoň trochu klidu a
hlavně změnu. Měl jsem se dnes pozdě večer sejít s panem Malfoyem a on mi navrhl, abych přišel dřív a
připojil se k němu a několika hostům k večeři. Do té doby, neţ jsem se dozvěděl, ţe tu bude i pan
Catismore, tak to vypadalo jako dobrý nápad.“
„Jakými čísly se zabýváte?“ zeptal se Harry. „Jste účetní?“
„Jsem makléř,“ ušklíbl se robustní muţ. „V tomto bodě většinou konverzace ustane, není to povolání, o
kterém by se dalo hodiny klábosit.“
„Myslím, ţe nemáte pravdu,“ řekl Harry a teprve teď se ponořil do hovoru. To by mohl být uţitečný
kontakt! Myšlenky se mu rozeběhly hlavou takovou rychlostí, ţe se mu málem zavařil mozek. „Ale
souhlasím s vámi, ţe to není nejvhodnější téma na večírek. Předpokládám, ţe není vhodné mluvit o práci,
ale já bych vám byl strašně vděčný, kdybyste mi doporučil někoho, kdo by mi pomohl rozšířit mé
investice.“
Sebastian Flight se na něho se zájmem podíval. „Většina lidí se mě ptá, jestli jsou jejich stávající investice
dobré.“
„Asi jako kdyţ jde pacient za lékařem, aby se mu pochlubil svými hemeroidy!“
Jeho společník se zasmál.
„Prosím, zapomeňte na můj dotaz!“ řekl Harry. „Řekněte, myslíte si, ţe je Longsdale vhodný do britského
týmu?“
Flight si usrkl kafe a Harry se díval, jak rozváţně odloţil svůj hrnek zpět na podšálek. „Vzbudil jste ve mně
zvědavost, není potřeba, abyste měnil téma. Proč bych vám dohazoval jiného specialistu, kdyţ vám můţu
poradit já? V jaké oblasti chcete investovat?“
Harry se trochu napřímil a zváţněl. „Pardon! Neměl jsem v úmyslu se takhle vnutit! A uţ vůbec nejsem
tak arogantní, abych si myslel, ţe mi budete radit, nebo mnou jednat o financích po tom, co jsem se
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dozvěděl, ţe jste poradce pana Malfoye. Potřebuji někoho, kdo se zabývá mnohem menšími investicemi.“
„Hmmm, ale říkal jste, ţe jste uţ nějaké peníze investoval?“
„Och, ale ne velké částky,“ řekl Harry skromně. „Investoval jsem do zábavného průmyslu,“ no jak jinak
mohl nazvat obchod Weasleyových dvojčat? „a také jsem spoluvlastníkem jedné mudlovské stavební
firmy. Chtěl bych získat i nějaký podíl na kouzelnické firmě, ale nevím, jestli se to dělá tak otevřeně jako v
mudlovském světě.“
„Nemáte ţádné předsudky proti tomu investovat do mudlovského světa?“ zeptal se Sebastian a střelil
pohledem po Malfoyovi.
„Nemám ţádné námitky proti tomu, aby mi mudlovská práce vydělala peníze,“ řekl Harry nepohnutě a
usadil se pohodlněji.
Sebastian Flight se pochechtával.
„To zní zajímavě. Kolik peněz chcete investovat?“
„To bych musel ještě zváţit,“ začal opatrně Harry. „Nechce se mi vše dát na jednu kartu, kdyţ uváţíme
současnou politickou situaci. Mám okamţitě k dispozici sto tisíc galeonů, jsou v Gringottově bance, ale kdo
by v současné situaci nechával peníze v bance?“
Tak chytne se nebo ne? ptal se v duchu Harry. Doufal, ţe by mu jeho rodiče odpustili, kdyby promrhal
dědictví, ale peníze, které pracují na poráţce Voldemorta, byly tak jako tak dobře vynaloţené.
„V tom případě je tady sotva řeč o malé investici,“ řekl muţ opatrně, „vy vypadáte jako rozumný člověk,“
sáhl do kapsy a vytáhl z ní navštívenku. „Přijďte za mnou. Myslím, ţe vám budu schopen pomoct.“
Harry byl se sebou spokojený. Tohle byla jedna z věcí, o kterých mluvil zasvěceně Ron. Prý v minulých
válkách přesouvali mudlové své peníze dříve, neţ se situace vyhrotila a on jen mohl doufat, ţe se mu
podaří dobře investovat, aby o své peníze nepřišel. Samozřejmě tu byl ještě jeden důvod, proč tohle celé
dělal. Předpokládal, ţe se Luciusovi Malfoyovi donese, jakou částkou volně disponuje a bude pro něho
rovnocennější partner. A pokud z toho bude nějaký zisk, tak je to jen takový bonus.
Zbytek večera proběhl v poklidu. Harry si sedl k ostatním ke stolu a hrál karty. Malfoy s ním nadále
flirtoval, i přes rozhovor, který spolu vedli při večeři. Harry nejdřív nemohl pochopit tu vytrvalost, ale
potom si všiml v jeho očích touhy po dobývání. Evidentně ho bavilo lovit a kdyţ svou vysněnou kořist
dostal, tak ji po chvíli jako nepotřebnou hračku odhodil a hnal se za dalším kusem. Ale kdyţ se nad tím
vším Harry zamyslel, musel si přiznat, ţe mu jejich slovní výměny dělají dobře. Nicméně ho Luciusova
pozornost nepřestávala udivovat. Harry si nikdy nemyslel, ţe by byl Alex nějak zvlášť atraktivní, měl
působit spíš nenápadně. No to se mu zjevně nepodařilo.
***
Později tu noc námahou zpocený Harry těţce dýchal proti Severusovu hrudníku a poslouchal tlukot srdce
svého milence, který se pozvolna vracel do normálu. Jestliţe ještě před chvílí pochyboval o atraktivnosti
Alexe, tak si Severus dal důkladně záleţet na tom, aby mu ukázal, ţe ho opravdu shledává ţádoucím.
„Jsi naprosto neuvěřitelný,“ šeptal Harry proti jeho hrudníku a přim přitom si o jeho kůţi otíral rty. Miloval
tu slanou chuť, která byla důkazem jejich předchozí aktivity.
„Nevypadám jako Malfoy,“ prohlásil neutrálně Snape a Harry cítil, jak se do jeho těla vrátilo napětí.
Zaklonil hlavu tak, aby mu viděl do obličeje a prohrábl jeho jemné vlasy. „To opravdu ne,“ souhlasil.
Severus se na něho podíval. Jeho napětí se na chvíli zvýšilo, ale potom se v pochopení zasmál.
„Bastarde.“
Harry se zašklebil zpět. „Bylo by ti jasné, ţe lţu, kdybych řekl něco jiného. Lucius je moţná jeden z
nehezčích muţů na této planetě, ale stejně, jak je nádherný zvenku, tak odporný je uvnitř. Bleh!“ reptal
Harry zhnuseně.
Snape mu hladil záda, jeho velké ruce po nich pomalu klouzaly a chladily ho. Bylo to tak konejšivé.
„Flirtoval jsi s ním celý večer.“
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„Řekl jsem mu, ţe se mi líbí budit se vedle tvého obličeje.“
Severus se zadíval Harrymu do očí. „Opravdu?“
„Jistě ţe jsem mu to řekl,“ přisvědčil Harry. „Nemluvě o tvém hrudníku a rukou, zvlášť kdyţ mě zrovna
objímáš a tvůj...“
„Řekl jsi mu všechny tyhle podrobnosti?“
„Nemusel jsem. Je osobně obeznámen s tvými kvalitami. Nechtěl jsem zbytečně rozdmýchávat jeho
zájem.“
Severus vytáhl Harryho tak, aby měli obličeje proti sobě.
„To uţ je dávno.“
„Jasně. A jsi si jistý, ţe si nechceš zopakovat minulost?“
Snape si odfrknul. „Sex s ním byl zatraceně dobrý, Malfoy ale nezná ţádné emoce, snad kromě pýchy a
hněvu. Já uţ vím, ţe se chci milovat jen s tebou.“
Harry cítil hřejivý pocit u srdce. Opatrně se dotkl jeho ruky a zašeptal. „Pak je skvělé, ţe je to vzájemné,“
řekl měkce a zadíval se svému milenci do očí.
Snape mu jemně zvedl bradu a tak prodlouţil jejich spojení. Jeho ústa se přiblíţila a Harrymu se zadrhl
dech v hrudníku. Snape pomalu smyslně otíral své rty o ty jeho. „To ano,“ odpověděl a vášnivě Harryho
políbil.
9. kapitola - Tvrdá opatření
Blíţily se vánoční svátky. Harry byl sám v tělocvičně a trápil své tělo náročným tréninkem. Jeho lekce pro
nápravu magie měla za chvíli začít a Harry si sem přišel pročistit hlavu před tím, neţ před ně předstoupí
se svou dnešní tvrdou lekcí.
Po tom, co si prošel úspěchy kaţdého ze třídy zvlášť, si musel přiznat, ţe sice udělali nemalé pokroky, ale
zdaleka to nebylo to, co od nich očekával. Cítil to jako své selhání.
Stále znovu a znovu opakovali stejné chyby. Harry se snaţil podrţet na uzdě své nepříjemné pocity kolem
ţaludku, aby se mohl zamyslet nad svým problémem. Největší starost mu dělalo to, ţe jeho studenti ještě
nedosáhli té úrovně, kterou u nich předpokládal. Uvědomil si, ţe v zamyšlení zpomalil a tak opět zvýšil
tempo. Svaly mu hořely, ale on je nevnímal. Za prvé, musí přehodnotit své cíle. Za druhé, musí zjistit,
čeho uţ dosáhli. Za třetí, potřebuje se rozhodnout, jak postupovat dál. Za čtvrté, musí zvolit správnou
cestu, kterou je povede.
Zašel si pro další závaţí, snad si vyčistí mysl, kdyţ si naloţí větší zátěţ. Díky magii nebylo potřeba, aby
mu činku někdo jistil. Poloţil se na lavičku a systematicky pracoval. Představoval si, ţe jednotlivými
pohyby odstraňuje jednu překáţku za druhou.
Za prvé. Jeho cíle. Slíbil svým studentům, ţe je naučí bezhůlková kouzla.
A neuměl ho ţádný z nich.
Přestoţe si dívky vedly opravdu dobře, kdyţ kouzlily s cizí hůlkou, nedokázaly se spolehnout jen na svou
vnitřní sílu. Ne... bude na to myslet později. Přidal si ještě jedno závaţí a ztěţka vydechl, kdyţ se přiblíţilo
k jeho hrudi. Měl jim slíbit jen jednu věc – rozvinutí jejich schopností. A toho snad uţ dosáhl, ne?
No... alespoň ţe práce s Erniem a Dracem se vyplatila. Přestoţe se Ernie nedostal do třídy pro pokročilé,
Severus zkontroloval pár lektvarů, které Ernie dělal s Dracem, a byl s nimi spokojen. Kdyţ Ernie dostal od
Snapea první uspokojivé hodnocení, byl štěstím bez sebe. Snape jim dovolil, aby si v jeho laboratoři
zkoušeli vařit jednoduché lektvary. Tedy za předpokladu, ţe Draco na Ernieho dohlédne. To Draco ho
naučil, jak si uzpůsobit návod, aby byl srozumitelný a po nějaké době se Ernie odhodlal nedrţet se
striktně návodů a vařit intuitivně. Dokonce řekl Harrymu, ţe pro něho uţ teď nebude problém uvařit si
základní lektvary pro své potřeby, i kdyţ před tím, neţ začal spolupracovat s Dracem, měl v plánu je
kupovat hotové. Dracovy rady pro něho byly neocenitelné, naučil ho analyzovat jednotlivé lektvary a podle
jejich sloţení s nimi dále pracovat. Ernie byl šťastný a to se odrazilo v jeho celkové práci – jeho moc
zesílila. Harrymu se jasně ukázalo, ţe je opravdu uţitečné vést tak malou skupinu, mohl teď zblízka
sledovat jejich práci a hodnotit pokroky. A Harry se z úspěchů opravdu radoval. Viděl, ţe Ernie svá kouzla
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prováděl nejčistěji, protoţe oproti ostatním měl téměř dokonalé pohyby hůlky při vytváření kouzel. I kdyţ
v bezhůlkové magii nebo v neverbálním kouzlení mu tato dovednost nepomůţe. A nebyl právě tohle
Ernieho problém? Ţe se moc soustředil na provedení kouzla a ne na výsledek? Bude o tom muset ještě
popřemýšlet.
Draco oproti všemu očekávání vypadal, ţe ho výuka opravdu těší. Práci navíc, kterou vyţadovala příprava
v třídě pro nápravu magie, vzal jako samozřejmost a nikdy si nestěţoval. Harry věděl, ţe Draco je dobrý
ve všem, o co se pokusili, ale cítil, ţe jeho hranice jsou daleko dál. I jejich schůzky se stávaly čím dál tím
příjemnější, jak postupně ustupoval Dracův negativismus. Vlastně Harryho dost překvapilo, kdyţ se Draco
rozhodl vůbec navštěvovat jeho třídu – měl podezření, ţe Draco nemůţe vystát, ţe Harry umí něco, co on
ne a je odhodlaný se to za kaţdou cenu naučit. Jeho odhodlání bylo fascinující. Harry si jeho zapálení pro
věc mohl vyzkoušet na vlastní kůţi v minulých letech při famfrpálu. Nyní si však jeho horlivosti všímal i v
jiných předmětech. Přes počáteční neúspěchy vytrval a nakonec obstál. Dokonce se přiznal k tomu, ţe
chodí do posilovny, i kdyţ si samozřejmě pečlivě hlídal, aby se tam nemohl ani omylem setkat s Harrym.
Obecně Draco dobře přijímal novinky. A Harryho nepřekvapilo ani to, ţe na sobě tak tvrdě pracuje,
vzhledem k tomu, jak si vţdy cenil svého bezvadného vzhledu. Harry se ho raději neptal, jestli to dělá
kvůli své vizáţi, nebo kvůli budoucímu boji. Neptal se, komu patří Dracova loajalita. Cítil, jaká by byla
jeho odpověď a on nebyl připraven to vyslechnout.
Eloise Midgenová byla velmi zajímavá. Harry málokdy potkal tak tichou dívku. Nicméně v malé skupině se
postupně odvázala. Měla vzácný smysl pro humor a dokonce i Severusovi několikrát škubnul koutek, jako
odezva na její vtip. Harry měl pocit, ţe právě u ní se magické schopnosti nejvíce rozvinuly. Skoro se zdálo,
jako by mu rozkvetla před očima. Harrymu řekla, ţe se její známky zlepšily ve všech předmětech tak
markantně, ţe si někteří vyučující mysleli, ţe od někoho opisuje. Nezdálo se však, ţe by některý z
předmětů preferovala. Ráda pracovala v týmu a neměla snahu nějak vybočit. Stejně jako Padma, byla v
pouţívání cizí hůlky jako ryba ve vodě. Holkám stačily jen dva pokusy a zacházely s jakoukoli hůlkou
téměř jako s vlastní. Harry tím byl fascinován. Pro boj to bylo velmi praktické, mohly v případě nouze
pouţít jakoukoli hůlku a účinně se bránit. Dokazovalo to, jak velký cit mají pro magii, která je
obklopovala. On však potřeboval, aby začaly pouţívat svou vlastní magii. Aby se začaly spoléhat na své
vlastní zdroje. Moţná by o tom problému rozdílnosti přístupu k magii vzhledem k opačnému pohlaví měli
ještě mluvit. Třeba je společně něco napadne.
Padma byla překvapivě tvrdohlavá. Harry musel neustále bojovat proti její neochotě zkusit něco nového, i
s její nevírou ve vlastní schopnosti. Bylo to frustrující a otravné. Zdálo se, ţe ji nedokáţe přesvědčit ţádný
z Harryho argumentů. Dokonce ani z úspěchů, které měla v pouţívání cizí hůlky, nebyla nějak zvlášť
nadšená. Uvědomil si, ţe i přes to, ţe Padmu vídal skoro kaţdý den, díky tomu, ţe chodila navštěvovat
svou sestru Parvati na nebelvírskou kolej, moc toho o ní nevěděl. Cítil, ţe Padma je v jeho třídě nejslabší.
Dokonce si chvílemi začal myslet, ţe se jí nedaří právě kvůli jejímu pocitu méněcennosti. To by však bylo
moc jednoduché vysvětlení a Harry tušil, ţe to bude celé jinak. Bude se nejspíš muset víc zaměřit na to,
aby zjistil, v čem je její největší síla. Některé čarodějnice a kouzelníci vynikali jen v jednom oboru. Mohla
být snad Padma jednou z nich?
Harry uţ námahou necítil ruce. Změnil polohu na lavici a začal pracovat na nohou.
Na Nevilla myslel Harry s hrdostí. Zdá se, ţe uţ jen to, ţe ho vybral do své třídy, mu hodně pomohlo.
Klidná atmosféra třídy pro nápravu magie mu evidentně svědčila. Zdálo se, ţe mu prospívala i práce na
Harryho zahradě. Za jeho úspěch si ale Harry nepřičítal ţádné zásluhy, jen ho poţádal, aby mu udrţoval
zahradu a vysadil nějaké uţitkové rostliny a bylinky do lektvarů. Dodatečně se domluvili, ţe by mohli
zkusit pěstovat i náročnější druhy, které se pouţívají do pokročilejších lektvarů. Neville si vzal ten nápad
za svůj a pustil se do toho s nebývalou vervou. Pro exotické rostliny vytvořil kouzlem jejich přirozené
mikroklima a Harry mohl jen pozorovat, jak mu rostlinky rostou před očima. Harry při příleţitostném
rozhovoru s Nevillem zjistil, ţe některé rostliny na zahrádce pod oknem jeho loţnice pocházejí aţ z Číny.
„Jak jsi všechny ty vzácné rostliny získal? Byly sem dopraveny lodí?“ zeptal se Harry.
„Oh. Nevěřím lodní přepravě, zvlášť kdyţ by rostliny musely na lodi urazit aţ tak dlouhou cestu!“ vykřikl
Neville zhrozeně. „Přenesl jsem si je sám.“
Ukázalo se, ţe se Neville přemisťoval po celém světě, jen aby sehnal všechny tyto vzácné rostliny a
navazoval při té příleţitosti uţitečné kontakty s nejrůznějšími lidmi. Jeho šarm a nadšení pro věc mu
otevíraly cestu k srdcím lidí a tak získal slušnou sbírku řízků, semen a dalšího potřebného materiálu k
jejich pěstování. O ničem z toho Neville při jejich setkání nemluvil – jen se zmínil o tom, ţe se zlepšil v
překladatelském kouzlu. Zlepšil i svou intonaci a rozšířil si slovní zásobu. Řekl, ţe vidí opravdový rozdíl v
tom, jak na něho lidé reagovali dřív a jak na něho reagují teď. To, ţe to souvisí s tím, jak celkově rozvinul
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svojí osobnost, Nevilla vůbec nenapadlo. S Nevillem si Harry opravdu nemusel dělat ţádné starosti.
A nakonec si ve svých úvahách nechal místo pro Severuse. Harry nechápal, jak je moţné, ţe Severus
ještě nezvládl bezhůlkové kouzlo. Nelíbilo se mu pouţívat hůlku někoho jiného a obvykle měl s cizí hůlkou
špatné výsledky. Harry měl podezření, ţe Zmijozel přišel do jeho třídy z jiných důvodů. Přivedla ho sem
spíše profesionální zvědavost, neţ snaha o zvýšení svých dovedností. Harry jen těţko zadrţel úsměv, kdyţ
viděl, jak si Severus nenápadně během lekce poznamenává své nápady k lektvaru, na kterém právě
pracoval.
Je nutné, aby s touto patovou situací něco udělal. Zvedl ručník a osušil si obličej od potu. Několikrát si
ještě protáhl svaly jednoduchou relaxační technikou a odešel do sprchy.
Věděl, co bude muset udělat, jen pořád doufal, ţe nebude muset sáhnout k tak drastickému kroku. On
sám cestu ke svým schopnostem našel pomocí vlastního strachu a zoufalství.
Rozhodl se, ţe i své ţáky provede touto cestou.
Včera večer byl u Brumbála, nastínil mu svůj plán a společně prodiskutovali moţná bezpečnostní opatření.
„Severus ještě nic neví?“ zeptal se Brumbál. „Myslíš, ţe ani nic netuší?“
„Myslím, ţe ne,“ zaváhal na okamţik Harry. Byly totiţ okamţiky, kdy se Snape na Harryho zvláštně
podíval. Ale přesto byl přesvědčený, ţe neměl šanci něco zjistit. „Určitě ne,“ řekl po chvíli pevně.
„A kdy máš v plánu mu to říct? Počítej s tím, ţe bude velmi rozrušený, Harry. Byl bych rád, kdybys tuhle
ošemetnou situaci co nejrychleji vyřešil. A také mě nijak netěší, ţe jsem to toho tvého podvodu
zapletený.“
„Já vím, pane,“ řekl Harry a mimoděk si otřel čelo. „Je mi to opravdu líto. Zatím mě ţádné řešení
nenapadlo. Nikdy jsem ho ale do této doby neviděl tak šťastného, a vy?“
„O tom není pochyb, ale také je neoddiskutovatelné, ţe aţ se dozví pravdu, bude právem velmi
rozzlobený. I na mě.“
„Nemůţu mu to říct, dokud nezvládne bezhůlková kouzla. Je tu velké riziko, ţe by do mých hodin přestal
chodit. Moţná pochopí, ţe jsem mlčel tak dlouho i kvůli tomu, aby všechna práce, co jsme udělali, nepřišla
nazmar. Chci, pokud náš vztah tento můj úskok nepřeţije, aby si z toho odnesl alespoň něco
prospěšného.“
„Doufám, ţe kdyţ mu to takhle vysvětlíš, tak ţe to pochopí. Nechci se zase doţít toho, jak Severus celý
víkend sedí zavřený sám ve svém kabinetu a opravuje domácí úkoly.“
Harry poděkoval a odešel. Nutno říct, ţe mu rozhovor s ředitelem starostí neubral.
***
Harry šel od ředitele rovnou do sovince a poslal své třídě dopis, ve kterém je všechny pozval na
mimořádnou hodinu v pátek večer v pět hodin.
Se Severusem se tuto středu nesetkali. Severus byl na sympoziu v Londýně a Harrymu bylo smutno. Tolik
si přál, aby ho mohl vidět alespoň na chvilku. Přivinout se do jeho náručí a poloţit si hlavu na jeho širokou
hruď. Měl strach z kroku, který se chystal udělat, ale věděl, ţe nemá jinou moţnost. Uţ aby to celé měl za
sebou.
Severus si myslel, ţe se s Alexem setká v pátek, hned po večeři. Protoţe byl delší dobu nepřítomen,
očekávalo se od něj, ţe se po sympoziu na chvíli objeví ve Velké síni. Třebaţe mu Harry nechtěl
způsobovat trápení, doufal, ţe frustrace z toho, ţe zmešká schůzku s Alexem, by mu mohla v jeho záměru
pomoct.
Přesně v pět hodin se objevili všichni jeho ţáci.
„Co dnes budeme dělat, Harry?“ zeptal se Ernie, zatímco si sedal na stůl.
„Čeká nás výlet,“ oznámil jim Harry. „Byli jste všichni na záchodě?“
Padma se uchechtla, ale rychle odešla ze třídy.
„Kdy se vrátíme?“ zeptal se ostře Severus.
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Harry se mu podíval do očí. „To záleţí na kaţdém z vás,“ řekl vlídně. „Můţeme? Rozestupte se, prosím,
tak, abyste se - kdyţ roztáhnete ruce co to dá - navzájem dotýkali malíčky.“
„Tentokrát nás odtud přemístíš, nebo to bude zase podvod?“ posmíval se Draco, kdyţ zaujal poţadovanou
pozici.
„Zjistěte si to sami,“ odpověděl Harry. „Všichni, prosím, zavřete oči.“
„Proč?“
„Protoţe jsem to řekl.“
Ernie se zasmál. „Doufám, ţe nezjistíme, ţe jsme na baletním jevišti s tylovými sukénkami a
představujeme Labutí jezero nebo tak něco?“
„Nebo tak něco,“ souhlasil Harry a přemístil je.
„Co to, kurva...?“
„Hej!“
„Harry, to není vtipné!“
„Pane Pottere! Okamţitě mi sundejte ta pouta!!“
Harry se odlepil ode zdi a postavil se do středu místnosti. Srdce mu bilo jako splašené, ale si zachoval
klid. Jedno rychlé kouzlo a šest hůlek uţ letělo do jeho napřaţené ruky. Harry si je dal do kapsy a z jiné
své kapsy vytáhl láhev vody. Poloţil ji na zem a vedle ní poloţil malý klíč. Rozhlédl se kolem a podíval se,
jestli je všech šest jeho ţáků opravdu pevně přivázaných ke stěně jeskyně. Řetězy, kterými byli spoutáni,
měřily necelých třicet centimetrů a to umoţňovalo zajatcům pouze omezený pohyb. Blikající světlo
několika velkých svící prodluţovalo uţ tak zlověstné stíny, které se při kaţdém jejich pohybu mihotaly.
„Nechtěl byste nám to vysvětlit?“ zeptal se Severus jedovatě.
„Váš úkol je osvobodit se,“ odpověděl Harry klidně. „Klíč od pout je tady,“ šťouchnul nohou do lesklého
klíče na podlaze. „A také voda, kdybyste dostali ţízeň.“ Viděl, jak si Ernie olízl rty a uvědomil si, ţe tím, ţe
o ţízni promluvil, mu okamţitě vyschlo v puse. „Informoval jsem ředitele o vaší nepřítomnosti...“
„Profesor Brumbál ví o tom, ţe si nás přivázal okovy ke zdi?“ vyjekla Padma. „Tak to si nemyslím!“
„Jen jsem mu neřekl všechny podrobnosti,“ přisvědčil Harry.
Draco si odfrknul. „Pro Merlina, Pottere, ty si měl být Zmijozel!“
„Moudrý klobouk si to myslel taky,“ zašklebil se Harry na Draca, kterému se nevěřícně rozšířily oči. „Celé
roky jsme mohli být přátelé, Draco.“
„Pokud přivazování přátel ke zdi patří k běţnému dni v Nebelvíru, tak jsem vás váţně podcenil,“ odseknul
blonďatý chlapec.
„Pane Pottere, někteří z nás mají na dnešní večer program,“ řekl Severus sametovým hlasem.
„Harry,“ připomněl mu Harry jemně. „Obávám se, ţe se později budete muset omluvit, pokud jste měli
jiné plány,“ řekl skupině jako celku. „Čím dříve se dostanete ven, tím dříve to budete moct udělat. Já teď
odejdu, ale chci, abyste věděli, ţe kdybyste se octli v nebezpečí, tak to budu vědět. Nastavil jsem
kouzelný alarm tak, abych problém včas zjistil, ale spustí se jen v případě opravdové nouze,“ dodal.
„Ty nás tady opravdu necháš?“ zakňučela Eloise.
Neville se obrátil na Snapea. „Je tohle jedno z Bradavických sklepení, pane?“
Snape se na něho podíval a musel uznat, ţe i přes jejich situaci si Neville zachoval chladnou mysl a
pokládá smysluplné otázky. Pečlivě se rozhlédl po místnosti.
„Nedokáţu to posoudit,“ přiznal po chvíli.
Harry k němu přistoupil. „Omlouvám se za to, co musím udělat, Severusi,“ řekl, „ale nechci, abyste svojí
přirozenou autoritou vedl tuhle skupinu a byl v pokušení přebrat za ně odpovědnost.“ Naklonil se dopředu
a opatrně začal uvazovat hedvábný šátek přes Snapeova ústa.
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Snape tam stál a nedobrovolně vdechoval vůni chlapce, který se k němu nakláněl. Cítil, jak se k němu na
malou chvíli přitisklo pevné tělo. K svému zděšení se neubránil tomu, aby se tváří neotřel o jeho vlasy.
Měli hrudníky pevně přitisknuté k sobě a Harryho jemné ruce mu právě uvazovaly šátek za hlavou a nutily
ho, aby lehce předklonil hlavu a tím ji poloţil na chlapcovo rameno. Celá situace byla neţádoucně
vzrušující. Je nucen tady strnule stát a nasávat vůni jeho odhaleného krku. Tušil, ţe ještě chvíli a jeho
vzrušení bude patrné. A to bylo to poslední, co by si přál. Neviděl Alexe jen týden kvůli sluţební cestě do
Londýna a jeho libido se můţe zbláznit. Tolik se těšil, ţe stráví vášnivou noc se svým milencem a teď
tohle. Jeho hněv vůči Harrymu se zvýšil, i kdyţ ho neúprosná logika umlčovala. Kdyţ otevřel ústa k
prvnímu protestu, ucítil chlapcovu magii, jak se dotkla jeho rtů. Brnělo to.
„Kouzlo vám nedovolí mluvit. Šátek zabrání tomu, aby vám ostatní mohli odečítat ze rtů.“ řekl Harry
jemně a jeho dech mu ovanul tvář.
Severus zlostně přivřel oči.
„Myslím, ţe je to takhle v pořádku,“ řekl chlapec a rozhlédl se po ostatních.
„Harry! To je směšné! Čeho tím vlastně chceš dosáhnout?“ prskal Ernie.
Harry odpověděl jim všem. „Budete se muset bezhůlkovým kouzlem dostat ke klíči.“
Tak tohle bude zajímavé. Učinil se neviditelným a vytvořil kolem sebe kouzlo, aby ho nemohli ani slyšet.
Posadil se na zem a čekal, co bude dál.
Měl podezření, ţe tohle bude velmi dlouhá noc.
Několik příštích minut bylo ticho.
„Ten bastard!“ ulevil si Ernie. „To je absurdní! Můţe nás tady nechat tak dlouho, jak se mu zlíbí!“
„Uţ mě bolí ruce,“ sténala Padma.
„Snaţ se uklidnit a nemel sebou,“ radila jí Eloise.
„Ale ta pouta se mi zarývají do kůţe!“
Kolem se ozvalo chřestění řetězů, jak se všichni pokoušeli najít si pohodlnější pozici.
„Přál bych si, aby tady nenechával tu láhev,“ řekl Ernie po chvíli do ticha. „Mám ţízeň, jen co se na ní
podívám.“
Harry slyšel, jak se někdo přidušeně v reakci na Ernieho prohlášení zachechtal.
Další zachrastění řetězů.
„Jak to, ţe jsi tak klidný, Draco?“ zeptal se Ernie nevěřícně.
Ticho.
„Draco?“
„Pro Merlina!“ prskal Zmijozel. „Jen se snaţím pohnout s tím zatraceným klíčem. Mohli byste vyuţít svůj
čas lépe a zkusit to také, místo toho ţvanění!“
Ticho.
„Ale on nás tady nemůţe nechat dlouho, ţe ne?“ řekla Padma. „Moţná, ţe to, co řeknu bude znít jako
hloupost, ale já jsem si jistá, ţe tohle celé neudělal, aby nám ublíţil. Harry se vţdycky snaţí lidi zachránit,
ne jim ubliţovat. Vţdyť ví, ţe to bezhůlkové kouzlo nedokáţeme udělat.“
„Jak dlouho myslíš, ţe nás v tom nechá vydusit, neţ se vrátí?“ zeptal se Ernie se smíchem. „Já bych
odhadoval, ţe nás nechá trochu se zapotit. Hodinu a půl, co myslíte?“
***
O tři hodiny později se atmosféra výrazně změnila. „Do prdele s tím bastardem!“ Nadával Ernie. „Tohle uţ
přesahuje všechny meze!“
Klíč i láhev byli naprosto ve stejné pozici.
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„Je mi zima,“ řekla Eloise zničeně. „Kéţ bych si dnes vzala kalhoty.“
„To je problém všech holek, které mají pěkné nohy,“ řekl Ernie a pokusil se odlepit ode zdi tak, aby dívku
zahlédl.
„Prosím?“ ozvala se překvapeně.
„Je to logické, kdybys měla tlusté nohy, těţko bys usilovala o to, aby z nich byl vidět byť jen centimetr
navíc. Tvé nohy jsou pěkné, tak je můţeš klidně ukázat celé. No ale potom máš pod krátkými sukněmi
ledové nohy.“
V nastalém tichu kaţdý zíral Eloise na stehna. Harry si všimnul, ţe i Severus jí věnoval letmý pohled.
„To byl ten nejhorší sexistic...“
„Kompliment?“ přerušila ji Padma.
„Co?“
„Právě řekl, ţe máš pěkné nohy. Nic jiného za tím nehledej,“ prohlásila Padma kritickým tónem.
„Přesně tak,“ potvrdil Draco. „Nicméně pokud nejsi hadí ţena, abys vyklouzla z těch pout, tak jsou ti v
současné situaci na nic. Nemohli bychom se raději soustředit na ten klíč, abychom si mohli uvolnit ruce?“
O hodinu později se Padma přerývaně ozvala. „Vidíte, jak svíčky ubývají? Ţe tu nezůstaneme ve tmě?“
Najednou si všichni uvědomili, ţe ze svíček odkapává vosk.
„Do prdele! Nemůţe nás tady přece nechat ve tmě!“ vybuchl Ernie.
„Můţe. On strach ze tmy nemá,“ řekl tiše Neville.
„Sláva mu!“ prskala Padma. „Ale já jo!“
Ticho.
„Nemůţe,“ zajíkal se Ernie.
O několik vteřin později plamen jedné ze svíček zakmital a zhasnul.
Padma zakřičela.
***
Padma zakřičela.
„Drţ hubu!“ Prskal Draco. „Soustřeďte se na ten zatracenej klíč, dokud máme čas! To se nám ve tmě uţ
nepodaří!“
Místnost se ponořila do nejintenzivnějšího mlčení této noci.
Zhasla druhá svíčka.
„Ne!“ křik Padmy přešel v tiché vzlykání.
Harryho nikdy nenapadlo, ţe by obyčejná tma mohla na někoho takhle působit. Připadal si jako tyran.
„Prosím,“ šeptala Padma.
Harry zatnul pěsti.
Padma zaječela.
Řetězy zachrastily, jak kaţdý v místnosti leknutím nadskočil.
„Je to jen na mně! Je to jen na mně!“ opakoval si jako mantru Ernie.
„Udělejte někdo něco! Cokoliv!“ ječela Padma hystericky.
„Uklidni se! A dotkni se mých prstů! Třeba se budeš cítit trochu lépe!“ zakřičel Ernie.
Opět nastalo ticho přerušované jen Padminým hlasitým dýcháním, které se ozvěnou neslo místností.
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„Uţ nemůţu!“ řekla. „Nezvládnu to! Musíme zavolat Harryho!“
„Podívej se, Padmo, já také nemám rád tmu, ale...“ začal Ernie.
„Nemůţu,“ šeptala dívka sotva slyšitelně, „jako by mě něco uvnitř svíralo! Nemůţu dýchat!“
„Nedopřávejte tomu bastardovi, aby viděl, jak nad námi vítězí!“ zasyčel Draco.
„Nemůţu,“ křičela mezi vzlyky. „Harry!“ zaječela „Harry! Pomoc!“
Hysterický jekot vystřídalo takové ticho, ţe bylo slyšet, jak odkapávající vosk ze svící dopadá na podlahu.
Harry se schoulil do klubíčka a kolena si přitáhl k bradě. Tohle bolelo. Zraňovalo ho, ţe ji musí ignorovat.
„Harry!“ vykřikla znovu a na jejím hlase bylo znát, jak se její zoufalství stupňuje.
Po chvíli...
„Harry!“
„Nepočítám s tím, ţe přijde,“ řekl Draco překvapivě klidným hlasem.
„Ne! Ano! Musí přijít! Harry!“ kvílela dál Padma.
Ticho.
Padma začala plakat.
„Neville?“ ozval se Ernie. „Máš představu, co se tady děje? Přeci nás tady v té tmě nemůţe jen tak
nechat?“
Neville se zamyslel. Ticho přerušovalo jen Padmino vzlykání. „Netuším,“ řekl Neville po chvíli a hlas mu při
tom zněl rezignovaně. „To jediné, čím jsem si jistý, je, ţe Harry vţdy dělá jen to, co pro nás povaţuje za
nejlepší. To je to, co právě dělá.“
„Nejlepší?“ vrčel Draco. „Od kdy je pro někoho blahodárné, kdyţ musí poslouchat ječení bláznivé
hysterky?“
Padma znovu nahlas vzlykla. „Chci se odtud dostat! Nikdo se mi nemůţe divit, ţe jsem nešťastná!“
„Padmo,“ začala Eloise jemně, kdyţ se světlo zatřepotalo.
Všichni zírali na ten plamínek a v duchu si přáli, aby nezhasl. Světlo se nepatrně rozzářilo.
„Někdo si tady s námi hraje jako kočka s myší.“
Světlo ztratilo na intenzitě.
Neville se překvapeně rozhlédl. „Prof... Severusi? Děláte to vy, ţe?“
Harry se na Snapea překvapeně podíval. Podle jeho výrazu byl i on sám překvapený tím, co právě
dokázal. Jediné o co se snaţil, bylo jakkoli aktivovat zmiňovaný alarm.
Snape měl nakloněnou hlavu ke straně a pramínek potu mu stékal po čele. Zmohl se jen na nepatrné
souhlasné přikývnutí.
„Zvládl jste bezhůlkové kouzlo?“ vykřikl Draco vzrušeně.
Snape přikývl. Světlo znovu zablikalo.
„Do prdele!“ vydechl Ernie.
„Děkuji vám! Děkuji vám, pane!“ šeptla Padma vděčně.
„Můţete se nějak dostat k tomu klíči?“ zeptal se Draco a v jeho hlase byla znát naléhavost.
Světlo zaskomíralo.
„To ne!“ zakňučela Padma.
Ozval se podivný škrábavý zvuk.
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„To je ono!“ vzrušeně křičel Ernie.
Všichni napjatě poslouchali.
Zvuk ustal.
„Co se děje?“ zeptala se Eloise.
K Padmině zděšení světlo znovu zablikalo.
Klíč byl posunut jen o několik centimetrů.
Všichni na něj zklamaně zírali.
Snape kývl hlavou směrem ke světlu.
„Co? Jasně! Severus se pokusí udrţovat světlo a my ostatní se budeme snaţit posunout klíčem společně.
Ano?“ tipoval Draco.
Severus přikývl.
Po hodině a půl snaţení dosáhli stejného úspěchu jako předtím Severus, klíč se od lahve vzdálil jen o
kousek.
„Boţe, potřebuju se napít! Nejlepší by bylo silné pivo, ale teď bych zabíjel i kvůli vodě!“ skuhral Ernie.
Několik párů očí se na něho udiveně podívalo.
„Coţe? To je tedy výraz!“
„Já...“
„Co?“ zeptal se Neville jemně a tázavě se zahleděl na Ernieho.
„Nic,“ potřásl hlavou. „Budu se soustředit jen na ten zatracený klíč.“
O tři čtvrtě hodiny později byli všichni otrávení z neustálého řinčení Eloisiných řetězů.
„Eloise! Proboha, chápu, ţe je ti zima na nohy, ale můţeš se alespoň na minutu ovládnout? Nemůţu se
soustředit, kdyţ děláš takový rambajs!“ prskala Padma.
Eloise přešlápla a chvíli bylo ticho. Nevydrţela to však dlouho.
„Eli!“
„Nemůţu si pomoct!“ prskla Eloise zpět.
„Samozřejmě, ţe můţeš! Nám všem je zima,“ řekl Ernie.
„Já... já...“
„Co?“ zavrčel Draco.
„Potřebuji na záchod, stačí?!“
Všichni zděšeně zalapali po dechu.
„Do prdele,“ řekl Neville tiše. „Eh... nechtěl jsem být sprostý, ale... máte někdo nějaký nápad?“
Všichni byli tak rozpačití z téhle situace, ţe se nikdo ani nezasmál.
„Čůrat. Potřebuju se vyčůrat,“ šeptla Eloise. Kdyby to šlo, tak by jí zčervenal i hlas.
„Můţeš to zadrţet?“ zeptal se Ernie.
„A co myslíš, ţe dělám poslední tři hodiny?!“ vyprskla Eloise.
„Chce se ti uţ tři hodiny?“ zeptal se Ernie nedůvěřivě.
Eloise přikývla.
„Hrome, i půl hodina by byla dost zlá,“ řekl Ernie.
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Eloise se zasmála, vzápětí prudce stiskla kolena k sobě.
„Nikdo mě nerozesmávejte!“ varovala je.
„Podle mého názoru tu uţ dávno není nic k smíchu,“ řekla Padma.
***
Po dalších padesáti minutách byl klíč stále ve středu místnosti a Eloise byla zpocená a bílá jako stěna.
„Musíš jít,“ řekl náhle Neville.
„To nedokáţu. A potom... ta představa, ţe tu budu stát mokrá,“ udělala grimasu Eloise.
„Jestli to nepustíš, tak by sis mohla ublíţit,“ na chvíli se odmlčel. „Jestli kvůli tomu onemocníš, půjdu a
Harryho zabiju,“ řekl nekompromisně. Všichni se na něho po tomto prohlášení podívali.
Harrymu se zastavilo srdce.
Byl to konec? Nebo tohle byl ten druh zoufalství, který by mohl spustit jejich ukryté moţnosti? Modlil se,
aby to tak bylo, aby si konečně sáhli do svých rezerv.
***
O deset minut později se zdálo, ţe je Eloise na pokraji ztráty vědomí. Klíč se zavrtěl, ale zůstal na místě.
„Eloise, jdi,“ řekl Ernie. „Je to jen tekutina, nic víc, nic míň.“
„Nemůţu,“ zavzlykala.
Po pár okamţicích nesnesitelného napětí, přerušovaného jen jejím popotahováním, řekl Ernie: „Slyšeli jste
o té mezinárodní konferenci pivovarů?“
Všichni se na něho podívali, jako by mu narostla druhá hlava.
On se však jen napřímil a pokračoval. „V jedné české mudlovské hospodě se po ukončení sympozia sešli
tři šéfové pivovarnických firem. Australan, Američan a Němec, a hádali se, které pivo je to nejlepší.
Australan křikl na barmana: „My máme to nejlepší pivo na světě, nalijte nám všem Bladdy Fosters,
kámo.“ Ernie opravdu zdařile napodobil australský přízvuk. „Ne! Nejlepší pivo na světě se vaří v Americe a
já jsem jeho král! Barmane, načepuj nám prosím Bud.“ Ernie zase skvěle změnil přízvuk. Kaţdý byl
zvědavý, co se z toho vyvine. „Jako poslední se ozval Němec: V Německu se vaří dokonalé pivo. Nalij nám
kaţdému jeden Becks, ať ochutnají skutečné pivo, danke.“
„Nechápu, kam ten vtip směřuje?“ přerušil ho Draco.
„Počkej, právě se k tomu dostávám,“ A napodobil typicky český přízvuk: „Pánové, kdyţ uţ jste v hospodě,
nechtěli byste si dát uţ konečně PIVO?“
Všichni se začali smát, dokonce i kdyţ někteří vůbec vtip nepochopili. V jejich zoufalé situaci bylo
nesmírně ulevující ten stres ze sebe jakkoli dostat.
Kdyţ ustal smích, bylo slyšet od Eloise opět tiché vzlykání.
Všichni se na ni podívali.
A na kaluţ, co měla pod nohama.
Ernie natáhl prsty a dotkl se její ruky, ale ona nezareagovala. Ruka jí ochable visela z pout.
„Tohle není konec světa,“ řekl k ní měkce. „Opravdu ne.“
Ale Eloise se náhle rozplakala.
„Do prdele,“ řekl Ernie. „Taky se mu strašně chce.“
Všichni na něho zírali jako na zjevení. Dokonce i v tom bídném osvětlení bylo vidět na jeho kalhotách
mokrou cestičku v místě, kde se na ně přilepil plášť. Slyšeli zvuk tekoucí moči po podlaze.
„Ááá,“ řekl nakonec. „Takhle je to lepší. A krom toho to hezky hřeje... zatím.“
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Eloise brečela a smála se zároveň.
„Do prdele!“ zaklel Draco. Podíval se soustředěně na klíč. Posunul se mnohem víc, neţ se jim do té doby
povedlo.
„Hej! Funguje to! Jeď, chlape, jeď!“ hulákal Ernie.
Bohuţel po několika minutách se klíč posunul jen o metr.
„Zkusíme na to jít logicky,“ řekl Draco zadýchaně. „Všichni jsme s ním alespoň trochu pohnuli?“
Všichni přikývli.
„Dobře. Pokud na to nemáme sílu kaţdý zvlášť, moţná to můţeme dokázat společně, co myslíte?
Potřebujeme naplánovat, co budeme dělat. Všichni budeme myslet na to samé. Vyslovíme stejné kouzlo a
budeme myslet na stejný cíl jeho cesty.“
O dvacet minut později měla Padma klíč v ruce. Opatrně si ho otočila v dlani a odemkla zámek na Ernieho
zápěstí. Ernie přebral klíč a o okamţik později byli všichni volní.
Ernie zvedl láhev a usrknul si před tím, neţ ji podal Eloise.
„Boţe, to je nejlepší pití mého ţivota!“
Snape si sundal šátek a ke svému překvapení zjistil, ţe můţe mluvit.
Harry měl pocit, ţe by se ostatní neměli spoléhat na jeho vedení, ale teď to bylo v pořádku. Bez
schopnosti mluvit by mohl být vyloučen a to Harry nechtěl. Na Severusovi bylo vidět obrovský pocit úlevy,
ţe se jim všem podařilo osvobodit. Nebyl připraven pracovat ve skupině, i kdyţ byl připravený je všechny
chránit. I to bylo dobré zjištění. Teď chodil od jednoho k druhému a přesvědčoval je, aby se rozhýbali a
zahřáli tak chladem ztuhlé nohy.
Eloise se však přitiskla na stěnu, rukama si obemkla kolena, omotala se pláštěm a sklopila hlavu.
Harry si všimnul, ţe ji Snape sleduje. A zdálo se, ţe o něčem přemýšlí. Harry přesně rozpoznal okamţik,
kdy se muţ rozhodnul. Kývnul na Ernieho, který se také díval na Eloise a přemýšlel, co si počít. Ernie
nezaváhal a přistoupil k nim. Snape se zhluboka nadechl, zamumlal několik slov a přitom nad oběma mávl
rukou. Oblečení Ernieho i Eloise bylo rázem suché. Přesně tak, jako se mu podařilo přiţivit světlo. Harry se
usmál.
Severus to dokázal.
Dívka se podívala na svého učitele. „Děkuji,“ špitla, ale ještě víc se schoulila do sebe.
Snape si sedl na zem vedle ní. Nepřestával při tom brát na zřetel ostatní, co s nimi byli uvěznění.
„Eloise, vím, ţe se trápíš tím, co si o tobě budou lidé myslet. Teď máš určitě pocit, ţe takovou potupu
nelze přeţít. Ale ujišťuji tě, ţe to není pravda,“ řekl pevně.
Odpovědí mu bylo jen slabé škytnutí.
„Všichni v sobě máme tolik hrdosti, ţe kdyţ se dostaneme do nějaké nedůstojné situace, tak sebou
začneme pohrdat daleko víc, neţ námi pohrdá okolí... tedy pokud vůbec lidé okolo takové pocity mají. Ale
musíš vědět, ţe někdy se prostě události vymknou z kontroly. Věř mi, ţe člověk je schopen pro své přeţití
zajít mnohem dál.“
„Tomu nerozum...“
„Jistě, slečno Midgenová,“ přerušil ji Severus a záměrně pouţil její příjmení. Zvedla hlavu a setkala se s
jeho pohledem.
„Častěji, neţ bych si kdy přál, jsem byl „hostem“ u Temného pána. Válel jsem se tam před ním na zemi ve
vlastní moči, výkalech a zvratcích z nelidského mučení. Prosil jsem, ať to se mnou skončí i proto, ţe jsem
neunesl pomyšlení, ţe se na to celé dívají lidé, kterých jsem si váţil, a ţe by se mi později mohli posmívat.
Teď pro tebe není snadné uvěřit tomu, ţe se jednou budeš znovu cítit jako lidská bytost. Já to znám. Měl
jsem to štěstí, ţe mi pomohl skvělý přítel. Připomněl mi, ţe kaţdý z nás kálí, močí, zvrací a pláče
zoufalstvím, jen to většinou neděláme na veřejnosti. Není na tom nic ostudného, je to přirozené a kdyţ se
to stane před opravdovými přáteli, oni se nebudou smát, ale budou cítit lítost s tím, jakým utrpením
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musel projít. Vzal jsem si ta slova k srdci. Eloise, jsi mezi přáteli, poslední co by si přáli, je, aby ti to celé
udělali ještě těţší.“
Eloise se na něho nevěřícně podívala.
V místnosti bylo šokované ticho. Všichni přemýšleli nad tím, co Snape řekl. Bylo těţké si představit tohoto
suverénního muţe v tak poniţující situaci. Harry nemohl uvěřit, ţe uzavřený Zmijozel otevřel své
zkornatělé srdce, aby pomohl Eloise. Obrátil se na ostatní a viděl, jak hluboce je Severusova slova
zasáhla. Dokonce i Draco vypadal šokovaně.
A byl to právě on, kdo jako první začal reagovat na Eloisinu zoufalou situaci a pokusil se něco udělat.
Harry doufal, ţe tohle byl moment, kdy k sobě všichni našli cestu.
Snape vstal a podal Eloise ruku. Přijala ji a nechala se vytáhnout na nohy.
Harry si uvědomil, ţe Snape po celou dobu udrţoval v místnosti světlo.
Padma vyšla Eloise vstříc a pevně ji objala. O chvíli později se k nim přidali i Ernie a Neville. Draco se
trochu vyplašeně díval na to hromadné objetí. Na znamení své podpory jen z dálky na dívku kývnul a
pokusil se o přátelský úsměv.
„Pojďme se odsud dostat,“ řekl a obrátil se ke dveřím.
To nemusel říkat dvakrát. Všichni ho okamţitě následovali.
Natáhl ruku a v místě, kde měla být klika, visel obrovský zámek.
Na všechny padla tíseň.
Draco se ještě chvíli vznášel rukou s malým klíčem od pout nad tou velkou věcí, ale ani se nepokusil ho
pouţít. Ten nepoměr byl vidět na první pohled.
Byli stále v pasti.
10. kapitola - Přituhuje...Tvrdá opatření II.
„To je neuvěřitelné,“ zasténal Ernie.
„Pojďme se porozhlédnout kolem, třeba je tu někde schovaný další klíč,“ navrhla Padma.
Vzhledem k tomu, ţe nikoho z nich nenapadlo lepší řešení, začali všichni prohledávat okolí. Po krátkém
hledání našli jen mokrý flek na zdi od toho, jak malým okénkem vysoko u stropu pršelo. A v rohu
místnosti malý kanál s kovovou mříţkou.
Jeho účel byl evidentní.
Další dvě hodiny se marně snaţili dveře otevřít. Vyzkoušeli kouzla i hrubou sílu, ale nedosáhli vůbec
ničeho. Postupně museli všichni pouţít kanál. Ostatní se obrátili taktně zády a hlasitě si povídali, aby tak
zakryli případný hluk a ušetřili se vzájemně rozpaků. Jakmile zařízení pouţili všichni, zdálo se, ţe vykonat
potřebu ve společnosti přátel je daleko snazší, neţ si mysleli. Bylo paradoxní, ţe jim tahle nepříjemná
situace pomohla se sblíţit.
Neville tiše řekl: „Myslím, ţe bychom toho měli nechat.“
„Co?“ zeptal se Ernie.
„Bude lepší, kdyţ se teď prospíme a budeme pokračovat ráno,“ prohlásil. „Bude tady světlo a Severus
můţe pomoct s kouzly. Teď ho udrţování světla stojí soustu energie.“
Draco se obrátil na Severuse. I v tom mihotavém světle bylo vidět, jak je vedoucí jeho koleje bledý. V
duchu si vynadal, ţe si toho nevšiml dřív.
„Souhlasím,“ řekl pevně.
Ostatní se rychle dohodli na tom, ţe je to dobrý nápad.
„Budeme drţet hlídky?“ zeptala se Eloise tiše. „Ráda si vezmu první směnu.“
Všichni se na sebe zaraţeně podívali.
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Vypadalo to sice, ţe se sem nemůţe nic dostat, ale nemohli okolnímu prostředí věřit.
„Co se rozdělit do dvojic a střídat se po dvou hodinách?“ navrhl Ernie. „Můţeme se ve dvojici navzájem
hlídat, abychom neusnuli, aţ na nás dolehne únava. Nebude vám vadit, kdyţ si první sluţbu vezmu spolu
s Eli? Severus si potřebuje odpočinout.“
Padma se rychle nabídla do dvojice s Nevillem, protoţe moţnost, ţe by na ni vyšel Draco nebo Severus, jí
přišla děsivá.
Uloţili se ke spánku. Světlo začínalo poblikávat, jak Snape usínal. Podlaha byla studená a tvrdá. Padma
začala propadat panice.
„Severusi, mohl byste to ještě chvíli vydrţet?“ zeptal se Neville. Snape si hlavu opřel o lokty.
„Mohl by se o světlo postarat někdo jiný?“ zjišťoval Neville.
Po několik marných pokusech se zdálo, ţe to je nad jejich moţnosti.
„Dobře. Navrhuji, abychom si lehli co nejtěsněji k sobě,“ řekl Neville vyrovnaně. „Padmo, pojď se ke mně
přitulit. Severus a Draco můţou leţet za námi. To nám pomůţe udrţet teplo. A taky budeš vědět, ţe jsme
kolem tebe, abychom tě ochránili. Snad ti to pomůţe přestat myslet na nedostatek světla. Bude to takhle
lepší?“
Kupodivu všichni uposlechli bez jediné námitky.
Neville opatrně vsunul ruku pod Padminu hlavu a přetáhl přes ně svůj plášť.
„V pořádku?“ zašeptal.
Beze slova přikývla.
Světlo zhaslo.
Zima sklepení zalézala aţ do morku kostí.
Draco nemohl uvěřit tomu, ţe by mohlo být ještě chladněji. Cítil, ţe Severus za ním uţ spí a tiše mu
záviděl. Přál si, aby měl pod svým pláštěm víc oblečení neţ jen hedvábnou košili. Klidně by teď snesl i ty
příšerné teplé spodky, co nosil pod kalhotami Goyle.
Začal se třást a nedokázal se ovládnout. Hlasitě jektal zuby. Hodně hlasitě.
Ozvalo se šustění, pak ucítil, jak se k němu někdo naklonil a uslyšel Nevillův hlas.
„Draco? Přišoupni se blíţ a přitul se. Bude ti mnohem větší teplo, budeš v kontaktu s jiným tělem.“
Dracovi byla taková zima, ţe na to přistoupil.
Harry seděl v rohu a sledoval je pomocí kouzla, které mu umoţňovalo vidět i ve tmě. Kdyţ se
zaposlouchal do tichého rozhovoru Ernieho a Eloise, tak se nemohl zbavit pocitu, jako by je šmíroval při
něčem nevhodném. Ti dva se sice nebavili o ničem osobním, ale to ticho a tma kolem celé atmosféře
dávaly pocit intimity, který byl mezi nimi téměř hmatatelný.
Po nějaké chvíli si Harry poloţil hlavu na kolena a zakryl si rukama uši, aby neslyšel zvuky jejich polibků.
Tak tohle rozhodně jeho plány nezahrnovaly.
Po dvou hodinách Ernie nejprve zatřásl Nevillem, aby ho probudil, a teprve potom Padmou.
Neville uţ nějakou dobu nespal a uţíval si pocit, ţe je obklopen dvěma těly. Draco se k němu ve spánku
přitulil a ruku měl poloţenou kolem Nevillova pasu. Neville čekal, aţ se Padma probudí, aby se mohl
odkulit na její místo, aby Draca neprobudil a nepřetrhnul tak jeho spaní.
Neville ještě nikdy nespal tak blízko vedle někoho druhého. Napadlo ho, ţe studená a hrbolatá podlaha
ještě umocnila příjemný pocit, který právě proţíval. Nemohl si pomoci a přemýšlel nad tím, jak je
příjemné být k někomu přitulený. Začínal se bát, ţe mu tento nově nalezený pocit bude chybět. Bude mu
scházet hřejivé objetí.
Harry chtěl zůstat vzhůru, ačkoli Padma i Neville drţeli svědomitě stráţ. Mezi nimi naštěstí nevznikla
ţádná romance. Vlastně spolu ani moc nemluvili, aby ostatní nerušili. Tyhle dvě hodiny se zdály být
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nekonečné. Harry se napil lektvaru na povzbuzení, který si pro tuhle situaci vzal s sebou. Nemohl si
dovolit usnout.
Draco a Severus vstali tiše a lehce, bez toho, aby je někdo budil. Před tím, neţ převzali stráţ, ještě oba
pouţili kanál. Potom jen vedle sebe usedli a ponořili se do druţného ticha.
Po nějaké době se Draco tiše ozval: „Severusi? Proč tě Temný pán mučil?“
Harry zadrţel dech.
Snape nějakou dobu neodpověděl a potom se jednoduše zeptal: „Kdy přesně?“
Draco se na něho podíval, i kdyţ bylo jasné, ţe ho v té tmě nemůţe vidět. Potom se schoulil do klubíčka a
obličej si zabořil do dlaní.
„Pro Merlina! Slyšel jsem, ţe je krutý k mudlům, ale ke kouzelníkům?“
Snape se drsně zasmál. „Přítel nebo nepřítel, mudla, kouzelník nebo moták, proč by to měl při zábavě
rozlišovat?“
„Pak nechápu, proč má tolik následovníků,“ prohodil Draco neutrálně.
Snape byl zticha.
„Strach bývá výborná motivace,“ řekl nakonec.
„Ale proč ses k němu přidal ty?“ zeptal se Draco.
Snape si povzdechl. „Protoţe jsem byl puberťák, který myslel víc, neţ věděl, a podle toho jednal. Byl
velice charismatický a já jsem se domníval, ţe to, co říká, dává smysl.“
„A teď?“
Snape se odmlčel.
„Na co se mě vlastně, Draco, ptáš?“ zeptal se zachmuřeně. „Chceš vědět, jestli je dobrý nápad se k němu
přidat? Důleţité je vědět, co to pro tebe bude znamenat. Jestli si myslíš, ţe účel světí prostředky, pak ano.
Ale v opačném případě... Nebudu ti radit, co máš nebo nemáš dělat. Máš dostatek rozumu, aby sis
vytvořil vlastní úsudek. Rozhodně ti nepomůţe přeţít, kdyţ uděláš něco, o čem si myslíš, ţe od tebe
očekávají druzí. Ty jsi jediný, kdo můţe o sobě rozhodnout, musíš si věřit.“
Dlouho bylo ticho.
„Co si myslíš o tom, co řekl Potter?“ zašeptal Draco.
„Které jeho ryzí moudro máš konkrétně na mysli?“ Protáhl Snape ospale.
Harry téměř vyprsknul smíchy. Miloval Snapeův smysl pro humor.
„Myslíš, ţe jsme skutečně tak silní na to, abychom slouţili někomu slabšímu, neţ jsme my sami?“
Kdyţ po chvíli Snape odpověděl, byl jeho hlas unavený a Harry měl pocit, ţe v něm slyšel ještě jeden
podtón. Trpkost, snad i smutek.
„Na tom, pracovat pro někoho slabšího, neţ jsi ty sám, není nic špatného,“ prohlásil Snape k Harryho
překvapení. „Můţe mít nejrůznější vlastnosti, které ty postrádáš. Vytrvalost, ambice, motivace. Na druhé
straně si myslím, ţe větší moc dává člověku obrovskou nezávislost. Máš šanci se svobodně rozhodnout, na
jakou se přikloníš stranu.“
„Myslíš si, ţe je to pravda? Ţe Voldemort čerpá sílu ze svých následovníků pomocí Znamení zla?“
Harry čekal bez dechu na jeho odpověď.
„Vidím, ţe této části Potterova výstupu jsi věnoval zvláštní pozornost,“ konstatoval Snape. „Myslím, ţe to
řekl naprosto přesně.“
Ani v nejdivočejších snech Harryho nenapadlo, ţe někdy uvidí na Dracově tváři tolik emocí. I kdyţ mladý
muţ neřekl nic, celé jeho tělo křičelo hrůzou.
„Je to vynalézavé, nemyslíš?“ popíchl ho Snape.
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Draco chvíli mlčel, jeho zvědavost však zvítězila: „Tobě to nevadí? Věděl jsi to před tím, neţ jsi Znamení
zla přijal?“
Snape ze sebe vydal divný zvuk. „Netušil jsem to do té chvíle, dokud o tom Potter nezačal mluvit.“
„Ale kdyţ to udělal bez vašeho souhlasu,“ začal Draco opatrně, „není to něco jako – znásilnění?“
Další chvíle napjatého ticha. Draco nemohl uvěřit tomu, jak daleko se ve svém rozhovoru dostali. Naznačil
snad Snape, ţe je mu Voldemort odporný?
„O Temném pánovi je známo, ţe rád znásilňuje lidi při kaţdé příleţitosti,“ odpověděl Snape po chvíli. „Neţ
se rozhodneš, ţe přijmeš jeho Znamení, musíš uváţit i to, co bude znamenat i pro tvé nejbliţší.“
Draco těţce dýchal.
Někteří ze spáčů se ve spaní zavrtěli, ale nevzbudili se.
„Své následovníky? Ne jen mudly?“
„Draco, jeden z jeho následovníků ho nosil celé měsíce na zadní části své hlavy. Co si myslíš, ţe to bylo?“
„Ale – sexuální? On znásilňuje ţeny svých stoupenců?“ Dracovi jeho fantazie nabídla ty nejhrůznější
obrazy. Teď uţ se nedivil, proč jeho matka nechtěla chodit na Voldemortovo panství... určitě ji... ne, to
nemohl...
„Myslíš si, ţe se takhle chová pouze k ţenám?“ zeptal se Snape tiše. „Je to akt, kterým dává najevo svou
nadvládu, Draco. A většina jeho následovníků je muţského pohlaví.“
Dracovi se zvednul ţaludek. To nemůţe být pravda.
Harrymu tlouklo srdce tak, ţe hrozilo, ţe mu zpřeláme ţebra.
„Budu rád, kdyţ zapomeneš na otázku, kterou máš právě na srdci,“ varoval Draca Snape.
Draco křečovitě polknul.
Harry měl pocit, ţe se mu rozlomilo srdce.
Dlouhou dobu bylo ticho, neţ Severus vzhlédl.
„Svítá,“ řekl tiše a díval se na šeď malého čtverce, který označoval okno vysoko na zdi.
„Vzbudíme ostatní?“ zeptal se Draco.
„Dejme jim ještě půl hodiny. Potom tu bude dostatek světla, které potřebujeme.“
Dál seděli v tichosti a společně čekali na úsvit.
Brzy je však Mistr lektvarů všechny probudil.
„Kolik nám ještě zbývá vody?“ zeptal se Ernie. „Mám v puse jako v polepšovně.“
Padma vzala láhev, bylo tam uţ jen několik centimetrů tekutiny ode dna. „Je tu stěţí doušek pro
kaţdého,“ oznámila.
Všichni si jen navlhčili ústa, takţe nakonec vyšlo na kaţdého. Nikomu to nestačilo. Byli dehydrovaní.
„Jsem ztuhlý zimou, mám ţízeň a hlad,“ reptal Ernie. „Můţeme se dostat ven, abych mohl zmlátit toho
bastarda? Ani kapka vody! Vsadím se, ţe se byl celou noc někde pelešit a zapomněl na nás!“
„S kým?“ vyzvídala Padma.
Tak tohle Harryho zajímalo.
„S madam Hoochovou,“ řekl Ernie radostně. „Nalákala ho na skvělou jízdu. Moţná to dělají přímo ve
vzduchu na násadě od koštěte!“
Všichni se tomu zasmáli. „Zajímavý nápad, ale Potter říkal, ţe je teplouš,“ ozval se ospale Draco.
‚Přesně jako tvůj zatracený otec,„ pomyslel si Harry zlostně. ‚A jak jistě víš, i Severus!„
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Ještě neţ stihl dokončit větu, uţ Dracovi došlo, co vlastně řekl a koho tím mohl ještě urazit. Podíval se
omluvně na Severuse. Ten však jen potřásl hlavou. Nevadilo mu, kdyţ o jeho sexuální orientaci věděl syn
jeho bývalého milence, ale nechtěl, aby se ve skupině začaly šířit drby.
„Myslím si, ţe tyto spekulace jsou poměrně zbytečné,“ řekl tónem, který pouţíval ve třídě. „Ani v
nejmenším mě nezajímá sexuální ţivot pana Pottera, bez ohledu na to, ţe hodlá být aktivní ještě
minimálně dalších padesát let.“
Uprostřed smíchu Harry pevně doufal, ţe tohle bylo přání, které dokáţe postupem času přetvořit z
nezájmu na zájem.
„Podívejme se raději na ty dveře, kdyţ uţ je tady dostatek světla.“
Po hodině snaţení se nic nezměnilo, snad jen jejich ţaludky se začínaly ozývat hlasitěji.
Neville strávil posledních pět minut v rohu.
„Neve, co tady děláš?“ zeptala se Padma. „Ty se nechceš dostat ven?“
Tento komentář všechny přiměl k tomu, aby na chvíli zapomněli na dveře a obrátili se na Nevilla.
Neville jen rozhodil rukama a něco nesrozumitelně zamumlal.
„Je tady podhoubí ţampionů,“ řekl. „Přemýšlím nad tím, jestli bych dokázal urychlit jejich růst, abychom
se mohli nasnídat.“
Draco otevřel ústa, aby se mu vysmál, ale hned je zase zavřel. I on měl hlad.
„Vím, ţe nejsou výţivné, ale nebudeme oslabení hlady,“ vysvětlil omluvně.
„Neville, myslím, ţe je to skvělý nápad,“ usmála se Eloise. „Jsi si jistý, ţe nejsou jedovaté?“ dodala.
Neville se zasmál: „Jsem si tím jist, houby jsou má záliba,“ prohlásil sebevědomě a zašklebil se na ni. Celá
skupina stála a pozorovala, jak jim plody rostou před očima. Za chvíli uţ kaţdý přeţvykoval svou
přidělenou hrstku ţampionů. Evidentně jim to udělalo dobře a výrazně se jim zlepšila nálada.
Díky jejich chvále rostlo Nevillovo sebevědomí téměř stejnou rychlostí jako předtím jeho houby.
Po jídle se vrátili zpět ke dveřím.
„Nezdá se vám, ţe jsou na těch dveřích neobvyklá kouzla?“ ozvala se po chvíli Padma
Snape se na ni podíval.
„Jakým způsobem „neobvyklá“? Jak to víte? Vidíte je... nebo...?“ Snape ji s gestem ruky poţádal o
vysvětlení.
„Ano, vidím je, kdyţ se hodně soustředím,“ řekla. „Vy je nevidíte?“
Chvíli bylo ticho.
„Ne, Padmo,“ řekl Ernie.
„Myslím, ţe jste našla své magické vlohy,“ řekl tiše Snape.
„Ale já jsem mohla kouzla vidět vţdycky,“ argumentovala Padma.
„Je to opravdu neobvyklá schopnost,“ upřesňovala Eloise. „Můţeš to vyuţít k tomu, abychom se dostali
ven?“
Padma chvíli studovala dveře. „Upřímně řečeno,“ řekla nakonec, „je to přísně hlídané, tak přísně, ţe by
bylo snazší dostat se ven skrz zeď.“
Všichni se po sobě podívali.
„Dobrá práce, Padmo! Konečně máme nový plán!“ vykřikl Neville.
„Co? To byl jen vtip!“ bránila se Padma.
„I přesto je to ten nejlepší nápad, který tu dnes zazněl. Jaké kouzlo pouţijeme?“ řekl a rozhlédl se kolem.
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„Everta?“ zkusil Draco a podíval se na Snapea.
Starší muţ přikývl.
„Dobře. Kaţdý zaměřte své kouzlo na tenhle kousek zdi, zkusíme, jestli to dokáţeme,“ řekl Draco a ukázal
vytipované místo na zdi. „Jakmile zeď narušíme, můţeme kouzlo zopakovat nebo se probourat skrz silou.“
O dvě minuty později si všichni mnuli oči plné prachu. Harry se zašklebil. Zoufalství fungovalo: Udělali do
zdi ohromnou díru.
„Do háje!“ řekl Ernie. „Mohli jsme to udělat uţ minulou noc!“
„To je skvělá lekce, příště si rozmyslíme zaměřovat se na jednu cestu,“ prohlásil váţně Draco. „Mám jít
první? Nabídnul bych to dámám, ale mohlo by to být nebezpečné...“
„Řekla bych, ţe je to sexistické, ale mileráda půjdu aţ po tobě,“ zašklebila se Eloise.
Draco se začal drápat ven přes hromadu suti. Kamínky mu ujíţděly pod nohama.
„Do prdele!“
„Je tam něco nebezpečného?“
„Zatím nic nevidím, ale pojď se podívat sám,“ vyzval ho Draco.
„Sakra!“ zaklel Ernie o okamţik později.
Kdyţ se usadil zvířený prach, kluci zírali na chodbu, ve které se ocitli. Na obou stranách byla řada černých
zavřených dveří, chodba se zdála být bez konce.
„Proč mám z toho špatný pocit?“ zeptal se Ernie.
„Protoţe jsou tvé instinkty obvykle správné?“ odpověděl Neville a strčil si jednu ruku do kapsy.
„Půjdeme společně nebo se rozdělíme?“ zeptala se Eloise.
„Navrhuji drţet se pohromadě,“ odpověděl Snape klidně. „Alespoň dokud nemáme představu o tom, co za
těmi dveřmi je.“
„Poznáváte někdo tohle místo?“ zeptal se Ernie.
„Připomíná mi to ministerstvo kouzel,“ řekl Neville.
„Ty jsi byl na ministerstvu kouzel?“ zeptala se Padma.
„V pátém ročníku. S Harrym,“ odpověděl Neville.
Draco se na něho ostře podíval. „Myslíš, ţe to můţe být další iluze? To není moţné! Jsme tady příliš dlouho
a všichni máme podobné pocity...“
„Podíváme se nejdřív na celou chodbu. Zatím ale nikdo ţádné dveře neotevírejte,“ přikázal jim Neville
pevně.
Všichni se začali procházet po chodbě a pečlivě si prohlíţeli zdi.
„Je to reálné,“ řekla nakonec Padma.
„Moje babička vţdycky říkala, kdo se bojí nesmí do lesa,“ pokusila se povzbudivý úsměv Eloise. „Tak tedy
zatnout zuby a jdeme na to...“ dokončila jiţ poněkud méně nadšeně.
„Mění to něco na naší situaci, jestli jde o model nebo o realitu?“ uvaţoval Draco nahlas.
„Co tím myslíš?“ zeptala se Eloise.
„Zkusme se na chvíli zastavit a probrat, co se stalo. Myslím, ţe tím, ţe jsme tady, nám chce Potter něco
říct. Nejspíš nás nepropustí, dokud neuděláme něco, co od nás očekává.“
„Mohli bychom se zkusit přemístit ven?“ navrhnul Neville.
„Ještě jsem nesloţila zkoušku,“ zavrtěla Padma hlavou.
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„Ani já, a předpokládám, ţe kromě Severuse nikdo z nás,“ komentoval věc Draco. „O tom ale tahle otázka
nebyla. Můţeme to dokázat?“
Ernie, Padma a Eloise zavrtěli hlavami.
„Mohli bychom se přemístit asistovaně,“ nadhodil Neville a čekal, co na to Draco a Snape.
„No jistě!“ odfrknul si Draco. „Tak to bude opravdu hračka!“
„Ale jednomu by se to mohlo podařit,“ řekl Neville pevně.
„Bez hůlky? K čertu s Nebelvíry! Jste snad všichni blázni?“
„Jsem si jistý, ţe bych se odtud přemístit dokázal,“ řekl klidně Neville. „Ale nejsem si jistý, jestli bych se
sem dokázal vrátit, a kdyţ se ostatní přemístit nedokáţou, tak nebudu odcházet ani já. Myslím si, ţe
svoboda na nás čeká za některými z těchto dveří.“
Draco zíral na Nevilla, jako by ho viděl poprvé v ţivotě. Nervózní a obtloustlý kluk se stal dávnou
minulostí. Teď před ním stál klidný a rozhodný mladý muţ. Ještě k tomu s pěknou postavou, napadlo
Draca mimoděk a vybavila se mu vzpomínka na předchozí noc. Na to, jak se Nevillovo svalnaté tělo tisklo
proti jeho hrudníku a břichu. Podíval se mu do očí a našel v nich... sílu... uvědomil si Draco s
překvapením.
„Můţeme to zkusit,“ řekl, „začneme těmi na konci?“
Všichni šli za ním, kdyţ se vydal k nejbliţšímu konci chodby. Dveře s trhnutím otevřel.
Vešel do prázdné místnosti.
Uviděl jen zaprášenou podlahu, nebylo tam ţádné okno, nábytek ani krb.
Ostatní se natlačili za ním.
„Nedovolte, aby se zavřely dveře!“ nakázal jim Draco.
Prověřili stěny, ale vypadalo to, ţe tam ţádné skryté dveře nejsou.
„Tak zkusme další,“ navrhla Eloise.
Vrátili se na chodbu.
Snape vytáhl z kapsy kousek křídy a nakreslil na dveře velký kříţ.
Přešli do další místnosti.
V té to vypadalo jako v předešlé.
Další byla stejná.
Stejně jako ta čtvrtá.
Snape je všechny označil.
Ernie s trhnutím otevřel další dveře.
Vzápětí zakřičel a s klopýtnutím upadl na chodbu.
Padl na zadek a nad hlavou mu proletěla černá stvoření. Byly jich stovky.
„Netopýři!“ vykřikl Neville.
Padma zakřičela, Ernie si ustrašeně lehl na podlahu a ostatní se jim snaţili vyhnout. Netopýři, kteří neměli
kam z chodby uniknout, vyplašeně vířili stále větší rychlostí kolem jejich hlav.
„Letargický spánek!“ křikla Eloise. Netopýři se zřítili na podlahu s lehkým zaduněním, jak narazili na
dřevo.
„Merline! Skvělá práce!“ Neville Eloise objal krátce kolem ramen.
„Ernie?“ zeptala se.
Ernie byl schoulený na podlaze a schovával si obličej.
86

STROM POZNÁNÍ

Opatrně vstal a nohou od sebe odhrnul nános netopýřích těl. Bylo vidět, jak je mu to nepříjemné, celý se
chvěl.
„Promiňte,“ šeptl a sklopil oči. „Mám fobii z netopýrů.“
„To je v pořádku,“ uklidňoval ho Neville.
„Vynikající kouzlo, jak dlouho si myslíte, ţe bude účinkovat?“ zeptala se Padma a opatrně našlapovala
mezi těly bezvládných zvířat.
Ernie se chytil za hlavu. „Ach boţe!“
Snape vytáhl z hábitu kapesník a přeměnil ho na velikou klec. Pak ukázal prstem na nejbliţší hromadu
netopýrů a odlevitoval je do klece. Ostatní na něj tiše zírali.
„Moţná by to šlo rychleji, kdyby mi s tím někdo pomohl,“ poznamenal Snape hlasem prosáklým jeho
typickým sarkasmem.
Všichni mu rychle přispěchali na pomoc. Dokonce i Ernie.
Harry měl radost, kdyţ viděl, ţe jsou všichni schopni přenést bez hůlky alespoň několik netopýrů
najednou. Ještě včera nikdo z nich nebyl schopen zvednout klíč.
Snape uzavřel dvířka od klece.
„Pojďme se do té místnosti podívat. Někudy se tam ti ţivočichové museli dostat.“
Byla to pravda, ale bohuţel se ukázalo, ţe jen vysoko na zdi chybí jedna cihla.
„Kdo otevře další dveře?“ zeptal se Ernie nervózně.
„Já,“ řekl Draco a postavil se před ně. Čekal, aţ se všichni postaví za něho a pak je otevřel.
„Prázdný,“ prohlásil a vstoupil dovnitř. Rychle však změnil názor: „Utíkejte!“ vykřikl.
Ozvalo se zavrčení a něco obrovského se na ně vyřítilo. Draco se pokusil dveře zavřít. Tygří pracka s
ostrými drápy zaklíněná mezi nimi mu sjela po ruce.
„Sakra!“ Draco pustil se zaklením dveře. „Do prdele!“
Ostatní se mezitím pokusili dostat do označené místnosti.
Dveře však byly zamčené. Všichni se přitiskli zády na zeď a zmateně se rozhlíţeli ve snaze najít nějaký
úkryt. Tygr si je v klidu prohlédl a nahrbil se. Evidentně se je chystal ulovit. Pomalu se k nim ladným
pohybem začal přibliţovat.
„Letargický spánek!“ vykřikla Eloise znovu. Tygr pouze zatřásl hlavou, jako by ho něco obtěţovalo.
„Všichni společně!“ šeptla naléhavě.
Tygr klopýtl a padl na kolena.
„Funguje to!“
„To ne!“ zalapal po dechu Ernie, kdyţ si všiml, ţe dveřmi prošel další tygr.
Neville sáhnul do kapsy a hodil před ně na podlahu hrst semen.
„Tygři neţerou zasraný obilí!“ zasyčel Draco.
Ale Neville byl uţ na kolenou, paţe nataţené.
„Do prdele!“ šeptal Ernie.
Semena začala okamţitě klíčit. Bylo vidět, jak rychle svými kořeny prorůstají do dřevěné podlahy.
Objevily se první výhonky a na nich pučely lístky.
Tygr se zvolna plíţil směrem k nim. A ve dveřích se objevil třetí.
„Zadrţte ty tygry!“ vykřikl Neville. „Pokračujte s letargickým spánkem!“
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Tygr zpomalil a líně se rozhlíţel kolem.
Bambus rostl neuvěřitelnou rychlostí. Brzy byl aţ u stropu a tlačil do omítky. Byl tak hustý, ţe skrz něj
nebylo tygry ani vidět. Stonky vypadaly silnější, neţ bylo běţné.
Neville se náhle zhroutil a padnul jako šraňky přímo na obličej.
Draco ukončil kouzlo, poklekl vedle něho a obrátil ho na záda.
Neville byl bílý jako křída, oči měl převrácené v sloup.
Snape poklekl z druhé strany a přiloţil ucho na Nevillovu hruď.
„Jeho srdce bije pravidelně,“ řekl o chvíli později.
„Co mu je?“ zašeptala Eloise.
Draco jednal instinktivně. Rozepnul Nevillovi košili a poloţil mu ruku na hrudník. Zavřel oči a soustředil se.
Nevěděl, co ho pohání, jen cítil naléhavou potřebu pro něho něco udělat.
Nechal svou mysl volně plynout – to je ono, takhle je to správně – jeho vědomí jako by se ponořilo do
Nevillova těla. Cítil, jak mu tepe krev a odkudsi slyšel jakési zasténání. Kdyţ se soustředil jen na to,
dokázal identifikovat kde to je. Draco na to místo zaměřil své síly a o několik vteřin později z Nevilla ruku
odtáhl.
O další chvíli později mu poklesla hlava. Poloţil si ruce na stehna a zhluboka dýchal.
„Přichází k sobě,“ řekl tiše Snape směrem k Dracovi.
Draco se podíval nejdřív na Snapea a potom dolů na Nevilla. Viděl, jak se mu chvějí tmavé řasy.
Neville otevřel oči. Podíval se na Snapea, potom na Draca. Jeho oči se rozšířily.
„Ty jsi léčitel?“ zašeptal.
Draco slyšel, jak někdo za ním zalapal po dechu.
„Já jsem uţ jednou práci léčitele zaţil. Snaţil se mi vyléčit mozek. Myslel, ţe je tam něco poškozeného.
Bylo to tu noc, kdy moje rodiče...“ na chvíli se odmlčel. „Sice to nebylo potřeba, ale znám ten pocit.
Draco, ty jsi teď udělal to samé. Blahopřeji,“ usmál se plaše. „A... děkuji.“
Ostatní mu také začali gratulovat. Draco se červenal, coţ je určitě věc, která se mu nikdy dřív nestala. Ale
je pravda, ţe dar léčit byl velmi vzácný. Uvědomil si to v ten moment, kdy se mu podařilo ponořit se do
Nevillova hrudníku. Dokonce mu dobrovolně předal část své magie, protoţe se Neville příliš vyčerpal, kdyţ
pouţil velké mnoţství sil k vytvoření bariéry z rychle rostoucího bambusu.
„Já končím!“ řekla Eloise. „Mám toho plný zuby! Draco, tvá ruka stále ještě krvácí,“ dodala.
Neville se posadil a dotkl se Dracovy ruky.
„Zůstaň leţet,“ napomenul ho Draco. „Víš, jak je nebezpečné pouţívat tolik magie najednou?“ snaţil se
nevnímat nevítaný pocit v ţaludku, kdyţ mu Neville obrátil ruku, aby se podíval na jeho zranění. Ne, jeho
nepřitahuje Neville Longbottom! Jeho nikdy nepřitahovali muţi! Narušil pouze svou vnitřní rovnováhu
ošetřováním, to je všechno. Je pravděpodobné, ţe k léčitelství je potřeba mít jistou empatii s oběma
pohlavími. Později tohle téma prozkoumá.
Eloise si mezitím stoupla ke dveřím napravo, které byly chráněné bambusovou zdí a nebyly označené
křídou.
„Harry Pottere!“ hystericky zaječela. „Pokud nebude východ za jedněmi z těchto dvou dveří, tak tě
vlastnoručně vykastruju! A teď někdo otevřete ty zasrané dveře!“
Všichni na ni ohromeně několik vteřin zírali. Pak ve dveřích nalevo cvakl zámek.
Snape vykročil a pomalu je otevřel.
Harry Potter seděl na lavici, kolem sebe měl lesklé podnosy s jídlem. Byli ve třídě.
„Pozdní snídaně,“ pozval je.
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Draco pomohl Nevillovi na nohy a všichni společně vešli dovnitř.
Ernie šel rovnou k Harrymu.
Praštil ho pěstí vší silou do obličeje.
Harry tvrdě dopadnul na ţidli, která se s ním převrátila.
„Jsi neuvěřitelný bastard!“ zasyčel Ernie.
Harry vstal a promnul si tvář.
„Co tě na tom rozčílilo nejvíc, Ernie?“ zeptal se. Zvednul ţidli a postavil se vedle ní.
„Co nejvíc...? Co takhle... to, co se stalo Nevillovi? A co Dracova ruka? Nebo to, ţes nás nechal celou noc
v té kobce bez jídla a bez vody? Nebo to, ţe ses neobtěţoval reagovat na vlastní sledovací kouzlo!
Obtěţoval ses ho vůbec nastavit? Jsi naprostý idiot! Odcházím!“
Harry se na něho podíval a potom přelétl pohledem celou skupinu.
„Sedněte si a jezte. V tomhle stavu nikam jít nemůţete. Potom vám odpovím na všechny vaše otázky.“
Jídlo neuvěřitelně vonělo.
„Není to další trik?“ zeptala se Padma tiše.
„Uţ ţádné triky,“ zavrtěl Harry hlavou. „Hodina skončila. Jen si vyslechnu, co máte na srdci a můţete se
vrátit do pokojů a prospat se.“
Atmosféra byla napjatá, ale všichni si sedli ke stolu.
Jakmile si byl Harry jistý, ţe kaţdý něco snědl a vypil, začal mluvit. „Všechny vaše pocity, i kdyţ jsou
namířené proti mně, jsou velmi cenné.“
Draco si odfrknul.
„Doufal jsem, ţe všichni ovládnete své schopnosti mnohem dříve. Je skoro konec pololetí a já jsem si
slíbil, ţe vás do té doby naučím bezhůlková kouzla. Za posledních osmnáct hodin jste to všichni dokázali.“
Důrazně se na všechny podíval. „Někteří z vás mají větší moc neţ jiní, ale na tom nezáleţí. Nyní máte
všichni základ a teď na něm můţete stavět. Uţ se nikdy v budoucnu nebudete cítit bezmocní,“ dodal.
Byla to pravda. Museli si uvědomit, jaký udělali pokrok, zatímco se snaţili osvobodit.
„Dokonce jste překonali má největší očekávání. Severus a Neville dokázali dát do svých kouzel obrovskou
sílu.“
„Nedokázal jsem zastavit ty tygry,“ prohodil Severus.
„Udělal jsem je téměř imunní vůči magii. Ujišťuji vás, ţe jste si vedl skvěle. Běţný predátor by okamţitě
usnul nebo dokonce zemřel.“
Harry se podíval kolem stolu a sledoval, jak všichni pomalu roztávají.
„Padma si uvědomila, ţe měla své schopnosti vţdy, aniţ by je vyuţívala, je tedy potřeba na nich začít
pracovat. Draco, ty jsi léčitel! Gratuluji!“
„A co já?“ ozval se Ernie podráţděně. „A Eli?“
Harry se na ně podíval. „Věřím, ţe i ve vašem ţivotě se něco změnilo,“ řekl tiše. „Myslíte, ţe někdy budete
litovat toho, co se včera stalo?“
Ernie a Eloise se na sebe zadívali. Ernie poloţil zkusmo svou ruku přes stůl na tu její.
„Nebudu,“ řekla Eloise tiše. „I kdyţ těţko můţu ocenit to, jak jsem byla na veřejnosti mokrá,“ obrátila se
zpět na Harryho.
„Za to se omlouvám,“ přikývl Harry, „ale ve skutečnosti to byl ten moment, který vás spojil. Začali jste
spolupracovat a všichni jste dokázali bezhůlkové kouzlo. Někdy ty nejhorší události vedou k cenným
výsledkům.“
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Draco se na něho pozorně podíval. „To samé lze říct o metodách Temného pána.“
Harry si vzpomněl na Dracův noční rozhovor se Severusem a zalitoval volby svých slov.
„Jsou tady rozdíly,“ řekl tiše. „Za prvé, já jsem nikdy neměl v plánu vás jakkoli pokořit. Za druhé,
výsledek je pro váš vlastní prospěch, ne pro kohokoliv jiného.“
„Ale ty ses přiznal, ţe chceš, abychom bojovali na tvé straně.“
„Byl bych poctěn, kdybyste bojovali po mém boku,“ řekl Harry tiše, „ale musí to být vaše volba.“
„Ty bastarde! Nechal jsi nás v tom! Jak můţeš očekávat, ţe za tebe budeme bojovat, kdyţ se na tebe
nemůţeme ani spolehnout?“ napadl ho Ernie.
„To neudělal,“ oponoval tiše Neville.
„Prosím?“
„Nevykašlal se na nás a nelhal.“
„Neobtěţoval se přijít, ani kdyţ ho Padma začala volat!“ téměř křičel Ernie.
„Byl tam celou dobu,“ řekl klidně Neville.
„Co?“
Všichni se dívali střídavě z Nevilla na Harryho jako při tenisovém zápase.
„Řekl ti, ţe tam byl a tys tomu uvěřil?“
„Nic mi neřekl. Cítil jsem jeho magický podpis.“
„Dokáţeš přečíst jednotlivé magické podpisy?“ šokovaně se ujišťoval Harry.
Neville přikývl.
„Nikdy jsem o takové schopnosti neslyšel,“ řekl Snape a se zájmem si Nevilla prohlíţel.
„Věděl jsi, ţe tam je a nikomu jsi nic neřekl?“ vyčetla mu Padma.
„Pokud by chtěl, abychom to věděli, tak by nám to řekl. Všiml jsem si ho náhodou. Kdybych vám to
prozradil, zkazil bych jeho plány.“
„Sakra. Potom jste oba stejní bastardi,“ řekl Ernie, ale jeho tón přešel z agresivního do klidnějšího, bylo
vidět, ţe situaci začíná zvládat. negativní
Severus vstal. „Pane Pottere, pokud je to vše, měl jsem být uţ dávno někde jinde.“
Harry také vstal a vytáhl z kapsy jejich hůlky, podal Severusovi tu jeho a díval se za ním, jak jde ke
dveřím. Kdyţ byl asi v polovině chodby, tak ho doběhl.
Severus se podíval kolem, aby se ubezpečil, ţe je opravdu na hradě.
„Severusi,“ řekl mu Harry tiše. „Teď, kdyţ máte přístup ke svým silám, Temný pán tu změnu vycítí. Bylo
by nebezpečné, kdyby měl přístup k vaší moci. Musíme najít nějaký způsob, jak to spojení zablokovat,
pokud to vůbec jde.“
Severus přikývl. „Před mnoha lety jsem o podobném případu četl. Spojení přerušili pomocí nějakého
obřadu, ale vyţaduje si to obrovskou moc. Budu vám vděčný, kdyţ mi s tím pomůţete.“
Harry uvolněně přikývl. „Měli bychom si odpočinout. Můţu vás navštívit večer?“
„Bude nejbezpečnější, kdyţ přijdete letaxovou sítí přímo do mých komnat. Pošlu vám instrukce, heslo
měním kaţdý den,“ vysvětlil Severus. Potom sklonil hlavu a lehce se pousmál.
Harry se na něho podíval a jeho srdce se naplnilo radostí.
Kdyţ se vrátil ke stolu, zdálo se nepřátelství mnohem menší. Právě diskutovali o tom, jestli by bylo
jednodušší se dostat z vykonstruovaného vězení pomocí přemístění nebo se probourat silou.
„Tak jak?“ zeptal se Draco a významně se na Harryho podíval.
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„Byli jste celou dobu tady,“ odpověděl Harry a nalil si šálek čaje.
„Na hradě?“ zapochybovala Padma. „Jak je moţné, ţe Severus nepoznal sklepení?“
„V této místnosti,“ opravil ji Harry. „Jen jsem vás zhruba o půl metru přemístil, abych vás zmátl.“
„To je směšné,“ šeptal Draco. „Stěţí bychom mohli zapálit imaginární svíčku. Prostě nemoţné. Nikdo
nedokáţe udrţet tak náročnou fikci po tak dlouhou dobu.“
Harry si namazal krajíc chleba máslem a velkou vrstvou marmelády.
„Tohle by nezvládl ani mág!“ zasmál se Ernie.
Harry se s chutí zakousl do vlastnoručně připraveného jídla.
„Merline,“ šeptl Draco.
„O co jde?“ Eloise se podívala na Draca. Byl bílý jako list papíru. „Je ti špatně, Draco?“ zeptala se
úzkostlivě.
„Ty jsi... opravdu?“ zašeptal Draco.
„Co?“ zeptal se Harry.
„Mág.“
„Ano,“ odvětil Harry a usrkl si čaje.
„Mezi kouzelníky se neobjevil celé století,“ těţce vydechl Ernie.
Neville sklouznul ze své ţidle a padnul na jedno koleno a pravou ruku zatnul v pěst na srdci. Padma i
Draco ho následovali.
„Ne!“ vykřikl Harry. „Tohle nedělejte,“ opakoval svou ţádost tišeji.
Ti tři zůstali jako přimraţení, Ernie a Eloise tam seděli s ústy dokořán.
„Pochopte,“ řekl Harry pevně. „Vím, ţe je to tradice. Já si na tradice sice moc nepotrpím, nicméně pokud
mi budete chtít nabídnout věrnost, přijmu to s radostí. Není to však něco, co udělat musíte. Pokud si to
nerozmyslíte, přijďte za mnou, prosím, později. Ne teď před ostatními, aby se necítili tlačeni udělat to
samé. Prosím, vstaňte.“
Uposlechli, ale stáli tam a zírali na něho a přešlapovali rozpačitě z jedné nohy na druhou.
„Děkuji,“ řekl Harry tiše. „Nyní vám doporučuji jít se vyspat. Sice jste na tento víkend dostali domácí úkol,
ale nemusíte ho dělat. Pravděpodobně na vás za chvíli dolehne únava: to je po prvních pokusech s
bezhůlkovou magií běţné. Naučili jste se, jak ke kouzlení vyuţívat vlastní zdroje a to je vyčerpávající. O
víkendu budete jen hodně jíst a spát, ano?“
Ernie a Eloise se také postavili.
„Proč jsi nám to neřekl?“ zeptal se Draco.
„Proč bych měl?“
„Abys mě přesvědčil přidat se na tvou stranu!“
„Draco, chci, aby za mnou lidé šli, protoţe si budou myslet, ţe to, co dělám, je správné, a ne proto, ţe
jsem silný. Nechci o tom nikomu říkat,“ řekl rozhodně.
Draco potřásl hlavou, jako by nemohl uvěřit tomu, co právě slyšel.
Harry se na ně usmál, naposledy je pochválil a přemístil se ke svému domu v Prasinkách.
11. kapitola - Přísaha
Harry se letaxovou sítí přes krb spojil s Brumbálem, aby ho ujistil, ţe jsou jeho studenti v pořádku ve
svých loţnicích a ţe lekce byla úspěšná. Brumbálovi slíbil podrobnější zprávu na další den s tím, ţe se teď
potřebuje prospat.
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Třásl se vyčerpáním. Nalil si další šálek čaje, snědl kus čokolády a zalezl do sprchy. Horká voda konejšivě
dopadala na jeho bolavá záda a námahou ztuhlé svaly se pozvolna uvolňovaly. Sotva se však dostal ze
sprchy, zaslechl zvonek u dveří.
Omotal si ručník kolem pasu, vyčaroval si tvář Alexe a otevřel dveře, za kterými stál vyčerpaný Severus.
Harry si všiml, ţe se Severus nemohl ovládnout a sjel pohledem po jeho mokrém nahém hrudníku ještě
před tím, neţ překročil práh jeho domu.
„Je mi líto, ţe jsem včera večer nemohl...“
„Je mi líto, ţe jsem nebyl do...“
Oba se zastavili a zašklebili se na sebe navzájem.
Severus se sehnul, poloţil si hlavu na Harryho rameno a Harry se uvelebil na tom
jeho.
Severus olízl kapky vody z Harryho čelisti a Harrymu při tom přejel mráz podél páteře.
„Potřebuješ osušit,“ zašeptal Severus a přesunul se k jeho krku. Harry přesně tohle miloval, ale byl moc
vyčerpaný na to, aby jeho tělo nějak zareagovalo.
„Právě jsem se vrátil. Zdrţel jsem se s nějakým úkolem. Jsem vyţdímaný jako citrón,“ odpověděl mu a
otřel se tváří o Severusovu. Nechápal, jak je moţné, ţe Severus ještě stojí na nohou. On sám po prvním
úspěšně provedeném kouzlu bez hůlky prospal celý následující den.
Snape se stáhnul a opatrně se na něho podíval. „Jsem také unavený. Jen jsem chtěl, abys věděl, ţe bych
přišel, kdybych mohl. Vrátím se, aţ se vyspím.“
Harry si uvědomil, ţe ho Severus špatně pochopil. Myslel si, ţe ho posílá pryč.
Pohladil tvář svého milence. „Já se taky potřebuji vyspat. Chceš se přidat?“ zeptal se.
Severusův pohled roztál. „Opravdu?“
„Určitě. Jen bych tě měl varovat, ţe budu mrtvý do pěti sekund po tom, co se dotknu prostěradla.“
Severus se usmál. „To mi vyhovuje.“ Pomohl Harryho osušit a během několika minut byli v posteli. Omotal
ruce kolem Harryho a ten se přitisknul zády k jeho hrudníku.
„Je mi s tebou hezky,“ stihl zašeptat Harry, neţ usnul.
Severus ho pevněji objal.
Také usnul.
***
Draco se probudil pozdě ráno po tom, co nevnímal svět téměř osmnáct hodin v kuse. Leţel na zádech a
díval se na vyšívaný baldachýn s motivem jednoho z jeho čtyř oblíbených obrazů. Byly na něm vyobrazeny
hříšné nymfy, které spolu milostně laškovaly. Pravda, pro prostředí školy trochu nevhodné, pomyslel si.
Uvědomil si, jak se jeho ţivot po tomto jediném víkendu obrátil naruby.
Je léčitel! Ha, Draco Malfoy je léčitel, má jednu z nejvzácnějších schopností, kterou kouzelnický svět zná.
Nemohl tomu uvěřit! Přeci však někde hluboko uvnitř věděl, ţe je to pravda. Mazlil se s tou myšlenkou.
Vzpomínal si na ten pocit, kdy se nořil do Nevillova těla, pocit, ţe tomu, co se tam děje, rozumí. Propojil
se celou svou duší s jinou bytostí. Neville byl celý prostoupený pulzující magií. I přesto, ţe byla ztlumená
tím, jak vyčerpal své síly, mohl Draco cítit velké trhliny. Naštěstí nebyly tak hluboké, aby přerušily tok
magie. Dokonce si na okamţik uvědomoval odstín, jaký měla. Nevillova magie byla o vytváření, rozvíjení
a zdokonalování. Překvapilo ho, ţe něco podobného dokázal rozpoznat. Bude muset najít nějakého učitele,
aby mu s tím pomohl. Dobrých učitelů bylo málo, ale přijmout někoho s tak vzácným darem byla téměř
jejich povinnost. On sám se nikdy s ţádným léčitelem nesetkal – nikdy nebyl tak váţně nemocný, aby ho
potřeboval. Nebo o tom prostě jen nevěděl.
Co na to řeknou jeho rodiče? Bude ve společnosti uznávaný, to by rodiče mohlo snad potěšit. Jeho matka
na něho bude jistě pyšná. Ale otec? Lucius sice uznával autority, ale Draco si musel přiznat, ţe je hrozný
snob. Co tomu řekne, aţ zjistí, ţe jeho syn musí léčit všechny kouzelníky bez rozdílu původu nebo
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postavení? Dokonce i mudlorozené. A chce tohle i on sám?
Dal si ruce za hlavu, zabořil se do polštáře a přemýšlel o tom. Bylo by zajímavé prozkoumat to. Mohl by
zjistit, jak moc se jejich magie liší od čistokrevných kouzelníků. Sám sebe vyděsil, kdyţ mu přišla na mysl
nepřípustná myšlenka. Harry Potter měl také nečistou krev, i kdyţ jeho rodiče měli magii.
Zatracený Harry Potter.
Úţasný Harry Potter.
Zatracený Harry Potter, který ho přivedl k objevení jeho magie. Který tak velkoryse pomáhal Dracovi
Malfoyovi, jenţ se k němu choval celá léta jako bastard. Jeho pomoc nevedla jen k tomu, ţe zvládnul
bezhůlkové kouzlo, ale také zjistil, ţe je léčitel.
Zatracený Harry Potter, který řekl Dracovi, ţe je silný.
A on tomu nevěřil.
Měl tedy pravdu i v tom zbytku?
Mág Harry Potter.
Je neuvěřitelné, ţe to nikomu neřekl. Neţádal ţádné pocty a ovace, tak jak bylo zvykem.
Harry Potter se namísto toho rozhodl pomáhat ostatním najít cestu k jejich magii. Nezastrašoval je svou
mocí. Jen je podporoval a povzbuzoval. A nakonec se uchýlil ke lsti.
Neuvěřitelné!
Draco se smál nahlas.
Nebelvír Harry Potter je zamknul v podzemí.
Nechal je hladovět.
Poslal na ně tygry.
Draco měl rád muţe, co se nebojí jednat.
K tomu všemu ještě Potter řekl, ţe Pán zla má moc jen díky tomu, ţe ji odčerpává ze svých následovníků
skrz Znamení zla. A Severus připustil, ţe je moţné, ţe má Temný pán přístup k jeho moci.
Bude ochotný se o svůj dar podělit? Co dostane na oplátku? Bude ho jeho otec nutit? A Severus? Ne,
Severus ho určitě nebude k ničemu tlačit, i kdyţ on je kaţdým coulem Zmijozel, jeho manipulace by si ani
nemusel všimnout. A řekl vůbec, ţe věří ve stejné ideje jako Temný pán? Věří tomu, ţe čistokrevní jsou
lepší neţ mudlorození? Kdyţ je Harry Potter zatracený mág! To převrací všechny teorie o čisté krvi vzhůru
nohama. A Grangerová je nejchytřejší čarodějka ve škole a přitom nemá vůbec ţádné kouzelnické předky.
A pokud je pravdivá ta fáma, Voldemort je také mudlorozený a jeho postoj je absurdní.
Ale co se týče mudlů, to je v pořádku. Kouzelníci a čarodějnice jsou jednoznačně lepší. Tohle mu nikdy
nikdo nevyvrátí! Ale v čem je ten hlavní rozdíl mez nimi: Upřímně řečeno jsou jich miliony a mnoţí se dál
jako hlodavci. Plán jejich vyhlazení se tedy zdá nesmyslný, stejně se vţdycky sami doplní. Ano, je sice
pravda, ţe je jich jako zrzavých mravenců, ale můţou nějak ublíţit jemu? Ne, nikdy nemůţou zabránit
Dracovi v tom, čeho chce dosáhnout.
Bude tedy za těchto podmínek ochotný dát svou moc k dispozici Temnému pánovi?
Tak to ani náhodou!
***
Harry seděl nahý na Severusově klíně na ţidli v kuchyni. Pozdní ranní slunce na ně svítilo oknem a
paprsky se zlatavě odráţely od jejich těl.
Severus byl bez košile, kalhoty rozepnuté.
„Boţe!“ zasténal Harry, kdyţ starší kouzelník nečekaně pohladil obě jejich vztyčená muţství. Pevně je
oběma rukama obemkl a dlouhými jistými tahy je začal zpracovávat.
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Harry se k němu víc přisunul, otřel si svůj hrudník o jeho a naznačil tak, kde mu schází Severusův dotyk.
Starší muţ se v porozumění usmál, naklonil se dopředu a olíznul Harryho ztvrdlé bradavky. Byly
neuvěřitelně citlivé i přes to, ţe se dnes milovali uţ dvakrát. Jednou v noci, kdyţ se probudili na malou
svačinku a pomuchlování. Podruhé, kdyţ se ráno probudil s pérem v Severusově puse, ţmoulal mu při tom
bradavky přesně tak, jak to má Harry rád.
Harry si dal sprchu a nakouknul do kuchyně, odkud se linula vůně osmaţené slaniny a ţampionů. Pomohl
Severusovi s přípravou sendvičů a zasedli ke společné snídani. Kdyţ snědli všechno jídlo a vypili čaj,
netrvalo ani minutu, neţ mu Severus svlékl oblečení – Harry si všiml, ţe to udělal pomocí hůlky – a
během další vteřiny byl jeho partner plně vzrušený.
Harry cítil, jak někdo narušil ochrany domu, ale ta myšlenka neměla šanci dostat se mu do mozku.
V příští chvíli bouchly dveře a objevila se v nich Nevillova hlava.
„Ahoj, Alexi! Jen jsem... do háje! Pardon!“
Dveře se zabouchly.
„Longbottom,“ konstatoval Severus, ale nepřestlal.
„Asi šel do zahrady,“ zasyčel Harry. Byl tak blízko k vrcholu.
„Pojď,“ šeptl mu Snape a jemně ho kousnul do šlachy na krku.
Harry zasténal a udělal se.
Severus ho následoval.
Kdyţ dostali dech pod kontrolu, Harry zanaříkal: „Do prdele. Neville asi právě dostal infarkt,“ podíval se
provinile na Snapea. „Moc se omlouvám...“
„Tvé ochrany ho vpustily?“
„Ano, můţe přijít kdykoli, aby se podíval na záhony, je to nastavené na čas, kdy přichází, chodí sem
pravidelně.“
„Tys mu umoţnil přístup do celého domu?“
„Jen do přízemí a na záchod. Můţe se dostat k pití, sušenkám a umýt se, kdyţ je špinavý.“
„Neblahé rozhodnutí.“
„Je mi to opravdu líto...“
„On uţ věděl, ţe spolu máme vztah. Takţe se jen na vlastní oči přesvědčil. Nemusí ti to být líto.“
Harry přikývl. „Dokonce tady pro tebe pěstuje nějaké rostliny.“
„Na zahradě?“ zeptal se Severus překvapeně a očistil je Harryho hůlkou.
„Hmmm. Nejdřív jsem ho poţádal o věci na základní lektvary, potom jsem si vzpomněl na tebe a rozšířil to
o bylinky, které by tě mohly zajímat.“
„Půjdu za ním,“ řekl Severus a zvedl Harryho ze svého klína.
„Mám si s ním promluvit jako první?“ navrhl Harry. „Je to můj zaměstnanec. A potom, z tebe by byl daleko
rozpačitější.“
„Nemáš pravdu. Já jsem jeho profesor. To já bych se měl cítit trapně. Půjdu za ním ven a ty zatím
připravíš pro všechny čaj.“
Harry se oblékl a neţ se uvařila voda, připravil tři šálky čaje a vzal je ven. Severus a Neville byli naklonění
nad záhonkem s bylinkami.
„Alexi! Věřil bys tomu, ţe pan Longbottom tady pěstuje fibrium nervatosina? U tebe na zahradě? Nikdy
bych nepředpokládal, ţe by mohlo prospívat jinde neţ v Číně!
A pod oknem v kuchyni dokonce roste spindificus! Myslel jsem, ţe na tom okně je kouzlo iluze!“
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Severusova radost byla zřejmá. Uvolněně si povídal a ptal se Nevilla na všechno moţné.
„Jak jste získal tak dokonalý exemplář rodu spindificus?“ zeptal se.
„Přes mého strýce, on má přítele v Číně,“ odpověděl Neville klidně.
„A to vám je poslal?“
„Ne, přemístil jsem se za ním a získal navíc ještě několik uţitečných rad.“
Severus se nevěřícně podíval na Nevilla a raději se rozhodl ukončit rozhovor.
„Měl bych si dát sprchu před tím, neţ se vrátím do školy. Přijměte, prosím, ještě jednou mou omluvu,
pane Longbottome.“
„Bez obav,“ odvětil Neville a hledal dál své nůţky, aby mohl odstranit několik výhonků.
Severus dal Harrymu jeden letmý polibek na tvář a spěšně se vrátil do domu.
„Je mi líto, ţe jste nás musel vidět,“ řekl Harry tiše.
„On to neví, co?“ obvinil ho Neville.
„Co?“
„Neřekl jsi mu, kdo opravdu jsi, Harry. Jak jsi mu něco takového mohl udělat?“
Harry otevřel ústa jako ryba.
„Ty to víš?“
„Samozřejmě, ţe to vím. Věděl jsem to od začátku. Předpokládal jsem, ţe máš důvod mi to neříct, ale jak
můţeš mít nervy na to podvádět profesora Snapea a při tom s ním...?! On tě zabije, aţ zjistí, s kým...!
Merline...! Proč to děláš, Harry?“
Harry si povzdechl. „Setkali jsme se těsně před začátkem školního roku. Já vţdycky v létě nosím tuhle
tvář. A naše setkání bylo neuvěřitelné. Byl vtipný. A taky ţádoucí,“ zrudnul Harry.
Neville také zčervenal. „Jo, ale neţ jste začali váţný vztah, tak jsi mu...“
„Začali jsme uţ tu noc,“ přerušil ho Harry.
„Hej! Nejsi tak trochu děvka?“ škádlil ho Neville.
„Jasně, jen do mě,“ odvětil Harry a ještě víc zčervenal. „Jde o to, ţe to s ním bylo skvělé, Neve, kouzelné.
Ta první noc byla neuvěřitelná. A potom jsem uţ nechtěl, aby mě opustil.“
„Ale kdyţ se mu přiznáš... Jsi mág... snad... nemyslíš...?“
Harry potřásl hlavou. „Uvědomuji si, jak vţdycky pohrdal Harrym Potterem. I kdyţ teď, kdyţ pořádám ty
speciální lekce, je to lepší, nemyslíš?“ zeptal se a přemýšlel, jestli si Neville také všiml té změny.
„Jistě, tak proč...?“
„Na začátku mě nenapadlo, jak se to vyvine. A potom jsem chtěl, aby Severus rozvinul své schopnosti.
Bál jsem se, ţe by třídu pro nápravu magie opustil, kdyby věděl, jak jsem ho podvedl. Nebo myslíš, ţe by
to neudělal?“
Neville si třel týl. „Ano, to by asi udělal. Ale... sakra, Harry, uvědomuješ si, v jakým jsi teď průseru?“
„Jo, to vím.“
„Řekneš mu to teď, ţe? Kdyţ ovládá svou moc.“
„Musím ještě přerušit spojení skrz Znamení zla mezi ním a Voldemortem... zítra,“ uvědomil si, ţe byl tak
unavený, ţe celou sobotu prospal. „Tohle musím udělat jako první a pak...“
Neville přikývl. „Neumím si představit, jak mu takovou věc řekneš,“ prohlásil a zíral na Harryho.
„Ani já ne,“ řekl Harry sklíčeně. Neustále se bránil tomu na to myslet, vytlačoval to do pozadí. Ale příští
týden touto dobou to Severusovi řekne. Musí mu to říct. Jak na to bude asi Snape reagovat? Jak to jen
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zařídit, aby bylo všechno jako dřív? Nebo alespoň minimalizovat škody?
„Alexi?“
Snape vyšel zadními dveřmi.
„Je mi to líto, ale měl bych se raději vrátit zpět do školy.“
Harry se rozeběhl po cestě k domu. Cestou popadl překvapeného Snapea a zatáhl ho přes práh dovnitř a
zabouchl za nimi dveře. Potom ho obejmul a hluboce políbil. Dal do toho polibku všechno, co k němu cítil
a myslel při tom kaţdičkou buňkou v těle na to, jak moc chce se Severusem být. Tohle všechno dal do
toho jediného polibku.
„Hmmm,“ šeptal Severus, kdyţ popadl dech. „Rád bych věděl, jak jsem si tohle zaslouţil?“
Harry mu odhrnul vlasy z čela a dotýkal se jeho tváře a krku, jako by si chtěl zapamatovat kaţdý detail.
Zabořil hlavu do jeho krku a nasál jeho vůni. „Budeš mi chybět,“ řekl a dál ho pevně drţel.
„Uvidíme se ve středu?“ zeptal se Snape.
„Aţ příští víkend,“ řekl Harry. „Ve středu nemůţu.“ Musí se napřed ujistit, ţe jeho spojení s Voldemortem
bude přerušené. Nemůţe se s ním sejít do té doby, dokud mu nebude připraven říct pravdu. Uţ nemá
ţádnou výmluvu pro to, dál ho obelhávat.
Snape ho políbil pomalu a něţně. „Přijdu,“ slíbil.
Harry přikývl a nechal ho jít.
***
Druhý den ráno, kdyţ se Harry chystal vyjít ze svého pokoje v Bradavicích, ozvalo se ťukání na dveře.
Uvázal si kravatu a otevřel dveře, na prahu stál Neville.
„Máš minutu, Harry?“
„Jasně. Pojď dál,“ zval ho Harry a přemýšlel, proč za ním kamarád přišel.
„Doufám, ţe sis to nerozmyslel, chtěl jsem to udělat uţ v sobotu,“ řekl Neville a s ţuchnutím dopadl na
jedno koleno.
Harry zbledl.
„Neville...“
„Slíbils mi to. Babička na mě bude pyšná, aţ se dozví, ţe jsem se zachoval správně. A nejen, ţe bude chtít
znát kaţdý detail, ona za tebou také přijde.“
Harry se hluboce nadechl a přikývl.
Vtom se rozrazily dveře a dovnitř nakoukl Ron.
„Harry, uţ jsi připravený? Neville? Co to sakra děláte? Takţe kvůli tobě ráno chodívá pozdě?“ ptal se s
hrůzou v hlase.
Neville ho zpraţil pohledem a obrátil se zpět. Zvedl hlavu a podíval se Harrymu do očí. Harry pochopil jeho
tichou otázku a přikývl. Ron by to měl vědět.
Neville zkříţil pravou ruku zatnutou v pěst přes hrudník. „Velký mágu, prokaţ mi, prosím, tu čest čerpat z
tvého vědění, nalézt úkryt ve tvé péči...“
„Co to, sakra, znamená? Neville, to není vtipné!“ utrhl se na něj Ron.
Harry i Neville se na něho podívali.
„To snad... páni! Ty jsi?“ vydechl Ron a vypoulil oči.
Harry přikývl.
„Bastarde. Proč jsi mi to neřekl?“ zeptal se, ale v jeho hlase nebyla zášť. Harrymu se při tom zjištění
ulevilo. Ron padl na koleno vedle Nevilla. „Nic na světě mi nezabrání, abych teď sloţil slib!“ domáhal se.
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Harry se usmál, poloţil mu ruku na rameno a druhou dlaň poloţil na to Nevillovo.
Oba si přiloţili ruku v pěst na srdce a začali znovu.
„Velký mágu, prokaţ mi, prosím, tu čest čerpat z tvého vědění, nalézt úkryt ve tvé péči, nabídnout ti svou
věrnost a přísahat, ţe ti budu vţdy k dispozici,“ řekli oba současně. Ron se podíval na Nevilla a snaţil se
vzpomenout na slova z příběhu oblíbené dětské kníţky o kouzelníku Arafanovi, který zná kaţdé dítě z
čistokrevné rodiny.
„Já vím, ţe je to tradice, ta první část se zdá být v pořádku, ale rád bych se s vámi dohodl a poupravil ten
konec,“ ozval se Harry.
Zmateně se na něho podívali a znovu si přeříkali text. „Jak to myslíš, Harry?“ zeptal se Ron tiše.
„Je to jen návrh, ale budu rád, kdyţ ho zváţíte. Chci, abyste slíbili, ţe za mnou budete stát, jen kdyţ
půjde o správnou věc a nijak vás to nepoškodí,“ řekl Harry. „Ten konec je prostě směšný. Nikdo, dokonce
ani mág, přeci nemůţe očekávat slepou poslušnost. Nemyslíte?“
„Velký mágu, prokaţ mi, prosím, tu čest čerpat z tvého vědění, nalézt úkryt ve tvé péči, poskytnu ti své
sluţby, kdyţ uváţím, ţe se jedná o správnou a spravedlivou věc.“ Jejich hlasy nyní zněly hřmotněji.
Harry cítil úlevu. „Děkuji vám oběma,“ prohlásil a zašklebil se na ně.
Jakmile se postavili, otevřely se znovu dveře. Hermiona přelétla pohledem situaci a hned pochopila, ţe se
děje něco neobyčejného.
„Co se tady děje?“
„Harry je mág!“ zašvitořil Ron s úsměvem od ucha k uchu.
„A je to tajemství,“ řekl Harry. „Pro tebe to samozřejmě neplatí, Miono,“ dodal.
„Co? To nemůţu říct ani mámě? Charliemu? Fredovi a Georgeovi? To se jich strašně dotkne, aţ se to
provalí!“
„Promiň, Rone. Právě proto jim to nemůţu říct, aby se to neprovalilo. Je to naše tajná zbraň proti
Voldemortovi.“
„Sakra, to tedy je!“ zahalekal Ron. „Uţ teď je mrtvý! Sakra, nemůţu tomu uvěřit, prostě nemůţu! Proč jsi
mlčel? A kde máš druhou hůlku?“
„To je příliš mnoho otázek na prázdný ţaludek. Můţeme to probrat později? Opravdu mám hlad,“ poţádal
Harry, „a snídaně za chvíli končí.“
„Ví to ještě někdo? Abychom věděli, před kým se o tom můţeme bavit a před kým ne?“ zeptala se
Hermiona.
„Brumbál. Madame Pomfreyová. A moje třída... myslíte, ţe bych vám měl říct, kdo to všechno je? Ale
potom na vás budu muset vloţit kouzlo mlčenlivosti.“
Oba přikývli a Harry je okamţitě zavázal kouzlem.
„Je to Neville, Padma, Ernie, Eloise Midgenová, Draco Malfoy... a Severus Snape... ten to ale ještě neví.
Nebyl v tu dobu v učebně. Ostatní to tajemství nemohou vyzradit, ale asi vám pomůţe, kdyţ budete
vědět, ţe to vědí.“
„Draco Malfoy? Tys to řekl Dracovi Malfoyovi dřív neţ mně?“ zeptal se Ron pobouřeně.
Neville trhnul hlavou, ale nebyl schopný nic říct.
Harrymu okamţitě došlo, v čem je problém, Neville nemohl o tom, co se stalo ve třídě pro nápravu magie
mluvit. Kouzlo fungovalo dokonale.
„To je skvělé, díky,“ zašklebil se Neville na Harryho. A kdyţ viděl v očích Rona i Hermiony zvědavost,
dodal: „Jak uţ vám Harry řekl, nikdo z nás nemůţe mluvit o tom, co se ve třídě pro nápravu magie děje.
Chráníme se tím navzájem... Kdyţ jsou ale nyní také pod kouzlem mlčenlivosti, mohu jim říct více?“
obrátil se na Harryho.
„Ale hlavně ať je to rychle,“ přikývl Harry a hladil si kručící ţaludek, „bezhůlkové kouzlo spotřebuje
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spoustu energie a já jsem ji ještě nedoplnil.“
„Dobrá, Harry nám připravil obrovský, opravdu mega-magický pracovní víkend. Na konci toho víkendu
Draco vytušil, ţe je Harry mág. Nikdy předtím nám to neřekl, ale kdyţ jsme viděli, jaké neuvěřitelné věci
dokáţe, nemohl to popřít. Ale jak uţ bylo řečeno, nikdo ze třídy o tom nemůţe mluvit, takţe jeho
tajemství je v bezpečí.“
„A teď můţeme jít, prosím?“ skuhral Harry.
Vyšli ze dveří a mířili ke schodišti.
„Mám na tebe tolik otázek, kámo,“ řekl Ron.
„Připiš si mě do seznamu,“ pospíšila si Hermiona.
„Můţeme se k tomu vrátit později, ne?“ navrhnul jim Harry na schodech po cestě do Velké síně.
„Ach jo, co mám s tebou dělat,“ souhlasil neochotně Ron.
Harry byl celý den v jednom kole.
Odpoledne šel vyučovat do své třídy. V poslední době se zaměřil na to, aby jeho studenti vnímali tvar
magie. Snaţil se ke kaţdému z nich přistupovat individuálně, takţe měl vţdy nejméně tři různé metody,
jak jim látku vysvětlit. Chtěl, aby se učili rychle a k tomu jen jeden směr výuky nestačil. Dnes byl však
hodně unavený a roztěkaný. Neustále se v mysli vracel k tomu, co bude muset udělat pro Severuse. Tolik
si přál vidět to kouzlo, o kterém Zmijozel mluvil, aby mohl posoudit, kolik síly do toho procesu bude
muset vloţit. A co kdyţ je na to příliš vyčerpaný? Snaţil se přesvědčit sám sebe, ţe není ţádný důvod
oddalovat to. Je potřeba rychle Severusovu magii ukrýt před Voldemortem a k tomu vede jediná cesta.
Přerušit jejich spojení. Nejlépe ještě dnes.
O dopolední přestávce ho oslovila Padma a poţádala ho o soukromý rozhovor. Padma mu slíbila věrnost.
Při obědě ho odchytli Eloise a Ernie a udělali to samé.
Jen co se navečeřel, všimnul si Draca, jak postává u dveří Velké síně. Harry si chtěl promluvit se svými
přáteli, ještě neţ půjde za Snapem, ale kdyţ viděl Dracův váţný výraz, tak se na ně obrátil s prosbou:
„Mohl bych se za vámi stavit později? Musím teď něco zařídit, ale před večerkou přijdu do společenské
místnosti. Uděláte si chvilku? A Rone, seţeň, prosím, nějaký gáblík z kuchyně. Mám pořád hlad,“ prohlásil
a zašklebil se na něho.
„Rozumím, kámo,“ přikývl Ron a významně se na Draca zadíval.
Draco na Rona a Hermionu jen lehce kývnul. Vůbec poprvé od nástupu do Bradavic se jejich setkání
obešlo bez vzájemných uráţek.
Ron se ostře nadýchnul, ale neţ stačil cokoli poznamenat, přerušila ho dívka klidným hlasem: „Dobrou
noc, Malfoyi,“ vzala Rona za ruku a se sklopenou hlavou ho táhla pryč.
„Pojďme do naší třídy,“ řekl Harry a snaţil se neušklíbnout se.
Šli mlčky vedle se, ale jen co vstoupili do třídy a Draco zavřel dveře, naklonil se k Harrymu.
„Víš, proč s tebou chci mluvit?“ zeptal se tiše.
„Myslím, ţe vím, ale ty mě, Draco, nikdy nepřestaneš překvapovat. Posaď se a povídej,“ vyzval ho a
mávnutím ruky proměnil lavici na dvě pohodlné ţidle.
Draco jen zatřásl hlavou. „Nechej mě nejdřív udělat, co musím,“ řekl a klesnul na jedno koleno.
Harry k němu došel a podíval se na něho.
Draco začal odříkávat známá slova.
„Draco,“ přerušil ho Harry. „Nechci tě nijak urazit, ale opravdu jsi to celé zváţil? I všechny nevyhnutelné
následky, které na tebe nepochybně dopadnou?“
Draco zůstal klečet. „Myslíš to, ţe se mě zřekne otec? Ţe přijdu o své dědictví? Moţná dokonce o své
jméno? To, ţe si znepřátelím Temného pána? Ţe by mě mohli vyloučit z vlastní koleje? Ano.“
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„Doufám, ţe máš na svém seznamu i nějaké klady,“ řekl Harry, který si plně uvědomoval, co pro Draca
tahle chvíle znamená.
„Ty jsi mi dal něco... několik věcí... nikdy jsem si nepomyslel, ţe bych je mohl mít. Udělal jsi to pro mě, i
kdyţ jsem byl tvůj nepřítel. A nebýt těch speciálních hodin, při kterých jsme se lépe poznali, byl bych tě
nenáviděl ještě teď. Měl jsi v mnohém pravdu a já jsem ti nevěřil. To, co chci udělat, je logická reakce na
to všechno, co se za poslední dny stalo. Dovolíš mi čerpat ze tvého vědění?“
„Já jsem změnil poslední řádek na tom klišé,“ oznámil mu Harry jemně. „Nikdy od nikoho nebudu
vyţadovat slepou poslušnost. Jsi svobodný muţ, Draco. Ale pokud se rozhodneš, ţe se postavíš na mou
stranu v boji proti Voldemortovi, budu opravdu poctěn. V poslední době mám rád i tvou společnost... v
malých dávkách...“ zašklebil se na něj, „a při dobré konstelaci,“ dodal.
„Jsi neskutečně velkorysý,“ podotkl Draco a nervózně polknul.
„Budu velmi šťastný, pokud najdeme společnou řeč, Draco. Chceš tedy vidět upravenou verzi?“ podával
mu papírek.
Draco přečetl slova přísahy a tím dal svůj slib.
Harry přivolal horkou čokoládu a koláče.
„Jak se cítíš? Taky máš pořád hlad?“ zálibně se usmál na koláč.
„Nikdy v ţivotě jsem neměl takový hlad,“ přikývl Draco. „Říkal jsi, ţe je to po zvládnutí bezhůlkové magie
běţné, ale tohle jsem nečekal.“
„Ano, myslím si, ţe i tvá nově objevená schopnost léčit ti také odsála spoustu energie. Jsi rád, ţe máš
tento dar?“
Draco přikývl. „O tom nepochybuj. Ale můj otec nebude nadšený...“
„Opravdu? Myslel jsem si, ţe jsou léčitelé v kouzelnickém světě vzácní a mají proto automaticky vysokou
společenskou prestiţ. Tedy pokud mohu soudit,“ tipoval Harry.
„Ano, to je pravda. Ale také se od nich očekává, ţe poskytnou péči kaţdému kouzelníkovi bez ohledu na
původ.“
„Aha,“ řekl Harry a uvědomil si, ţe i pro Draca by tohle mohl být problém. „Zapomeň na otce. Řekni mi,
jak to cítíš ty?“
„Jsem na ně zvědavý,“ přiznal Draco poctivě. „Chtěl bych zjistit, jakou mají různí lidé specifickou barvu
magie, jestli existuje nějaká spojitost mezi lidmi z různých tříd nebo mezi těmi, co mají stejné schopnosti.
Je toho víc.“
„To by mohlo být zajímavé,“ přikývl Harry. „Hermiona jistě bude nadšená, kdyţ ti s tím bude moct
pomáhat.“
„Moţná jsi zapomněl, ţe nejsme aţ tak úplně přátelé,“ neubránil se odfrknutí Draco.
„Já vím, ale pokud jsi ochoten změnit svůj postoj – a to stejně budeš muset, jestli se rozhodneš pro práci
léčitele – Hermiona ti jistě odpustí. Myslím, ţe bys stejně jen těţko našel v našem světě někoho s
rozsáhlejšími vědomostmi,“ dodal. „Já bych začal s tím, ţe tě přizvu k projektu, na kterém s Hermionou
právě pracujeme. Týká se to lektvarů.“
„Proč ses neobrátil na Severuse? Och... Jistě...“
Harry se na něho zkoumavě podíval.
„Máš strach, jak bude tvá kolej reagovat na změnu tvé loajality? Včetně vedoucího tvé koleje?“ neubránil
se Harry přímé otázce.
Draco uhnul pohledem. „Měl bys vědět, ţe má Znamení zla,“ prohlásil tiše.
„Já vím,“ Harry se mu podíval do očí a náhle ho osvítil nápad.
„Draco. Mohl bys tady chvíli počkat? Musím si promluvit s ředitelem.“
„Samozřejmě.“
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Draco překvapeně sledoval, jak se Harry najednou ztratil. Přemýšlel, jestli by to také dokázal a pokusil se
přemístit alespoň v rámci místnosti. Bez úspěchu.
„Ukaţ se,“ řekl Draco potichu, ale Harry byl tentokrát opravdu pryč.
***
Harry se objevil na schodech před pracovnou ředitele školy a zaklepal na dveře.
„Harry! Co pro tebe můţu udělat?“ přivítal ho Brumbál.
„Draco mi přísahal věrnost,“ řekl Harry, který nemínil plýtvat časem. „A vzhledem k tomu, ţe je léčitel, tak
mě napadlo, ţe bych ho mohl poţádat o pomoc při odstranění Severusova Znamení zla.“
„Přísahal věrnost tobě jako mágovi? Nebo straně světla?“
„Mně jako mágovi, ale mluvili jsme o boji proti Voldemortovi a uznává moje myšlenky.“
„Rozumím. Řekl jsi mu, ţe jsi mág?“ zeptal se Brumbál zvědavě.
Harry zavrtěl hlavou. „Poznal to sám během pracovního víkendu. Nechal jsem mu několik dní na
rozmyšlenou. On si uvědomuje, ţe se tímhle rozhodnutím sám vyloučil ze své koleje a myslí si, ţe ho
zavrhne i Severus. Varoval mě, ţe má Severus Znamení zla,“ zašklebil se Harry.
„A ty mu chceš říct, ţe je Severus na naší straně? Natolik mu věříš?“
„Ano. Myslím, ţe si vše dobře promyslel, neţ se opravdu rozhodnul.“
„Harry, vím, ţe chceš nechat lidem moţnost volby. Ale otázkou zůstává, jestli je rozumné svěřit mu do
rukou Severusův ţivot.“
Harry si zhluboka povzdechl. Co by asi dělal, kdyby to nevyšlo? Co kdyţ opravdu Draco Severuse zradí?
„Myslím, ţe bude rozumné pozvat sem Severuse,“ řekl Brumbál. Hodil hrst letaxu do krbu a vyslovil jméno
mistra lektvarů.
„Albusi?“ v plamenech se objevila Severusova hlava.
„Severusi, je tu se mnou Harry a potřebujeme s tebou mluvit v jedné neodkladné záleţitosti. Můţeš,
prosím, přijít k nám?“
V příštím okamţiku uţ štíhlá vysoká postava mistra lektvarů vstupovala elegantně do místnosti. Setřásl ze
sebe pár zrnek prachu a kývl na Harryho.
„Mohu pro vás něco udělat, řediteli?“
„Je to naopak, Harry doufá, ţe by mohl něco udělat pro tebe. Přišel za mnou s nějakým návrhem.“
„Mluvili jsme s ředitelem o odstranění vašeho Znamení zla,“ začal Harry.
Severus nakrabatil čelo. „Neuvaţoval jsem o úplném odstranění. To by mi zabránilo pokračovat v roli
špiona,“ řekl pevně. „Myslel jsem, ţe máte v plánu jen odříznout temné straně přístup k mé moci.“
Harry se podíval na Severuse a potom na Brumbála. „Ano, máte pravdu. Původně jsme chtěli udělat jen
to. Zajistit, aby se Voldemort nedostal k vaší moci, ale mohl vás k sobě kdykoli zavolat.“
„Nemyslím si, ţe bychom měli cestu odříznout úplně. Ponechal bych tam malou skulinu, aby nepojal ţádné
podezření.“
„Ano, to se zdá rozumné,“ souhlasil Brumbál. „Nakolik si myslíš, ţe se změnila podoba tvé magie? Mohl by
to Voldemort vědět uţ teď?“
„Nemám pocit, ţe by se nějak podstatně lišila,“ řekl Snape po chvíli.
„Myslím si, ţe by nám s tím mohl pomoci Neville,“ řekl Harry zamyšleně.
Oba muţi se na něho zadívali.
„Dokáţe rozpoznat magický podpis kaţdého kouzelníka. I pod jakýmkoli maskovacím kouzlem. Moţná by
mohl rozpoznat, jestli u vás došlo k nějakým znatelným změnám.“
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„To je velmi uţitečná dovednost,“ řekl Brumbál.
„Byl to velmi uţitečný víkend,“ přitakal Harry. „To nás přivádí zpět k Dracovi. Je léčitel, mohlo by být
uţitečné mít ho tady u sebe, kdyţ chceme nechat ve spojení skulinu.“
Severus se na Harryho podíval, jako by byl šílený.
„Proč se tedy vůbec obtěţovat s přerušováním toho spojení, pane Pottere? Jen poţádejte pana Malfoye,
aby nezapomněl poinformovat svého otce o mé zradě. On uţ bude vědět, jak s touto informací naloţit,“
pronesl Snape sarkasticky.
„Severusi, on odpřísáhl věrnost,“ řekl jemně Brumbál.
„Straně světla? A vy jste mu uvěřil? Ověřili jste si ho nějak? A kdy ţe se ta šťastná událost stala?“
odfrkával Snape.
Harry chtěl třískat hlavou do stolu nad svou vlastní hloupostí. Severus nebyl ve třídě, kdyţ si ostatní
uvědomili, ţe je mág. Bude mu to muset říct od začátku. Boţe, taková pitomost. A jak asi Severus takové
novinky přijme?
„Harry?“
„Můţu vás poţádat o chvilku strpení? Nechal jsem Draca čekat ve třídě, a teď to vypadá, ţe tam bude
déle, neţ jsem myslel.“
„Posaď se, Severusi,“ vyzval ho Brumbál.
„Dobby?“ vyslovil Harry potichu jméno skřítka, zatímco si Severus sedal.
Skřítek se tam s tichým prásknutím okamţitě objevil.
„Harry Pottere, pane!“ ukláněl se. „Řediteli! Profesore Snape!“
Ostatní kývli na pozdrav, ale bylo jasné, ţe Brumbál vzdoruje pokušení se skřítkem promluvit.
„Dobby, mohl bys mi, prosím, udělat laskavost?“
„Harry Pottere, pane, co pro vás můţe Dobby udělat?“
„Děkuji ti. Vím, ţe na Draca Malfoye nemáš ty nejšťastnější vzpomínky, ale mohl bys mu, prosím, předat
vzkaz? Čeká na mě v mé učebně. Zdrţím se tady déle, neţ jsem předpokládal. Řekni mu, ţe ho prosím,
aby ještě počkal. Vezmi mu steak a nějakou zeleninu... já vím, ţe byl na večeři, ale věř, ţe to ocení a
zeptej se ho, jestli chce nějaké knihy... nebo cokoli jiného. Dobby, ale jestli se ti do toho nechce, nebude
mi vadit, kdyţ za sebe pošleš jiného domácího skřítka, opravdu.“
Stvoření hrdě vztyčilo hlavu. „Dobby se o to postará! Harry Potter se můţe na Dobbyho spolehnout,
pane!“
„Děkuji, Dobby. Uţ jen to, ţe přijdeš na mé zavolání, mi hodně pomáhá. Velmi si toho váţím.“
Ve skřítkových obrovských očích se leskly slzy. „Jste tak ušlechtilý! Tak...“
Harry se sklonil a zlehka se skřítka dotknul. „Děkuji ti, Dobby. A Dobby... Draco zjistil, ţe je léčitel...“
skřítkovi po tomto oznámení oči div nevypadly. „Pokud víš o nějakých knihách, které by pro něho byly
vhodné, tak...“
„Dobby o takových ví! Harry Potter pomáhá mladému pánovi! A důvěřuje Dobbymu, ţe se postará... ach,
děkuji, pane! Děkuji, pane, Harry Pottere!“ A byl pryč.
Harry se posadil a povzdychnul si.
Severus se ušklíbnul.
„Uţíváte si toho bezmezného zboţňování, Pottere?“ Harry se v první chvíli najeţil, ale potom si uvědomil
absenci jeho obvyklého tónu.
Pohodlně se usadil. „Začnu od začátku,“ řekl unaveně. Severuse překvapilo, ţe se tentokrát nedohaduje.
„Dobby je... prostě Dobby. Ale je to dobrý skřítek... a opravdu dobrý přítel. Já mu velmi věřím.“
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Severusovo obočí se stáhlo do jedné linky. „Vy povaţujete domácího skřítka za svého přítele?“
„Proč ne?“ ozval se dotčeně Harry.
„Co znamená velká důvěra? Neměl bys být trochu opatrnější, Harry?“ vmísil se do toho Brumbál.
Harry se na něho uvolněně usmál. „Já bych řekl, ţe mu věřím bezpodmínečně, ale jiná věc je, ţe domácí
skřítci chápou realitu trochu jinak a někdy nás mohou svým přístupem překvapit. Kdyţ jsem potkal
Dobbyho poprvé, tak se mně snaţil zachránit ţivot a dostal mě tím do neuvěřitelných problémů. Málem
jsem se nedostal do školy, protoţe zablokoval přepáţku na nástupišti, aby mě zastavil a potom...“
Snapeovi zacukaly rty.
„Vypadá to, ţe je velmi vynalézavý,“ poznamenal Brumbál.
„Pěkně děkuji,“ řekl mrzutě Harry a Snape se usmál. Harry se neubránil a úsměv mu vrátil. V tu chvíli
černé oči naproti němu zamrzly.
Harry měl pocit, jako by ho polili kbelíkem studené vody. Tak tohle byla reakce na Harryho Pottera. Bylo
pro něho tak snadné sklouznout k důvěrnosti, kterou sdílel se Severusem jako Alex. Ale nic podobného se
nechystal sdílet profesor Snape s Harry Potterem. Harry se snaţil zahnat chmurné myšlenky. Má před
sebou důleţitý úkol.
„Dobře,“ řekl. Naklonil se dopředu a předloktí si poloţil na stehna. „Draco. Profesore, po tom, co jste v
sobotu odešel, ostatní tam zůstali a pár minut si povídali. Přemýšleli o situaci, ve které se ocitli, nakolik to
vše bylo reálné a jak by se eventuálně měli zachovat příště.“
Severus přikývl. „Přinejmenším jste dosáhl toho, ţe začali myslet.“ ocenil.
„Děkuji,“ řekl Harry skoro nadšeně. Harry Potter dostal pochvalu od Severuse? Byla v tom naděje?
„Severusi!“ ozval se nespokojeně Brumbál. „Stále sice ještě čekám na podrobnou zprávu, ale mám za to,
ţe Harry dokázal daleko víc neţ to!“
Snape se podíval krátce na ředitele. „Oceňuji váš bryskní úsudek,“ odpověděl pevně.
„Nicméně máte pravdu. Pouţité metody byly sice trochu překvapivé... na Nebelvíra... ale byly neobyčejně
účinné. Musím vám poděkovat,“ obrátil se Snape na Harryho.
Harry potřásl hlavou a lehce zčervenal. „Bylo to pro mě frustrující, kdyţ vám to všem tak dlouho trvalo.
Cítil jsem vaši sílu. Je mi velmi líto, ţe jsem nedokázal vaše schopnosti uvolnit citlivějším způsobem a
nakonec jsem se musel uchýlit k tak drastickým metodám.“
„Proč jsi mi neřekl, k čemu se chystáš?“ zeptal se Brumbál, „Je ještě něco, co bych měl vědět?“ dodal o
poznání chladnějším tónem.
Snape si vyměnil pohled s Harrym.
„Vy jste se řediteli školy nesvěřil?“ protáhl Snape hladce.
Harry věděl, ţe Brumbál nesnáší vykrucování.
„Vysvětlím vám to celé v klidu později, pane,“ řekl Harry.
„Velmi dobře. Pokračuj, Harry.“
Začínalo jít do tuhého. Harry se zhluboka nadechl. „Ernie udělal vtip a Dracovi došlo, ţe má pravdu. Zeptal
se mě přímo a já to nepopřel.“
Ticho.
„Pane Pottere, byl byste tak laskav a dešifroval nám tenhle nesmysl?“ poţádal Snape hedvábným hlasem.
Harry přemýšlel nad tím, jak to říct tak, aby to Snape dobře přijal, ale věděl, ţe Draco čeká a ţe není čas
na dlouhé řeči.
„Jsem mág.“
Ticho.
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Snape seděl ve své ţidli bez pohnutí, jako by zkameněl.
Najednou rozčileně vyskočil na nohy, aţ kolem něho zuřivě zavířil hábit. Harry se vyděsil, ţe mu snad chce
Snape slíbit věrnost. Nikdy o tom nepřemýšlel, ale teď přesně věděl, ţe tohle nechce. Nemohl vystát
pomyšlení, ţe by se mu Snape měl jakkoli zavázat, i kdyţ sám Brumbál trval na tom, ţe před ním bude
klečet na kolenou. Byla jediná situace, kdy chtěl, aby před ním Snape klečel, ale to bylo jen ve chvílích
jejich vzájemného potěšení. Uvědomil si, jak jsou jeho myšlenky v takové situaci nevhodné a snaţil se
zkoncentrovat. Severus je jeho milenec. Chtěl s ním věci sdílet, přál si v jejich vztahu vzájemnost. Mezi
nimi teď neexistovala ţádná nerovnost ani nepoměr. A přál si, aby to tak zůstalo.
Naštěstí se Snape k němu obrátil zády a stoupl si před krb. Díval se mlčky do ohně a místností se
rozléhalo jen praskání plamenů.
„Ano, jistěţe,“ řekl po chvíli.
Harry z jeho tónu nedokázal odhadnout, jak se ve skutečnosti cítí.
„Severusi,“ začal Brumbál.
Černé dlouhé vlasy se rozvlnily. Snape se energicky otočil, vrátil se zpět a posadil se na ţidli.
„Draco vám formálně přísahal věrnost,“ konstatoval.
„V sobotu jsem je odmítnul vyslechnout. Chtěl jsem, aby si to pořádně promysleli a hlavně zváţili případné
následky. Draco za mnou přišel dnes večer. Změnil jsem poslední slova. Nebudu akceptovat slepou
poslušnost.“
„Uvědomujete si, co by to pro mě mohlo znamenat?“
„Jistě. Profesor Brumbál se mě zeptal, jestli mu věřím natolik, abych mu do rukou vloţil váš ţivot. Myslím,
ţe to o mnohém vypovídá.“
„Jsem si jist, ţe ano. Takţe já budu platit za vaši důvěřivost, pochopil jsem to dobře?“
Pro Harryho to bylo, jako by mu dal facku. „Já sám bych raději zemřel, neţ abych ohrozil váš ţivot, pane
profesore Snape,“ řekl Harry tiše a dal do toho všechnu svou starostlivost.
Představa, ţe je Severus mrtvý a on ţije bez něho nebo ţe by byl kvůli němu zraněný, mu způsobila pocit,
jako by mu na hrudník poloţili obrovský balvan. Vyschlo mu v krku. Ignoroval Snapeův nedůvěřivý pohled
a zajiskření v Brumbálových očích a rychle pokračoval. „Naneštěstí naše volby nejsou nikdy jednoduché.
Musíte o tom rozhodnout vy. Vy ho znáte nejlépe a je to váš ţivot, který tady moţná dáváme všanc. Je to
vaše rozhodnutí. Nemusíme mu to říct hned, jak přijde. Uvidíme, jak se bude tvářit, jak s vámi bude
mluvit. Myslí si, ţe jste stále aktivní Smrtijed, řekl mi, ţe máte Znamení zla.“
„Opravdu?“
Harry přikývl a přemýšlel nad tím, jestli Severus lituje toho, jak lehce ho Draco vyzradil.
„To je dobré znamení,“ řekl Snape k Harrymu překvapení.
„Váţně?“
„Myslím, ţe ano. Staví svou loajalitu k vám a moţná i ke straně světla nad loajalitu k vlastní koleji, nebo
dokonce k rodinnému příteli. Nevěřím, ţe by to udělal s lehkým srdcem.“
„Myslím, ţe byl vyděšený, ale upřímný,“ řekl Harry. „To jistě není pro Malfoye typické, bojí se, ţe bude
vyloučen ze své koleje a ţe ho zavrhnete nejen jako její hlava, ale zpřetrháte s ním i osobní vazby. Musí
to pro něho být hrozné.“
Snape přikývl: „Zdaleka ne všichni moji Zmijozelové jsou ochotní naslouchat Voldemortovi, víte?“
„Jsem si jist, ţe máte pravdu,“ přikývl Harry, „já nepředpokládám, ţe by se mu všichni Zmijozelové vrhli k
nohám, jakmile ukončí školu, právě tak nepředpokládám, ţe by se všichni Nebelvíři postavili proti němu.
Jistě se i mezi nimi najde několik takových, kteří se rozhodnou Temného pána následovat.“
Snape se na něho podíval. „Je moţné, ţe s příchodem vaší moci začal fungovat i váš mozek?“ zeptal se
kysele.
Harry se zasmál.
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Snape se na něho podíval. Harry Potter je mág! On tu teď sedí a dobře se baví s mágem. A přitom tohohle
muţe... kluka... nenáviděl většinu svého ţivota. A nakonec si ho tento muţ vybral, aby ho naučil, jak
vyuţít svůj potenciál i přes to, ţe na něho byl celá léta hrubý. Zadíval se na Potterovy zkříţené nohy a
nemohl si pomoci, aby po nich chvíli nebloudil pohledem. Jen silou vůle se dokázal odtrhnout. Je snad
přitahován mocí? Byl to ten důvod, proč před léty podlehl Voldemortovi? A co Albus Brumbál, ten je přeci
nejmocnější kouzelník na této planetě? A teď proti své vůli přemýšlí o mágovi. Připustil, ţe na něho působí
čím dál tím víc. Jeho pohled, pohyby, vlasy na jeţka... jaké by to asi bylo, putovat v nich prsty...? Ne, uţ
zase! Myslel si, ţe jeho nevítaná vzrušení byla důsledkem aktivního sexuálního ţivota, který vedl s
Alexem, ţe pravidelný sex jen podněcuje jeho chtíč. Ale aby něco takového způsobil student, to se mu
ještě nikdy nestalo. Ještěţe si toho nikdo nevšiml, zatím. A chce si s ním ve skutečnosti něco začít? Ne, to
nikdy. Jeho averze sice uţ trochu polevila, ale přesto by si nikdy nezačal se synem Jamese Pottera.
Vyloučeno. On měl i přes ten absurdní zájem, který se nedal přehlédnout, rád Alexe. Nikdy se s nikým
necítil tak uvolněně, nikdy se nikým tak nezasmál. Jejich sexuální ţivot byl bohatý. Šel dokonce tak
daleko, ţe o něm začal přemýšlet jako o svém partnerovi. Zajímalo ho, co asi Alex dělává o prázdninách.
Snad by jeho dovolenou spolu mohli strávit na chatě. Chvíli se nechal unášet tou představou, kdyţ si
všimnul, ţe se na něho Potter dívá s odhodlaným výrazem. Ty nádherně zelené oči měl rozšířené
překvapením.
„Co si o tom myslíte?“ zeptal se Harry. Měl pocit, ţe je Snape na míle daleko. Byl si dokonce jistý, ţe si
chvíli prohlíţel jeho nohy. Dokonce to vypadalo, jako by v jednu chvíli zkříţil nohy, jako by se snaţil skrýt
svou erekci.
„Hmmm?“
„O Dracovi. Jak uţ jsem řekl, nemusíme ho do toho zatahovat. Ale na druhé straně by bylo uţitečné,
kdyby nám pomohl svými schopnostmi a nechal ve spojení malou skulinu. Vím, ţe nemá ţádné
zkušenosti, ale s Nevillem si vedl skvěle. Myslím, ţe má šestý smysl, který ho řídí. A skutečnost, ţe vám
můţe důvěřovat, bude pro něho velmi motivující.“
Snape znovu vstal. „Souhlasím.“
„Jste si jist?“ zeptal se Harry a také vstal.
„Ano.“
„Je ten rituál sloţitý? Můţeme to udělat dneska, nebo bude lepší počkat, aţ budeme oba víc odpočinutí?“
„Dojdu pro tu knihu a vy se pak můţete rozhodnout.“ tak prostá věta a přeci tak významná. Bylo v ní
potvrzení, ţe uznává Harryho jako mága. Harry byl nadšený. Jen souhlasně přikývl, protoţe překvapením
ztratil řeč.
„Harry, proč mezitím nedojdeš pro Draca?“ navrhnul Brumbál. „Severus mezitím přinese potřebné knihy.
Nezačneme se čtením, dokud se s Dracem nevrátíš, abychom se společně mohli rozhodnout, jestli
provedeme rituál uţ dnes, nebo bude bezpečnější to odloţit. Také bych se k tomu rád připojil, tedy pokud
bude má magie k něčemu uţitečná.“
***
Kdyţ se Harry vrátil zpět do třídy, seděl Draco pohodlně uvelebený na ţidli, prázdný talíř se zbytky
omáčky měl poloţený vedle sebe na podlaze.
Kdyţ ho zaregistroval, zvedl hlavu. „Děkuji za steak, mágu Pottere. A za knihy.“ Ještě dodal a rychle vstal.
„Dobře, pojďme se nejdřív na něčem dohodnout,“ začal Harry. „Říkej mi, prosím, jen Harry. Nepotrpím si
na tituly jako takové.“
„Ale máš nárok...“
„Tak za prvé. Mohlo by se stát, ţe ti to uklouzne na veřejnosti a to bych nerad. Za druhé to zní hloupě a
cítím se nepříjemně. A do třetice, já jsem nejraději prostě jen Harry.“
Draco se na něho zkoumavě podíval. „A jak ti mám říkat na veřejnosti?“
„Harry, jak jinak. Myslíš, ţe to zvládneš? Lidi budou asi nejdřív překvapení. Myslím si, ţe jim bude chvíli
trvat, neţ si zvyknou na to, ţe jsme se spřátelili. Nejvíc se bojím toho, jak na zareaguje tvá kolej na to, ţe
máme vůbec něco společného. Snad všichni pochopí, ţe jsme prostě za svého nepřátelství vyrostli.“
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„Nebo si budou myslet, ţe jsem v tobě našel zalíbení, kdyţ budu najednou přátelský,“ Dracovy tváře
zrudly rozpaky.
„A to by ti vadilo? Mohlo by to být rozumné vysvětlení pro okolí, hormony se občas vzbouří kaţdému.“
„Já mám rád ţeny!“
„Jen klid,“ pochechtával se Harry. „Nejsi můj typ, to uţ jsem ti přeci jednou říkal.“
„Ta verze o přátelství mi zní lépe,“ reptal Draco. „Jak rychle se to asi dozví můj otec?“ dodal tiše.
„Budeš potřebovat ochranu a útočiště,“ prohlásil Harry konejšivě. „Je mi líto, ţe jsi musel tak dlouho
čekat, zatímco jsem mluvil s Brumbálem. Můţeš teď jít se mnou za ním?“ podal mu ruku.
„Hodláš nás přemístit, nebo to bude zase nějaká iluze?“
Harry se zasmál a oba přemístil do ředitelny.
„Pane Malfoyi! Vítejte. Harry mi řekl, ţe jste se rozhodl připojit ke straně světla proti Voldemortovi.
Posaďte se. Dáte si čaj? Horkou čokoládu? Harry, ta kniha, o které jsme mluvili, je na stole. Je v ní
záloţka. Já si mezitím trochu promluvím s panem Malfoyem.“
Harry se na Draca povzbudivě usmál, kdyţ viděl, jak se křehký blonďák přikrčil pod ředitelovým slovním
atakem.
Draco se posadil naproti Brumbálovi a Harry odešel na druhou stranu místnosti, kde leţely knihy. Stránky
byly zaţloutlé a poničené, ale inkoust na nich byl dobře viditelný. Ukázalo se, ţe kouzlo na zrušení spojení
je pozoruhodně jednoduché. Bylo navrţeno tak, aby se ten, kdo byl v područí, mohl osamostatnit. Jeho
pán mu mohl dát svobodu buď za odměnu, nebo se mohl vykoupit. Ke zrušení tohoto spojení bylo potřeba
pouţít stejnou sílu, jakou měl ten, kdo ono spojení vytvořil. Zdálo se to jasné.
Voldemort byl povaţován za neuvěřitelně silného, ale Harry věděl, ţe tomu tak není. Pouţíval moc svých
následovníků a přitom jeho vlastní magické jádro nebylo nic moc. Tohle kouzlo mohl pro Severuse udělat
uţ dávno. Na druhou stranu věděl, ţe kdyby nechal Znamení zla zmizet úplně, mohlo by to Snapea
uvrhnout do nebezpečí. Musí mít na paměti, ţe není znám případ, kdy by se někdo pokusil kouzlo zrušit.
Harryho napadlo, ţe jeho vlastní spojení s Voldemortem by mohlo být teď uţitečné. Ale chtěl to kouzlo
provést sám, bez asistence Brumbála? Nechtěl, aby Voldemort vycítil, co se děje. A je to vůbec moţné?
Voldemort se nesmí dozvědět o neuvěřitelné síle, kterou Severus vládne. Bude nutné jejich spojení
pomalu uzavírat, aţ nakonec zůstane jen mikroskopická skulinka, kterou by si mohl ten bastard nasávat
Severusovu moc. Harry si nepřál, aby Severus tomu vraţdícímu šílenci poskytl víc síly, neţ bylo nutné.
Najednou si uvědomil, jak zásadní roli v tom bude hrát Draco.
Vrátil se ke dvěma bavícím se muţům a počkal, aţ si ho všimnou. Oba na něho zvědavě vzhlédli.
„Omlouvám se, ţe ruším,“ začal.
„To je v pořádku, právě jsme končili,“ odvětil ředitel přívětivě.
Harry si dřepl vedle Draca. „Draco, kdyţ jsi léčil Nevilla, jaký to byl pocit? Cítil jsi, jak pracuje jeho magie?
Myslíš si, ţe bys ji mohl nějak usměrnit?“
„Ano, cítil jsem, na jakém principu jeho magie pracuje a ţe s ní můţu na chvíli splynout. Předpokládám,
ţe bych ho mohl ovlivnit, léčitelé to musí občas udělat. Nejsem si však jistý jak...“
„Můţu na tebe pouţít Nitrozpyt?“
Draco šlehl pohledem k Brumbálovi a potom přikývl.
„Dobře tedy,“ uzavřel Harry.
„Co?“
„Existuje případ, ve kterém bys mohl pomoci, ale musíme spojit své mysli. Byl bys ochoten to zkusit?“
„Pott... Harry, nemám pro cokoli takového kvalifika...“
„Já cítím někde tady uvnitř, ţe se to povede. Vím, ţe jsi skvělý,“ Harry se podíval na Brumbála. „Znáte ten
pocit. Prostě víte, ţe to dobře dopadne. Já to cítím.“
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Brumbál přikývl. „Raději bych ho měl napřed zavolat.“
Draco vypadal ustaraně.
Harry mu poloţil ruku na koleno, ale rychle ji stáhnul, kdyţ ucítil, jak Draco znervózněl. Sakra. Jen proto,
ţe je gay, ještě neznamená, ţe má kaţdý dotyk sexuální podtext!
„Je to jen prosba. Můţeš to odmítnout. Nejprve si vyslechneš, o co jde, a potom se rozhodneš. Nikdo tě
do ničeho nebude nutit. Je v pořádku, ţe máš pochybnosti. Kdyţ řekneš ne, nic se nestane. Rozumíš
tomu, Draco? Dávám ti na to své slovo.“
„Nechápu, co se tady děje, Harry, ale věřím ti.“
Harry přikývl a šel ke krbu.
O chvíli později se v místnosti objevil Severus.
„P... profesore!“ Draco vystřelil na nohy a jeho tvář poprvé postrádala obvyklou náklonnost.
„Draco,“ pokýval na něho Snape. „Sedni si.“ A sám udělal to samé. „Uţ všechno ví?“ zeptal se Harryho.
„Ne, chtěl jsem, abyste byl u toho. Myslím si, ţe kouzlo můţeme provést, a ţe by nám s tím Draco mohl
pomoci.“
„Vidím.“
Severus si prohlédl Draca, který byl evidentně nervózní. Bledší neţ obvykle a bradu měl agresivně
vystrčenou, oplácel jeho pohled.
Severus vstal a metodicky si začal rozepínat nekonečné mnoţství knoflíků na svém hábitu.
Harry cítil, jak jeho tělo na tento improvizovaný striptýz nevhodně zareagovalo.
Severus přehodil hábit přes opěradlo ţidle. Ticho přerušovalo jen šustění látky. Harry nemohl spustit oči z
dlouhých nohou a úzkých boků svého milence.
Severus si znovu sednul, uvolnil si manţetový knoflíček a vykasal si rukáv.
Černé Znamení zla bylo odhalené.
„Před mnoha lety jsem udělal pošetilé rozhodnutí,“ prohlásil a podíval se přímo na Draca. „Ale většinu
toho času jsem toho litoval a snaţil se to nějak odčinit.“
Draco se mu podíval do očí a potom se pohledem vrátil zpět na černou malbu na jeho paţi. Ruce, které
měl do té chvíle uvolněně poloţené na stehnech, zaťal v pěst.
„Severus je špionem světlé strany skoro tak dlouho, jako jste vy na světě, pane Malfoyi,“ uklidňoval ho
Brumbál.
Draco zíral na Severuse. „To proto vás mučil?“ zeptal se po chvíli.
Severus zavrtěl hlavou. „Nikdy mě nepodezříval. Tedy alespoň ne víc neţ kohokoli jiného.“
„A přátelství s mým otcem?“
Harry šlehnul pohledem po Snapeovi, ale ten vnímal pouze Draca.
„Tvůj otec a já jsme byli přátelé ještě dlouho před tím, neţ jsem se rozhodl přidat se na stranu světla,“
vysvětlil.
Kdyby jen Draco věděl, co všechno jejich přátelství zahrnovalo, pomyslel si Harry.
„To znamená, ţe jste pouţíval i informace, které jste dozvěděl od něho?“
„Ano.“
Ţádné výmluvy, ţádné vysvětlování, jen holá pravda.
I pro tohle Harry Severuse obdivoval.
K jeho překvapení Draco přikývl. „Bylo by to hloupé, nevyuţít veškeré dostupné zdroje. Není také zvěd?“
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zeptal se s nadějí v hlase.
„Přál bych si, aby byl na naší straně,“ řekl Severus. „Lucius není soupeř, který by se mohl brát na lehkou
váhu.“
Draco na ten kompliment jen přikývl a prohrábl si vlasy, potom však znovu ruku zaťal v pěst.
„Vyhrajeme. S Potterem musíme vyhrát. A on buď zemře nebo dostane polibek,“ řekl tiše.
‚My. On opravdu řekl my,„ pomyslel si Harry.
„Draco,“ promluvil na něho vlídně Severus, „nejsi za něho zodpovědný. Je dospělý muţ. Je zodpovědný
sám za sebe.“
„Kdyby věděl, ţe je Potter mág, mohl by své rozhodnutí změnit. Pravděpodobně by to udělal. On je
realista. Oportunista,“ snaţil se zaníceně blonďák.
„V tomto okamţiku nemůţu připustit takové riziko, Draco. V sázce je příliš mnoho ţivotů. Je mi to líto,“
Harry doufal, ţe ho spoluţák pochopí, ale věděl, ţe jakákoli slova v této situaci moc nepomohou.
Draco se podíval na Harryho a přikývnul. Zdálo se, ţe si uvědomil, co se mu snaţí říct. „O co jsi mě chtěl
poţádat?“
„Chceme zrušit spojení, pomocí kterého Voldemort čerpá ze Severuse magii. Vlastně to, co chci udělat, je
zmenšit průchod tak, aby nemohl čerpat víc neţ doteď. Doufáme, ţe kdyţ tam necháme jen malou
skulinku, ničeho si nevšimne. Myslím si, ţe bys nám s tím mohl pomoct. Kdyţ spojíme naše myšlenky,
mohl bys mě vzít do Severusova těla s sebou. Mohl bych slouţit jako zdroj energie nebo bych ti pomohl
rozhodnout se, kdyby sis nebyl v něčem jistý. Myslíš, ţe by to bylo moţné?“
Draco se na všechny překvapeně podíval.
„A proč to dělat polovičatě, Potte... Harry?“ zasmál se.
„Nedovolím, aby Voldemort ublíţil Severusovi, kdyby vycítil, ţe je spojení přerušené.“
Draco se na chvíli zamyslel.
Ostatní napjatě čekali.
Draco se na ně postupně podíval a v jeho pohledu byla vepsaná úzkost.
„Myslím, ţe by to bylo moţné, ale... mohli bychom to udělat aţ zítra? Jsem stále strašně unavený. A
upřímně řečeno, chtěl bych si to celé v klidu promyslet. Nechci udělat chybu a zranit tak profesora
Snapea. Bude to tak v pořádku? A ještě něco... mohl bys to kouzlo, které zabrání, abychom něco
prozradili, cokoli z hodin mimo třídu pro nápravu magie, rozšířit? Nebo tak něco. Nechci riskovat, ţe mi
unikne jakákoli informace týkající se profesora.“
Opravdu byl bledý a vypadal unaveně.
„To je velmi rozumný návrh,“ souhlasil Brumbál. „Harry, chceš rozšířit kouzlo, nebo to mám udělat já?“
Harry byl rád, ţe o to Draco poţádal před ostatními. Podíval se na něho a vyhověl mu.
„Hotovo,“ oznámil tiše.
„Jen tak?“
Harry přikývl. Ale náhle se plácl do čela.
„Draco, máš pravdu, jsme opravdu příliš unavení,“ podíval se na Snapea a Brumbála. „Zapomněl jsem
poţádat Nevilla, aby nejdřív zkontroloval Snapeův magický podpis.“ Podíval se zpět na blonďáka. „Draco,
pokud se zítra nebudeš cítit dobře, dej mi, prosím, vědět dopředu. Chtěl bych, abys měl na paměti, ţe to
vţdycky můţeme vyřešit jinak, ano?“
„Díky,“ Draco se roztřeseně zapřel rukama o nohy, jedině tak dokázal vstát.
Severus také vstal. „Nedal by sis se mnou skleničku, Draco? Nebo jdeš rovnou spát?“
„A... sklenička zní dobře. Děkuji vám, pane.“
107

STROM POZNÁNÍ

Společně zamířili ke krbu. Harry zatouţil jít k Severusovi na skleničku s nimi, ale věděl, ţe si ti dva
Zmijozelové potřebují promluvit.
„Myslím, ţe to šlo dobře,“ obrátil se Harry na Brumbála. „Bude velmi uţitečné mít ho na naší straně.“
„Ano. Jen mám strach, ţe to pro něho nebude snadné. Budeme muset všichni dávat pozor, jak na něho
reagují ostatní studenti ze Zmijozelu. Udělám na hradě veškerá bezpečnostní opatření, abych předešel
jeho zranění, ale přesto...“
Harry přikývl. „Přál bych si, aby začal spolupracovat s Hermionou. Pokud se Dracovi podaří překonat
vlastní předsudky – i kdyţ vypadá to tak, ţe na tom právě pracuje.“
„Ano, to by se mohlo ukázat jako zajímavá spolupráce! Myslím si, ţe se věci budou jen lepšit! Máš teď čas
na svou zprávu o té poslední akci se speciální třídou?“
***
O tři čtvrtě hodiny později se Harry posadil na svou postel s Ronem, Hermionou a Nevillem, obklopen
jídlem, které zrzek přinesl z kuchyně.
„Všechno nám to musíš vyprávět, kámo,“ vyzvídal Ron s plnou pusou čokoládového dortu. Na zuby se mu
nalepila čokoláda a vypadal opravdu nechutně.
„Ty jsi takový prase, Rone,“ ušklíbnul se Harry.
„Ale přesto mě miluješ. Samozřejmě čistě platonicky,“ dodal rychle.
Harry se na něho zářivě usmál.
„Tak co chceš vědět?“
„Všechno! Kdy jsi to zjistil? Jak? Jaké máš speciální dovednosti? Kde máš svou druhou hůlku – mágovu
hůlku?“
„Jaký je to pocit, Harry?“ zeptala se Hermiona. „Myslíš, ţe se pro tebe něco změnilo? Změnilo se nějak
tvoje vnímání magie?“
„Nevnímám ţádnou změnu, ale cítím, ţe jsem silnější, nebo spíš mám pocit, ţe můţu dokázat, cokoli si
zamanu. Neville,“ obrátil se na kamaráda, „máš pocit, ţe se stalo něco s mým magickým podpisem? Všiml
sis nějaké změny?“
„Ne, je stejný, jako byl ten starý,“ shrnul to Neville.
„To nám dává naději, ţe Voldemort nezaznamená u Snapea ţádné změny. Přesto bych tě chtěl poţádat,
jestli bys byl tak hodný a zkontroloval, jestli u něho k nějaké změně nedošlo.“
Hermiona se podívala z jednoho na druhého. „Vidíš magické podpisy?“ zeptala se uţasle Nevilla.
„Jo,“ odpověděl Neville plaše.
„Od kdy? Je to součást toho, s čím vám Harry pomohl?“
Neville zatřásl hlavou. „Vţdycky jsem je viděl. Nikdy mi na tom nepřišlo nic neobvyklého,“ řekl sotva
slyšitelně. „To není zrovna námět ke společenské konverzaci, ţe?“
„Hrome! Neve,“ hvízdl Ron. „Jak to vlastně vidíš?“
„Nedokáţu to přesně popsat. Je to jen takový pocit. Není to nic barevného nebo tak něco.“
„Jak fascinující!“ zašklebil se Ron. „Ale zpět k Harrymu. Vţdycky jsi byl mág, Harry?“
„To je docela příhodná otázka, Rone,“ usmála se na svého přítele Hermiona.
Ron se na ni usmál zpět a přitáhl si Hermionu tak, ţe seděla mezi jeho nohama a zády se opírala o pelest.
Teď, kdyţ uţ dojedl dort a měl čisté zuby, přijala své nové místo s radostí.
„Ani já neznám odpověď,“ přiznal Harry. „Promiň, nejsem v tom o nic chytřejší, neţ Neville,“ zářivě se na
Neva usmál, aby mu ukázal, ţe v jeho slovech není zášť.
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„A jak jsi to vlastně zjistil?“ zeptala se Hermiona, „Zčistajasna? Nebo se stala nějaká situace, kdy jsi něco
nechtěně svou silou poničil nebo tak něco?“
„Ne tak docela. Vţdycky jsem si myslel, ţe nejsem nějak zvlášť dobrý, ţe jsem měl prostě jen větší štěstí,
neţ je obvyklé. Ale potom mi ty náhody začaly být divné a já jsem začal přemýšlet o tom, jestli neexistuje
nějaká moţnost, ţe by to všechno vycházelo ze mě. V tu dobu jsem se rozhodl odejít od Dursleyů.
Potřeboval jsem novou identitu, a protoţe jsem chtěl ţít v mudlovském světě, nemohl jsem pouţívat
hůlku. Asi by mě to za normálních okolností nenapadlo, něco takového zkoušet, ale musel jsem se skrýt.
Stálo mě to spousty pokusů, neţ se mi to poprvé podařilo.“
„A kde ji máš?“ vyzvídal Ron.
„Patří k mému druhému ţivotu,“ zašklebil se Harry.
„Ale ve skutečnosti ji vlastně nepotřebuješ?“ upřesňovala si to Hermiona.
„Ano, máš pravdu, dávám přednost bezhůlkové magii. Mám pocit, ţe mám své kouzlo víc pod kontrolou.“
„Můţeš udělat bez hůlky jakékoli kouzlo?“ zeptal se Ron zvědavě.
„Myslím si, ţe ano. Dokáţu do kouzla dát hodně síly, ale pokud by to bylo hodně náročné kouzlo, které si
vyţádá hodně energie, bylo by výhodnější udělat ho s hůlkou. Zejména, kdyţ se to týká přírodních prvků.
Protoţe kouzlo, které upravuje okolní prostředí, do značné míry čerpá ze znalostí kouzelníka. O tomto
víkendu jsem pouţil svou hůlku...“ pozdvihl hůlku, kterou pouţíval ve škole, „...o tomto víkendu, během
tréninku. Pomohla mi udělat daleko reálnější model.“
„Aţ příliš reálný,“ zaskuhral Neville.
„Co? Co jsi udělal?“ ptala se Hermiona dychtivě.
„Chtěl jsem, aby byli trochu zoufalí a tím jsem jim pomohl pouţívat bezhůlkovou magii. To je celé,“
odpovídal Harry trpělivě.
„Ha!“ vykřikl Neville. „Nezdá se ti to jako trochu excentrický způsob? Zavřít nás do nějakého sklepení, a
připoutat nás okovy ke zdi?“
„Tos neudělal!“ vyvalil Ron oči.
„Draco?“ vydechla Hermiona. „Tys přišpendlil Draca na zeď v poutech?“
„A taky profesora Snapea,“ zašklebil se Neville.
„Co? Počkej! Snape je ve tvé třídě jako ţák? Tvůj ţák? Myslel jsem, ţe ti pomáhá jako učitel,“ Ronovi
málem vypadly oči údivem.
Harryho napadlo, ţe kdyby Ron viděl podobnou scénu, jaké byl svědkem Neville, asi by na místě umřel.
„A to tě nechtěl zabít?“ vykřikla Hermiona.
„Nejspíš chtěl, ale předešel ho Ernie. Dal mi pěknou ránu ,“ odvětil Harry.
„Sakra, ty jsi ale frajer!“ prohlásil Ron. „Vůbec tomu nemůţu uvěřit, ţes něco takového udělal! Jak jsi na
něco takového mohl mít nervy?“
„Nikdo se při tom nezranil...“
„A co Dracova ruka?“ protestoval Neville.
„Co? Co se stalo?“ dychtil Ron.
„Já jsem se víc bál o tebe. Byl jsi úţasný, Neville.“
Ostatní dva se obrátili a zírali na stále červenějšího Nevilla.
„Opravdu byl skvělý,“ zopakoval Harry. „Máme štěstí, ţe je Nev na naší straně. Teď mám na mysli něco,
co bych rád vyřešil hned. Byl bych rád, kdybyste navštívili mou speciální třídu. Pokud vám není proti mysli
dělat nějakou práci navíc.“
„Harry, třídu, kde se Snape svazuje a přitlouká ke zdi, si nenechám ujít ani za nic,“ zašklebil se Ron.
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„Ale v tom případě budeš taky na řetězu,“ připomněl mu Neville.
„Ach boţe!“ zčervenala Hermiona.
Ostatní se na ni podívali. „Co?“
„Nic!“
„Myslíš, ţe se toho tématu jen tak pustíme, kdyţ jsi to tak krásně nakousla? Teď uţ nám to musíš říct!“
„Nechtějte to vědět! To opravdu nejde!“
„Jsme tu jen my! No tak, řekni nám to!“ naléhal na ni Harry. Nedokázal si představit, na co Hermiona
myslela, kdyţ se teď cítí tak trapně.
„Snape. V poutech.“
„Ano, souhlasím,“ podpořil ji Ron. „Krásné pomyšlení, měl svázané ruce i nohy.“
„Ano, to je ono. Snape v poutech a zcela v mé moci, to je to, na co jsem myslela,“ Hermiona uţ byla
úplně rudá.
„Netušil jsem, ţe jste tak pomstychtiví,“ řekl překvapeně Harry a v ţaludku se mu usadil kámen. „Nikdy
by mě nenapadlo, ţe něco takového budete chtít. Je to sice mrzout, ale...“
„Já osobně jsem pro mučení!“ zašklebil se Ron.
Hermiona si schovala obličej do dlaní. „Přeji si, abychom o tom nikdy nezačali mluvit,“ zasténala.
„Snaţíš se před námi skrýt své sadistické sklony?“ zeptal se Harry.
„Jaký mučení, nejsi blázen?!“ ztěţka dýchala. „Jen jsem si představila tu scénu. Snape jen v mé moci.
Připoutaný ke zdi. To je zatraceně rozpalující, ne?“
Ticho bylo tak intenzivní, ţe i myš by ze sousední místnosti zněla jako slon.
„Ty sníš o Snapeovi?“ zeptal se Ron přiskříple.
Pohled Nevilla a Harryho se setkal nad jejich hlavami a Harry si všimnul, jak jeho přítel s námahou
zadrţuje smích.
„Líbí se mi vysocí, štíhlí muţi!“ protestovala Hermiona, přičemţ vzala Rona za ruku a zlehka ho políbila.
To Rona mírně obměkčilo. „Doufám, ţe mě nikdy nebudeš srovnávat s takovým bastardem,“ prskal.
Hermiona se posunula tak, aby dosáhla na jeho ucho a jemně mu ţuţlala ušní lalůček. Věděla, ţe tohle
vţdycky Rona dostane. „Neříkej mi, ţe sis nikdy nepředstavoval, co by šlo dělat s někým jiným,“
argumentovala, „vím, jak se díváš na Lisu Turpinovou.“
„To nedělám!“
„Harry, co si o tom myslíš?“ obrátila se Hermiona na svého přítele.
„Nečekej, ţe vám to budu pískat!“
„Ale víš co,“ řekla Hermiona, „mně to nevadí. Ona je opravdu hezká a milá. A líbíš se jí.“
„Já se jí – eh?“
„Jistě, před časem se mě ptala, jestli spolu chodíme.“
„Co?! Kdy přesně?“
„Vidíš! Říkala jsem ti, ţe o ni projevuješ zájem.“
„Hej! Jak jsi na tohle přišla?“
„Rone, vzdej to,“ zasmál se Neville, „nebo si s tebou při příští příleţitosti pohraje tak, jak to má ráda –
řetězy, pouta...“ Neville zrudnul. Přestoţe byl zvyklý, ţe se v chlapeckých loţnicích sedmého ročníku
probírala choulostivá témata, byl stále stydlivý, kdyţ měl s podobnou věcí přijít za dívkou. Bylo na první
pohled jasné, ţe má k ţenám, a k Hermioně zvlášť, ohromný respekt.
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„To není důleţité,“ rozzlobil se Ron, „ty jsi moje holka.“
„A ty jsi můj kluk,“ usmála se na něho Hermiona a políbila ho na tvář.
„Hůlka, řekni nám něco o své hůlce,“ pokusil se Ron vrátit k původnímu tématu. Věděl, jak rychle by se
mu tahle situace mohla vymknout a neměl zájem tady před svými přáteli sedět s boulí na kalhotách.
Hermiona si teď pokojně hověla v jeho klíně a on byl rozpolcený mezi tím, aby zůstala v klidu, nebo se o
ni začít nenápadně třít.
„To je změna tématu, nebo stále mluvíš o sexu? Já jen, který ze svých klacků ti mám popsat,“ dobíral si
ho Harry.
Ron zasténal a hodil po něm polštářem. Ostatní se evidentně dobře bavili.
„Tvá kouzelnická hůlka. Jak to s ní bylo?“
Harry přikývl.
V duchu se vrátil ke dni, kdy se vypravil k Ollivanderovi.
12. kapitola - Tajemství výroby hůlky
Harry byl ze svých neúspěšných pokusů vyrobit si hůlku velmi frustrovaný. Uţ vyzkoušel nespočet různých
druhů dřevin, kdyţ však zahlédl ve spodní části zahrady svého domu starou sukovitou jabloň, cítil, ţe ho
něčím přitahuje. Jeho první pokusy s jabloňovým dřevem ho ale zklamaly, bylo to sice trochu lepší, ale
stále to nebylo ono.
Nakonec poţádal Fawkese o pírko a on mu ho dal. Pečlivě si vybral prut z větve jabloně, přiřezával jej do
patřičného tvaru, ohlazoval a nakonec do něj malou ţiletkou připevněnou na špejli vydlabal dutinu pro
srdce hůlky. Ještě vyrobil ze dřeva malou zátku a celé své dílo přeleštil. Byl sice trochu znepokojený,
protoţe měl pocit, jako by se pírko uvnitř hůlky pohybovalo, ale přesto doufal, ţe bude fungovat.
Zbývalo uţ jen ji vyzkoušet.
Hůlka sice byla nezvykle lehká a cítil, ţe je něco jinak, ale kouzlo fungovalo. Pouze náhodou později zjistil,
ţe to nebyla jeho nová hůlka, s kterou kouzlil. Podřimoval na pohovce v pronajatém bytě v Brightonu,
odloţil si brýle na stolek a rozespale se natáhl pro hůlku, aby si s ní přivolal přikrývku.
Kdyţ se o hodinu později probudil, zjistil, ţe to, co stále ještě svírá v prstech není kouzelnická, ale jídelní
hůlka. Dřevěná jídelní hůlka byla ještě trochu upatlaná od oranţové sladko kyselé omáčky a on zjistil, ţe
si od ní umazal svoji oblíbenou košili.
Po té, co zjistil, ţe ke kouzlení vlastně hůlku nepotřebuje, začal Harry na své bezhůlkové magii tvrdě
pracovat. Vzpomněl si, ţe první bezhůlkové kouzlo se mu podařilo uţ v době, kdy ještě bydlel u Dursleyů.
Probudila ho tehdy neskutečná ţízeň. Okno bylo hermeticky uzavřené a v místnosti bylo příšerné horko.
Celý den pracoval na zahradě a před tím, neţ strýc s tetou odešli do kina, zamkli ho v jeho pokoji, protoţe
nesnášeli, kdyţ se v jejich nepřítomnosti potuloval po domě.
Harry si znovu zdřímnul, ale po chvíli ho opět probudila nesnesitelná ţízeň. Kdyţ uslyšel, jak se otevírají
hlavní dveře a zaslechl typické dusání svého bratrance Dudleyho, zavolal na něho.
To se však brzy ukázalo jako velice špatný nápad.
Dudley totiţ nebyl sám, byl s ním Piers Polkiss a ještě jeden kluk. Prázdný dům povaţovali za skvělé
místo, kde by mohli nerušeně experimentovat s drogami.
Dudley odemkl zámky na dveřích jeho pokoje a všichni tři vrazili dovnitř. Okamţitě za sebou zabouchli.
Kdyţ je Harry poţádal o vodu a někdo z nich mu podal láhev vodky, neváhal a napil se. Byl tak ţíznivý, ţe
doušek čehokoli bylo jako poţehnání.
Dudley se uvelebil na Harryho polštáři, zatímco Eric se posadil do nohou postele. Piers se opřel o dveře a
zatarasil tak únikovou cestu. Harry se napřímil. Strach mu pumpoval adrenalin do ţil, v ústech měl jako
na Sahaře a ta vodka to celé jen zhoršila. Točila se mu hlava a před očima mu všechno plavalo.
Piers nasypal několik řádků bílého prášku a po té, co ho ostatní uţili, zbyla tam jen jedna tenká linka. Eric
donutil Harryho, aby si šňupnul poslední dávku a jemu bylo brzy ještě hůř. Měl takový neblahý pocit, ţe
drogy a magie by se neměly míchat.
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Erik řekl o Harrym, ţe je baba a všichni se tomu zasmáli. Ale přitom všichni byli zhruba dvakrát těţší neţ
byl on. Piers se na to zašklebil a řekl, ţe sice nevypadá jako holka, ale asi stejně bude na chlapy. Harry,
který teprve nedávno přišel na to, ţe je jeho orientace jiná a ţe je opravdu gay, dostal strach jako nikdy
předtím.
Z toho nic dobrého nevzejde.
Piers se Harryho zeptal, jestli by ho nemohl obslouţit pusou a demonstrativně si sáhl na zip u poklopce.
Harry ho rezolutně odmítl.
Veselí se rychle změnilo na agresi. Piers se vrhnul na Harryho, vyrval pásek z jeho kalhot, praštil s Harrym
o stůl a spoutal mu opaskem ruce za zády. Škubnul mu za kalhoty a jedním tahem mu je sundal ke
kolenům. Erik vehementně Pierse povzbuzoval. Harry se obrátil na Dudleyho, který teď byl v rohu postele
ve stínu a vůbec nevypadal dobře.
Prakticky Dudleyho pohledem prosil, aby mu pomohl.
Kdyţ se jeho bratranec postavil, doufal Harry, ţe se chystá vzít situaci do vlastních rukou a zjedná
pořádek.
Dudley se však šinul ke dveřím.
„Kam jdeš, kámo?“ volal na něho Piers. „Bojíš se, ţe taky ztepláš?“
Dudley se ve dveřích otočil. „Je mi zle,“ prohlásil nesrozumitelně a rychle zmizel.
„Idiot,“ zamumlal si pro sebe Piers.
Otočil Harryho k sobě a rukou mu sevřel krk, tiskl ho opravdu silně. „Budeš mě kouřit hned, ty buzerante,
nebo se mám snad obslouţit v tvojí vychrtlý prdeli?“
Jakmile mu Piers začal tlačit hlavu dolů, Harry ztratil nervy a něco se v něm zlomilo.
Ozvalo se prásknutí a v dalším okamţiku byli oba násilníci pryč. Prostě zmizeli. Harry si natáhnul kalhoty a
vyvrávoral ze dveří. Jednou rukou si drţel pohmoţděný krk a těţce dýchal. Dudley klečel u záchodové
mísy a usilovně zvracel. Harry se vrhnul k umyvadlu a chlemtal vodu přímo z kohoutku. Lok za lokem jako
by na tom závisel jeho ţivot a dost moţná, ţe opravdu závisel. Potom také zvracel.
Měl strach opustit dům ve stavu, v jakém se právě nacházel, ale zrovna takovou měrou se v něm bál
zůstat.
Podíval se Dudleyho, jak objímá záchodovou mísu a zhoupnul se mu ţaludek nad tím obrazem. V břiše
měl křeč a musel ještě jednou pouţít umyvadlo.
„Jdu zpátky do svého pokoje,“ řekl, kdyţ skončil. „Těch tvých pochybných kamarádíčků jsem se zbavil.
Jestli sem ty sráče ještě jednou přivedeš, zabiju tě.“
Dudley pouze ochable přikývl a pokračoval v útoku na toaletu.
Harry se vrátil zpět do pokoje, strčil psací stůl a komodu ke dveřím a zhroutil se na postel.
O tomto incidentu se nikdy nikdo nedozvěděl. Petunie potkala o několik dní později matku Pierse a ta jí s
hrůzou vykládala, jak její syn nebyl několik dní k nalezení. Nakonec ho někdo objevil úplně opilého v
Exeteru a on vůbec netušil, jak se tam dostal. Dudley neřekl ani slovo a Harrymu se vyhýbal jako moru.
Ţádné uráţky, prostě nic. O dva dny později našel Harry ve svém pokoji láhev vody. Přičichl k ní a
vypadalo to, ţe je to opravdu jen obyčejná pitná voda. Moţná se po tom všem takhle projevilo Dudleyho
špatné svědomí.
Během následujícího školního roku si Dudley získal nové přátele. Petúnie o tom psala Harrymu v dopise.
Ţe prý také začal sportovat a oblíbil si box. Dokonce i hodně zhubnul. Nejdřív jí bylo líto, ţe uţ se Dudley
nestýká se svými starými přáteli. Kdyţ však zjistila, ţe Piers musel nastoupit na léčení ze závislosti na
drogách, tak si uvědomila, ţe takhle je to lepší.
Harry se o tom také nikdy nikomu nezmínil.
Neřekl to ani Ronovi s Hermionou, dokonce ani Derekovi a Andymu, svým prvním milencům a
spolubydlícím z Brightonu.
112

STROM POZNÁNÍ

Místo toho začal pracovat na svých svalech a na své magii.
Uţ nikdy se nechtěl dostat do podobné situace.
***
Vrátil se myšlenkami zpět k pokusům o vytvoření kouzelnické hůlky. O zimních prázdninách opět pracoval
na své bezhůlkové magii a znovu měl pocit, ţe ho k sobě jabloň nějak přitahuje. Na jaře na ní vyrostly
nové proutky, byly pruţné a přímo překypovaly ţivotem. To je ono – to bylo přesně to, co potřeboval.
Harry jasně cítil, ţe tohle je to pravé dřevo a ten správný čas. S pocitem, ţe tentokrát to vyjde, jich
několik uřízl a vydal se do Ollivanderova obchodu.
***
Dovnitř vešel v podobě Alexe.
Těţký vzduch byl naplněný magií a v paprscích slunečního svitu, který se sem dral skrz netěsnící okenici,
tančila prachová zrnka svůj nikdy nekončící tanec.
Harry si chvíli vychutnával všepohlcující ticho a kdyţ se před ním z ničeho nic objevil pan Ollivander, téměř
nadskočil leknutím.
„Pan Potter! Jsem tak rád, ţe se s vámi opět setkávám! Vidím, ţe jste za tu dobu pěkně vyrostl. Přišel jste
si pro novou hůlku, hádám dobře?“
„Ano, pane,“ začal Harry naprosto ohromený tím, ţe stařík prohlédnul jeho kouzlo. Kouzelník na nic
nečekal a otočil se k němu zády a se spokojeným mručením nahlíţel do malých zásuvek v regálu. „Tak
copak tu máme... tuhle ne... ta taky nevypadá... tahle...“
Harry si hlasitě odkašlal a kdyţ ho druhý muţ ignoroval, zkusil to znovu ještě hlasitěji.
„Je tu plno prachu,“ konstatoval výrobce hůlek, „zkuste dýchat nosem, milý hochu. Nakonec od toho tam
máte všechny ty jemné chloupky.“
„Ehm... tohle není můj problém,“ zamrkal Harry. Vyndal pírko a ratolest z náprsní kapsy a poloţil je na
pult, aby si je mohl pan Ollivander prohlédnout.
Kdyţ kouzelníkovi došlo, co to před ním leţí, prudce se na Harryho podíval.
„Snaţil jsem si ji vyrobit sám, pane. Ale nefunguje moc dobře. Tohle jsem si přinesl...“ posunul ratolest a
doufal, ţe tím výrobce hůlek nenaštve „...já vám tady nechci dělat zmatky, vím, ţe váš obchod funguje
jinak. Také ale vím, ţe jste nejlepší ve svém oboru, doufal jsem tedy, ţe mi pomůţete. Samozřejmě za to
dobře zaplatím,“ dodal. Doufal, ţe jeho ţádost nebyla nějak nevhodná. Etiketa kouzelnického světa pro
něj byla stále záhadou.
„Chtěl jste si ji vyrobit sám? Co vás to napadlo, mladý muţi?“ Ollivander se na něho pátravě podíval přes
okraj svých půlových brýlí.
„Jen jsem měl takové nutkání,“ prohlásil Harry a sám si uvědomoval, jak to zní bláhově, „myslím si, ţe
musí existovat nějaké kouzlo, které připevní jádro hůlky tak, aby uvnitř nechrastilo. Doufal jsem, ţe byste
mě to mohl naučit.“
„Hmmm. Takţe jste to uţ zkoušel... A fungovala vám některá?“
Harry zrudnul. „Myslel jsem si, ţe ano,“ připustil svůj omyl, „ale pak se ukázalo, ţe jsem to dělal já,“ sníţil
hlas do šepotu, „eh... pomocí bezhůlkové magie.“ Bylo trochu trapné ţádat výrobce hůlek o radu a přitom
zároveň přiznat, ţe ţádnou hůlku ve skutečnosti nepotřebuje.
„Jste si jistý? Ţe to opravdu byla bezhůlková magie? Můţete mi, chlapče, něco z toho ukázat? Rád se na
to podívám na vlastní oči!“
„Ehm, a co byste chtěl, abych konkrétně udělal?“ zeptal se Harry zmateně.
Stařík si ho znovu pátravě prohlédnul.
„Mezi všemi hůlkami v tomto obchodě je jedna, která je zhotovená z lipového dřeva a má jádro z ţíně
jednoroţce. Můţete ji přivolat?“
Za normálních okolností by to byla podivná ţádost, ale vzhledem k tomu, ţe byli v obchodě s hůlkami, to
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byl celkem logický poţadavek. Harry se snaţil vnímat jednotlivé prvky v místnosti. Hledal poţadované
dřevo. Podlaha na něho téměř křičela, byl to nejspíš největší kus lipového dřeva široko daleko. Taková
blbost! Měl začít hledat ţíně jednoroţce, ty byly vzácné. Začal na ně myslet a na to, ţe je chce přivolat.
Devět krabic vystřelilo z regálů a přistálo na pultě.
Ollivander se na něho tázavě podíval.
„Od jednoduchého ke sloţitému,“ vysvětlil Harry.
Podíval se na krabice a myslel na lipové dřevo, snaţil se představit jeho typickou vůni a ruka mu sama
dopadla na jednu z krabic. „Tahle to je,“ řekl pevně.
Výrobce hůlek otevřel krabici a sáhl dovnitř. „Ano, dobře, moc dobře. Není moc lidí, kteří tohle dokáţí.
Máte přirozený talent potřebný pro výrobu hůlek a jejich prodej,“ pochválil ho tichým hlasem.
„Musí to být velmi zajímavá práce,“ poznamenal Harry.
„Hmmm... jistě. A teď k tomu, proč jste za mnou přišel! Nemáme čas na lelkování!“
Zavedl Harryho ke dveřím, které vedly do zadní části obchodu.
Vešli do překvapivě světlé a vzdušné místnosti s velkým stolem uprostřed, u kterého seděli tři lidé. Mladá
ţena, muţ středního věku a ţena, jíţ vrásky hluboce brázdily její tvář.
Kdyţ všichni zvědavě zvedli hlavy od své práce a podívali se na nově příchozí, pozdravil je Harry mírným
pokývnutím hlavy. Všichni pracovali na výrobě magické hůlky.
„Jemiro, drahoušku, mohla bys mě, prosím, vystřídat v obchodě? Lottie a Alfricu, máte dnes odpoledne
volno! A Jemiro, prosím, nevyrušuj nás! Věřím v tvá rozhodnutí! Řiď se vlastním citem!“
„Ano, jistě strýčku, samozřejmě,“ okamţitě se zvedla a kvapem mířila do obchodu, cestou si zvědavě
prohlíţela Harryho. Kdyţ procházela těsně kolem něho, ještě mu vyslala jeden obdivný pohled.
Stará dáma se postavila, rozdělanou hůlku pečlivě zabalila do ovčí vlny, uloţila do standardní
Ollivanderovy krabice a strčila ji do skříně za sebou. Potom se pomalu obrátila na Harryho a sjela ho
ostrým pohledem v poněkud zapadlých očích.
Podívala se na Ollivandera a lehce mu pokynula hlavou. „Připravím vám na později nějaké jídlo. Nechám
vám to v troubě,“ řekla, lehce se usmála na Harryho a houpavým, přesto však na její věk a proporce
sviţným krokem opustila místnost.
I muţ uklidil svou práci, oblékl si kabát, kývl na ně a také odešel.
„Tak to by bylo! Konečně je tu trocha ticha a klidu! Báječné!“ Ollivander se tvářil, jako kdyby tam ti tři
běţně dělali hluk nebo nějaké výtrţnosti.
„Je mi strašně líto, ţe jste musel kvůli mně přerušit práci v...“
„Ach můj boţe, chlapče, stejně pořád naříkají, ţe jsem jim nedal volno za posledních padesát let! A
Jemira... ona je skvělá, je to moje pra pra pra praneteř. Víte, ona se ráda prohrabává v krabicích v mém
obchodě. Chce to tu zdědit, aţ jednou zaklepu bačkorama, jak s oblibou říká. Myslím, ţe jí to tady
nechám, je opravdu dobrá,“ dodal. „Co si o tom myslíte?“ podíval se váţně na Harryho.
„Ale pane, já nemám ţádnou představu o tom, co musí umět správný výrobce hůlek. Na první pohled se
ovšem jeví jako velmi příjemná a to je velké plus, ne?“
„Obezřetná odpověď, to mám rád. Řekl jste to výborně! No tak, poloţte to na stůl, abych se na to mohl
podívat!“
Harry poloţil pírko a útlý proutek vedle sebe na obrovský bílý stůl.
„Fawkes vám dal pírko?“
„Ano, pane.“
„Albus o tom ví?“
„Ehm... ne, pane.“
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„Ničeho se neobávejte, milý hochu. Fawkes si o těchto věcech rozhodne vţdy sám. Poţádal jste ho o něj,
nebo to byl jeho nápad?“
„Poţádal jsem ho,“ odpověděl Harry a doufal, ţe v tom nebude nějaký problém.
„V té věci si nemusíte dělat ţádné starosti. Je dobré, ţe jste věděl, co chcete a dokázal jste si o to říct.
Pouţíval jste toto pírko při všech svých pokusech?“
„Ano, někdy jsem ho pěkně pomačkal, ale potom se samo zázračně zregenerovalo,“ přiznal Harry a chvíli
se kochal pohledem na krásné peříčko. Natáhl ruku a jemně jej pohladil prsty. Z pírka vytrysklo několik
jisker magie.
„Ó, to je velmi dobré! Stará magie vytváří dokonalou rovnováhu s mladým dřevem. Skvělé, to je dokonalá
kombinace!“ vykřikoval nadšeně výrobce hůlek.
Harry byl zmatený. Jeho volba byla náhodná, tak si na tom nepřipisoval ţádné zásluhy. Ollivander
nadšeně brebentil a vypadalo to, ţe slova chvály bude opakovat do nekonečna. Jeho radost byla potěšující
a nakaţlivá.
„Vezměte si proutek do ruky. A teď s ním zkuste švihnout! Ano, tak je to dobře! Jste jen o zlomek vteřiny
pomalejší, neţ byste měl být. Uřízl jste si příliš dlouhý prut.“
„Opravdu?“ podivil se Harry. „Já jsem doufal, ţe bych pro změnu mohl mít dlouhou hůlku.“
„Nesmysl, milý hochu. Na krátkém nástroji není nic špatného. Mě to nikdy v ničem nebrzdilo. Proč by na
světě existovaly štafle na regály, kdyby byli všichni vysocí? A krom toho, stejně nikdo nedosáhne ze země
aţ na tu horní polici a potom je jedno, o kolik příček musíš vystoupat. Všichni je nakonec potřebujeme,
abychom se dostali aţ nahoru. Na krátkosti není nic špatného, vůbec nic.“
Harry se na něho zašklebil. Ollivander byl nepochybně bizardní muţ, ale rozhodně velmi zajímavý.
„Tak mi řekněte něco o svých minulých pokusech a podle toho se rozhodneme, jak dál pokračovat.“
Harry začal vysvětlovat, jak experimentoval a Ollivander jen střídavě vzrušeně vykřikoval, nebo potutelně
mlčel a přikyvoval.
„Nebyl to špatný pokus, ale neměl jste na to dostatek speciálních nástrojů a taky jste si napřed dřevo
nenamočil.“
Vzal Harryho do vedlejší místnosti, kde bylo několik malých podlouhlých kádí, ve kterých se namáčelo
dřevo na pozdější zpracování.
Harry se podíval na svůj proutek a potom na nádrţ s roztokem. Trochu se zachmuřil a podíval se zpět na
svou hůlku.
„Potopte ji tam. Mladému dřevu stačí jen několik hodin.“
„Eh, je mi to líto, pane, ale já mám z toho takový divný pocit,“ začal Harry a lehce zčervenal.
„Jakţe? Co máte za pochyby, pane Pottere?“
„Ona tam nechce,“ snaţil se vysvětlit Harry a připadal si neuvěřitelně pošetile.
„Ne?“
„Ano, myslím, ţe se brání jakýmkoli látkám, které by do ní mohly proniknout. Můţeme to udělat bez
nich?“ zeptal se. Nejdřív poţádá člověka, který je ve svém oboru špička o radu a pak odmítne udělat, co
mu doporučí. Očekával, ţe ho mistr chytne za ucho a bez prodlení ho vyrazí z dílny.
„Opravdu? Tak dobře. Lázeň tedy vynecháme. Velmi zajímavé. Řekl bych, ţe je to vzácný úkaz! Bude to
pro vás obtíţná práce, ale pokud je to, to co od vás vaše hůlka očekává, potom jí musíte vyhovět, pane
Pottere.“
Harry si připadal jako cizinec, který studuje jazyk jeden rok a promlouvá s rodilým mluvčím – jednotlivá
slova chápal, ale jejich význam byla jiná věc. Vydechl úlevou nad klidným přístupem výrobce hůlek.
Dokonce to vypadalo, ţe mu zkušený řemeslník věří, ţe tohle všechno cítí.
Pan Ollivander začal z jedné kádě vyndávat jeden kousek dřeva za druhým a tiše si u toho pro sebe něco
bručel.
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Harry trpělivě čekal.
Nakonec vybrané kousky dřeva pečlivě otřel a odvedl Harryho zpět do dílny.
„Dobře, dobře pane Pottere. Jako první stáhněte pruhy kůry. Asi takto,“ prohlásil a začal pracovat na
jednom z proutků, který před chvílí vytáhl z kádě. „Nesmíte to uspěchat. Při výrobě dobré hůlky je čas
nepodstatný. Některé lze udělat za pár dní a jiné mohou trvat měsíce. Spoléhejte se na svůj instinkt a
nechejte se jím vést, pane Pottere.“
O chvíli později uţ byla Harryho hůlka nahá jako novorozeně. Ukázalo se, ţe hůlka není ideálně hladká, ale
Harrymu se ten malý suk, který pasoval přesně na jeho palec líbil. Uchopil hůlku do ruky jako při kouzlení
a palcem suk pohladil.
„Vidím, ţe jste tam ten suk nechal. To je velmi neobvyklé. Ale není na tom samozřejmě nic špatného,“
dodal Ollivander s úsměvem.
„Je na správném místě,“ odvětil Harry a snaţil se, aby jeho hlas nezněl útočně.
„Ano, ano, věřte svým instinktům. Velmi dobře, chlapče! Ve vašem věku to musí být zvlášť náročné, ale
vedete si výborně!“
Harry si uţ na podivné reakce výrobce hůlek začínal zvykat.
„Co dál, pane?“
„Och, další krok můţe být ošemetný! Nejdřív si dáme něco k pití, milý chlapče! Vodu? Čaj? Jakmile totiţ
začneme, nemůţeme práci přerušit.“
Harry vypil sklenici vody a šel za Ollivanderem, který ho přivedl ke zvláštnímu stroji, který trochu
připomínal mudlovskou vrtačku. S nejmenším vrtákem, který kdy Harry viděl. Byl připevněný na vysokém
stojanu ve výšce očí.
„Nyní se posaďte sem,“ prohlásil Ollivander a rukou zatlačil na Harryho rameno a tím ho donutil si sednout
na stoličku.
„Hůlka se nemůţe do ničeho upnout, musíte ji po celou dobu drţet v ruce. A to můţe být setsakra
namáhavé. Neočekávejte ţádnou snadnou cestu. Musíte najít jádro - nechte se vést cestou, kterou vám
ukáţe vaše hůlka. Očekávám, ţe ten suk bude trochu problém. Ale v ţádném případě nespěchejte! Musíte
cítit, co po vás to dřevo chce, rozumíte?“
Harry přikývl a snaţil se nepovzdychnout si.
„Přidrţte proutek před strojem a snaţte se vnímat jeho pocity. Je dobré to zjistit ještě neţ začnete.“
Harry zvednul hůlku před přední část stroje. Moc ho nenadchla představa, ţe bude muset drţet ruce v této
nepohodlné pozici.
„Můţete se opřít lokty o stůl. Takhle byste to dlouho nevydrţel.“
Harry to udělal. Přiloţil si konec hůlky k obličeji a podíval se přes její délku na vrták, asi jako se
odstřelovač dívá přes hledáček své pušky. Ale nic necítil.
Náhle ho napadlo sundat si brýle a zamhouřit jedno oko. A bylo to!„Výborně, mladý muţi. Teď si to
nanečisto jednou či dvakrát zkuste,“ poloţil před něho cvičné hůlky.
Byl to rozumný návrh. Potřeboval si to nejdříve vyzkoušet. Harry odloţil svou hůlku, vybral si jednu z
nabízených, prohlédl si ji a poloţil zpět.
Podíval se na Ollivandera.
„Nedělejte si starosti, ţe ji pokazíte, chlapče. Je to jen kus dřeva a trocha času!“
Harry uchopil jeden proutek, potom ho však poloţil a vzal si svůj. „Takhle mi to nejde, on není můj.“
„Hmmm? Tomu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím, milý brachu!“
„Víte,“ řekl Harry a pohladil jabloňové dřevo, „tohle je moje hůlka a ostatní jsou pro mě jen kusy dřeva.“
Ollivander se pochechtával. „Dobře, dobře! Co s tím budeme dělat? Máte nějaký návrh?“
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„Je mi to opravdu líto, pane, já vím, ţe praxe má smysl, ale nemyslím si, ţe by v tom byl nějaký
významný rozdíl, kdyţ si to vyzkouším na hůlkách, ke kterým nemám vztah,“ prohlásil a přejel prsty po
své budoucí hůlce, „tahle na mě prakticky křičí, co mám dělat.“
„Inu tedy dobrá, tak tuhle etapu taky vynecháme,“ řekl Ollivander tajemně. „Pusťte se tedy do toho!
Neváhejte.“
„Jak se vlastně ta vrtačka ovládá, pane?“
„Och! Ano, ano, já hlava děravá. Dejte si nohy na pedály a to je celé. Zkuste lehce sešlápnout. Ach ano,
výborně, to je ono. Dobře, vedete si opravdu dobře.“
Harry cítil, jak se nad něho naklání, kdyţ zapínal vrták. Kdyţ však začal pracovat, brzy nevnímal nic jiného
neţ vrtačku, dřevo a bolest v rukou.
Všechny své pocity a myšlenky odsunul do pozadí a soustředil se jen na to, aby nakláněl hůlku přesně tím
směrem, kterým ho vedla.
Kdyţ byl hotov, bolela ho ramena, jako by právě absolvoval mučení. Záda měl jako v jednom ohni, jeho
oči se nemohly vzpamatovat z toho, jak celou dobu usilovně téměř bez mrknutí sledoval vrtačku.
Opatrně své dílo poloţil na stůl, vstal a protáhl se. Byl v šoku, kdyţ zjistil, ţe venku uţ je tma a ţe
pracoval pod silným světlem lampy. Vůbec si nevšiml, kdo a kdy rozsvítil.
Pan Ollivander se vrátil zpět do dílny. „Hotovo? Výborně. Musíte být strašně vyčerpaný. Nikdo si
neuvědomuje, jak je výroba hůlek fyzicky namáhavá!“
„Je mi opravdu líto, ţe jsem vás tak dlouho zdrţel, ztratil jsem pojem o čase.“
„Dlouho? Nesmysl! Kdyţ se člověk dobře baví, tak copak záleţí na čase? Ale musíte být hladový. Pojďte se
mnou, podíváme se, co nám Lottie nachystala k jídlu.“
„Já vám opravdu nechci způsobovat nějaké komplikace, pane. Můţu se sem zítra vrátit, abych to dodělal?“
„Vrátit se zítra? No to ne! Nemůţete práci přerušit! Je potřeba, abyste další část dodělal ještě dnes!
Nejdřív se ale musíte najíst, další etapa je těţká. Pojďte za mnou!“
Harry ho následoval do prvního patra, cestou se zastavili v koupelně. Posadili se v útulné kuchyni za stůl z
lakovaného dřeva. Na stole uţ byla přichystaná velká mísa plná lahodně vonícího masa a několik krajíců
čerstvého chleba.
Lottie uţ večeřela, ale poté, co se o oba muţe postarala, usadila se k nim se sklenkou nějakého fialového
alkoholu a dělala jim společnost.
„Pane Pottere, chodíte ještě do školy, ţe? Jaký je váš oblíbený předmět?“ zeptala se Lottie se zájmem.
„Ano, madam,“ odpověděl Harry, protoţe si nebyl jistý, jestli je to paní Ollivanderová, nebo ne.
„Och, nemusíte být tak formální! Říkejte mi Lottie! Tak jako kaţdý,“ řekla povzbudivě.
„Dobrá, pak mi tedy prosím říkejte Harry. Nejsem moc dobrý v kouzelnické etiketě,“ přiznal Harry s
rozpaky, „nikdy si nejsem docela jistý tím, co se sluší a co ne,“ dodal.
"Ke zdvořilému chování není zapotřebí znát nazpaměť etiketu," usmála se na něj Lottie, "a vaše chování
se zdá být velmi milé, Harry."
Harry se na ni také usmál.
Před sebou měl zbytek pudinku s ovocem a šlehačkou.
Harry olízl poslední zbytky ze lţíce a blaţeně se na ţenu usmál. „To byla lahoda, Lottie! Poznal jsem v tom
hřebíček a kardamom, ale co bylo to další koření?“
„Tedy! Mladý muţ co umí vařit? Vy jste samé překvapení!“ v průběhu dalších několika minut si vyměňovali
recepty.
„Obávám se, ţe na vás čeká práce,“ řekl Ollivander, zatímco vstával od stolu.
„Neměl bych nejdřív umýt nádobí?“ zeptal se Harry a rychle vstal.
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Lottie se zasmála. „Ţe bych vás zaměstnala v kuchyni? Myslím si, ţe jste sem přišel kvůli něčemu
důleţitějšímu! A na Barnym vidím, jak je netrpělivý, tak uţ běţte.“
Harry se zašklebil a v okamţitém impulsu se naklonil přes stůl a políbil Lottie na tvář. „Děkuji,“ špitnul jí.
„Och! Jste váţně milý! Ale raději uţ jděte, neţ začne Barny ţárlit!“ pochechtávala se, ale byla očividně
potěšena.
Harry následoval výrobce hůlek zpět do dílny.
„Teď je čas umístit do hůlky jádro, pane Ollivandere?“ zeptal se.
„Tak takhle ne! Moje ţena je pro vás Lottie a já pan Ollivander?“
„Já bych si nikdy netroufl...“
„Myslím si, ţe v tuto noční hodinu hodíme etiketu za hlavu! Mé jméno je Barny a je stejně dobré jako mé
příjmení!“
„Děkuji... Barny,“ usmál se Harry.
„Dobře, dobře, pane Pottere...“
„Harry.“
„Je mi potěšením, chlapče. Dobrá tedy... Harry. Budeme postupovat od jednoduchého ke sloţitému, jak
jste uţ dnes jednou řekl. Moţná vám to tak nebude připadat, ale je to tak. V kaţdém případě je opravdu
čas vloţit peří Fawkese do hůlky, Harry!“
Harry zvednul pírko ze stolu a opatrně ho zasunul do otvoru. Všiml si, ţe pan Ollivander... Barny... se
nikdy nedotkl jeho budoucí hůlky ani pera z fénixe a uvědomil si, ţe to bylo od něho záměrné. Hůlka bude
jen jeho majetkem a pracoval na ní zcela samostatně, přesně tak, jak o tom snil. Byl skutečně velmi
šťastný, ţe se mu jeho přání vyplnilo.
„Dobrá, to bylo snadné, ţe? S pírkem nejsou ţádné potíţe. Ale měl byste vědět, ţe s ostatními jádry to
není tak lehké. Představte si takové vlasy mořské panny. Tam je to velmi sloţité. A co se týče... jistě,
jistě! Nebudu odbíhat od tématu! Nyní je potřeba hůlku zaplombovat.“
„Tady jsem měl vţdycky problém,“ přiznal Harry. „Existuje na to nějaké kouzlo?“
„Ne, ne, ţádné kouzlo.“
Harry posmutněl.
„Neexistuje ţádné verbální kouzlo. Ale všimnul jsem si, ţe máte velmi silnou bezhůlkovou neverbální
magii, takţe to jistě dokáţete. Teď se soustřeďte na svůj proutek. Přiveďte ho zpět k ţivotu tak, aby se
zevnitř vyplnily i ty nejmenší molekuly prostoru, ale přitom se nepoškodilo jemné chmýří pírka. Ty malé
chloupky se nesmí porušit, jen se musí vyplnit prostor mezi nimi.“
Harry se podíval na hůlku a ten úkol se mu zdál nemoţný.
„Jak to mám udělat?“ zeptal se.
„Vezměte si hůlku do rukou. Soustřeďte svou mysl jen na ni. Zavřete oči. To je vše, co vám k tomu můţu
říct, Harry.“
Harry to udělal. Vţdy cítil nějaké zvláštní spojení s tímto kouskem dřeva, ale nyní, kdyţ v něm bylo jádro,
byl ten pocit naprosto odlišný. Ale nevěděl, co přesně má hledat.
Otevřel oči a bezradně se podíval na Ollivandera, který se na něho povzbudivě usmál.
Harry znovu zavřel oči.
Co jen má udělat pro to, aby se mu to podařilo? Jak můţe získat kontrolu nad prolínáním dvou různých
materiálů? Myslel si, ţe na to existuje nějaké speciální kouzlo, kouzlo země a on bude jen jako kanál,
který ho povede. Uvědomil si, ţe potřebuje půdu pod nohama. Nešikovně vstal, potřeboval sílu přírodních
elementů.
„Máte tady zahradu?“ zeptal se.
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Ollivander se usmál. „Tudy.“
Vzal ho na malou zahrádku za obchodem. Harry se spolehnul na svůj instinkt, zul si boty a postavil se na
mokrou nakypřenou půdu na květinovém záhonu. Příjemný chladivý vánek se opřel do jeho těla. Podíval
se na Ollivandera a zrudnul.
„Cokoliv budete povaţovat za nutné, milý hochu, bez rozpaků to udělejte.“
Harry si stoupnul zpět na trávu a svlékl si šaty. Bylo mu hloupé stát tam jen tak nahý na cizím dvorku,
bos ve trávě, ale jak moc mu to bylo nepříjemné, tak zároveň věděl, ţe takhle je to správně. Sice mu byla
zima, ale byl si jist, ţe jen takhle to bude fungovat.
Co ještě chybí? Oheň a voda. Harry se rozhlédl dokola. Podle sklonu okapového ţlabu došel aţ k sudu.
„To je všechna dešťová voda, co tu máte?“ zeptal se Harry.
Ollivander přikývl. Harrymu se ulevilo, kdyţ zjistil, ţe ho starý pán nepovaţuje za šílence.
Tak uţ zbývá jen oheň.
V rohu stál ţelezný zahradní gril a Harry si ho přenesl k sobě. Kdyţ otevřel víko, zjistil, ţe uvnitř je
připravené dřevo, jen ho podpálit. Podíval se tázavě na Ollivandera.
„Cokoliv povaţujete za nutné,“ zopakoval muţ svá slova.
Harry zapálil oheň. Cítil, jak zepředu zalévá jeho tělo hřejivé teplo plamenů, zatímco na zádech cítil chlad.
Uchopil hůlku do obou rukou a začal čerpat sílu ţivlů.
Rychle přestal.
Něco bylo špatně.
Co by asi tak mohlo chybět? Měl kolem sebe všechny základní přírodní elementy.
Co to jen můţe být? Roztřásl se zimou.
Oheň vesele zapraskal.
Na Ollivanderově tváři vytvořily stíny hluboké vrásky.
„Potřebuji slunce,“ řekl Harry v pochopení po chvíli.
„Slunce? Ano? No... v tom případě se zatím oblečte, Harry, neţ tady zmrznete,“ řekl Ollivander
pragmaticky.
Harry se zklamaně soukal do šatů, ale věděl, ţe to bylo správné rozhodnutí.
„Uděláte si na mě zítra čas, aţ se sem vrátím?“ zeptal se s nadějí v hlase.
„Dobré nebe, milý hochu, nemůţete jít teď domů! Odpočinete si tady u nás! A můţete pokračovat ráno!“
„Ale vaše práce... a taky nechci, abych vám u Lottie způsobil nějaké potí...“
„Uţ ani slovo! Máme tady vţdycky nějakou tu postel navíc, kdyţ k nám přijedou na prázdniny vnoučata,
synovci a neteře! U nás budete mít pohodlí, uvidíte!“ naklonil se k němu a spiklenecky mrknul. „Lottie
miluje, kdyţ se tady něco děje a musí se starat! Na mě se nemůţe realizovat, kdyţ vyrábím hůlky, nemám
na ni tolik času, to sám uţ dobře víte. Ale kdyţ přijdou přátelé a rodina, je ve svém ţivlu. Je to její ţivotní
radost. Její potěšení. A kaţdý velký obraz je tvořen malými tahy, Harry.“
A tak po vypití ohnivé whisky usnul Harry pod střechou výrobce hůlek jako nemluvně. Byl neuvěřitelně
unavený, ale také vzrušený v očekávání zítřejšího dne.
***
Příští den ráno vykoukl Barny Ollivander z okna své loţnice. Slunce právě vykukovalo zpoza štítu a vysílalo
své zlaté paprsky plné jarní síly. Dnes bude krásný den.
A nejen to, bude i velmi zajímavý.
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Harry Potter stál uprostřed jeho zahrady, nahý jako v den, kdyţ se narodil, sledoval východ slunce a čekal,
aţ se první zlatavé paprsky proderou mezi mraky a dotknou se země. Ó, to je tak skvělé! Jaké potěšení
vidět takovou míru pochopení přírodních zákonitostí! Ano, výborně! Lottie si stoupla vedle svého muţe a
přes noční košili si přehodila lehký pléd.
„Dobrý boţe,“ řekla. „Tohle znamená...on je...?“
„Vypadá to tak. Jaká je to pro nás čest, jaká čest!“ jejich ruce se spojily a potom bok po boku sledovali
dění na zahradě.
Slunce se přehouplo přes čelní zeď a dopadlo na prokřehlé tělo očekávajícího mladého muţe. Dokonce i
přes okno mohli cítit tu sílu, kterou znali a vyuţívali výrobci hůlek při své práci.
„Má tu moc!“ Lottie těţce dýchala.
„Ano!“
Netrvalo to dlouho a nezazněly ani ţádné fanfáry. O okamţik později Harry Potter precizně mávl hůlkou ve
vzduchu, strčil ji do plamenů, smočil ve vodě a nakonec ji zarazil do země. Potom ji vytáhl, poloţil do
trávy na sluníčko a beze spěchu se začal oblékat.
„Postavím na čaj a připravím snídaní,“ řekla Lottie. „Drahoušku, mohl bys ho přivést nahoru, jistě bude
mít hlad jako vlk!“
Ollivander pro dnešek vynechal své ranní rituály a mávl svou hůlkou kolem sebe, aby se co nejrychleji
oblékl. Potom sklouzl dolů po schodech a Harryho potkal, právě kdyţ vcházel zadním vchodem.
„Barny?“ oslovil Harry rozpačitě. „Potřeboval jsem to udělat při rozbřesku...“
„Ano, ano, to byl velmi dobrý nápad. Hůlka do sebe nasála naději a svěţest nového dne! Velmi kreativní
myšlenka. Viděli jsme to z okna. Teď se pojďte najíst, musíte mít hlad. Jsem si jistý, ţe Lottie uţ bude mít
přichystanou snídani.“
Harry ho následoval po schodech nahoru a posadil se ke stolu. Před ním leţel velký talíř a na něm šrůtek
slaniny, vajíčka, houby, párky a nakrájený chleba. Vše snědl do posledního drobečku.
„Dnes opravdu budu trvat na tom, ţe umyji nádobí,“ prohlásil Harry a zašklebil se na Lottii.
„To není špatný nápad, drahoušku, a mohl byste to udělat, zatímco bude Barny mluvit s Jemirou a
Alfricem? A já se mezitím půjdu upravit.“
Harry se pustil do umývání talířů a pánví. Tahle fyzická práce a ráchání se v teplé vodě ho těšilo. Cítil se
překvapivě plný energie, přestoţe očekával, ţe bude po provedeném kouzlu vyčerpaný.
Kdyţ skončil s nádobím, vypravil se dolů do dílny.
„Poloţte ji na stůl, Harry. Poslal jsem Alfrika, aby sehnal více exotického dřeva z Afriky. Alfrik miluje
tropické klima.“
Harry poloţil hůlku na stůl a Ollivander ji studoval, jako by to byla nějaká vzácná staroţitnost.
„A výsledek?“
Harry pozvednul hůlku a švihnul s ní. Vytryskla sprcha stříbrných jisker, obletěla v kruhu pana Ollivandera,
který se tomu pochechtával a zmizela za doprovodu harmonické melodie.
„Och, skvěle, skvěle! Ano, ano!“
„A pírko uvnitř není uvolněné,“ zašklebil se Harry.
„A teď uţ jen dokončit povrchovou úpravu, mladý muţi. Máte uţ nějakou představu? Nějaký lak? Matný
nebo raději lesklý? Má být světlá nebo tmavá?“
Harry se podíval na hůlku. Tolik otázek! „Jen lesklý lak – hladký, nikoli kluzký. Nejraději úplně bezbarvý.“
„Velmi dobře. Takţe ji jen lehce přebrousíme. Vypadá hladce uţ teď.“
Starý muţ vstal a někam odběhl. Za chvíli se vrátil s kusem velmi jemného brusného papíru. Harry se
posadil a jemně přejíţděl smirkem po hůlce. Kdyţ byl spokojený s jejím hedvábným leskem, poloţil ji na
120

STROM POZNÁNÍ

stůl a podíval se na Ollivandera, který seděl opodál.
„Pane Ollivandere? Barny?“ začal zdráhavě, ale měl pocit, ţe má práci hotovou a nic víc jeho hůlka
nepotřebuje.
Ollivander zvedl hlavu od krabice, ve které se přehraboval a natočil se jeho směrem.
„Děkuji vám. Byla to příjemná spolupráce a opravdu mě to těšilo. Máte tady v dílně volné místo pro
učedníky? Vím, ţe se nejdřív musím vypořádat s Voldemortem, ale jestli vyváznu ţivý a...“
Ollivander se otřásl smíchem. Kdyţ k němu přišel, aby se vedle něho posadil, utíral si však slzy z očí.
„Drahý chlapče, víte, jak dlouho trvá, neţ se z učedníka stane mistr?“
Harry zavrtěl hlavou.
„Alfric je u mě šedesát čtyři let a doposud nedokáţe udělat celou hůlku samostatně.“
„Coţe? Ale to...“
"On se stále ještě učí, milý brachu. Jednoho dne se stane kompetentním zaměstnancem, ale Jemira bude
vţdycky lepší. Výroba hůlky není řemeslo, to je umění, Harry."
„Ale...“
„Ano, byl jsem zpočátku velmi zmatený, kdyţ jste za mnou přišel. Obvykle to totiţ bývá nejdřív berla,
hůlka přichází mnohem později. O mnoho let později, mladý muţi! Proto byla vaše ţádost tak neobvyklá,
ale já jsem cítil, ţe to dobře dopadne. Někdy je dobré se spolehnout na intuici, nakonec, bezhůlková
magie je také intuitivní záleţitost, souhlasíte?“
„Ano, samozřejmě,“ přikývl opět zmateně Harry, „ale vůbec nechápu to s tou berlou, Barny, omlouvám
se...“
„Jste mág, milý hochu. A ti obvykle mívají nejdřív berlu. A aţ o mnoho let později si vytvoří vlastní hůlku.
Ale vy jste ve všem odlišný, tak proč ne?“ vysvětlil mu klidně starý muţ.
„Mág?“ zalapal Harry po dechu.
„Nemusíte se toho obávat! Znamená to jen tolik, ţe jste neuvěřitelně silný kouzelník, Harry!“
„Stejně jako Albus Brumbál? Nebo Voldemort?“ neodpustil si otázku Harry.
„Ne, ne! Uţ jste někdy přemýšlel o míře moci Toma Raddla? On totiţ vůbec není tak mocný, jak se zdá. Je
jen chytrý a dost šílený na to, aby si pomohl jinak. Ale to, myslím, sám brzy zjistíte, jeho magickou
úroveň určitě budete mít moţnost vidět. A Albus... jistě, on je velmi silný kouzelník. Ale mezi kouzelníkem
a mágem je velký rozdíl. Asi jako mezi motákem a čarodějem. Není to něco, co se dá naučit, je to
záleţitost genů. Rozumíte...?“
Harry si poloţil hlavu na ruce, které měl sloţené na stole.
„Co je vám? Na co myslíte? Nemusíte se ničeho obávat, Harry! Všechno bude v pořádku!“
Harry zvedl hlavu a podíval se na něj. „Myslím si, ţe uţ mám vlastní berlu,“ prohlásil nesrozumitelně.
„Co? Co jste to říkal? Tohle mi musíte vysvětlit!“
„Kdyţ jsem na své zahradě našel jabloň,“ prohlásil Harry a zčervenal, „tak jsem se ji rozhodl trochu
prořezat. Zahrada byla tak zarostlá. Ale mezi prořezanými větvemi byla i taková, která se perfektně hodila
jako opora při chůzi. Byl to spíš takový ţert... ale potom jsem ji prostě nedokázal jen tak spálit s ostatními
a postavil jsem ji ke dveřím k zadnímu vchodu.“
„Ano? A dál?“
Harry se narovnal a opřel se lokty o stůl, na sloţené ruce si poloţil hlavu a začal vyprávět. „No... vy
nejspíš nevíte o Tajemné komnatě v Bradavicích. Kdyţ jsem chodil do druhého ročníku, tak jsem se tam
potkal s baziliškem. V kaţdém případě jsem se tam vrátil zpět pro jeho zub. Samozřejmě pro zub mrtvého
baziliška,“ dodal rychle, „tedy vlastně tři zuby, abych byl přesný.“
„Zuby z baziliška! Dobré nebe! Pokračujte!“ muţ téměř nadskakoval vzrušením.
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„No, já jsem je tím špičatým koncem vtlačil do dřeva. Na kaţdý konec jeden a jeden doprostřed. Ne, uţ
nejsou jedovaté,“ dodal Harry rychle.“
„Vskutku geniální řešení! Spojit dřevo a zuby k sobě navzájem přímo! Bez potřeby je nějak přivazovat!
Geniální!“
Harry zčervenal. „Víte, nějak jsem cítil, ţe v té věci je nějaká zvláštní síla a jeden čas jsem ji měl hodně
často v ruce... předpokládám, ţe to zní divně,“ prohlásil zachmuřeně.
„Vůbec ne! Chodil jste s ní po zahradě? Spojil jste ji se zemí?“
Harry přikývl, byl rád, ţe o tom konečně můţe někomu říct. Někomu, kdo pro něho má pochopení a
nebude se na něho dívat jako na blázna. Opravdu si tenkrát připadal potřeštěně, kdyţ cítil z berly
mnohem silnější magii, po té, co ji pod širým nebem zabořil do půdy.
„Bylo to nesmírně uţitečné, ale nepraktické. A potom jsem dostal nutkání vyrobit si hůlku. A zbytek
příběhu uţ znáte.“
„Je mi ctí, ţe jsem mohl vyslechnout váš příběh, Harry. Ale nyní nadešel čas. Nebude vám vadit, kdyţ se k
nám Lottie a Jemira připojí, ţe ne?“
„Samozřejmě, ţe ne. Co budeme dělat, pane?“ vyzvídal Harry.
„Mág je velmi vzácný. A vlastnoručně vyrobená hůlka má pro něho speciální význam. Mohu říct, ţe pomoci
vám s ní bylo vrcholem mé kariéry.“
„To já jsem poctěn, ţe jste mi s ní pomáhal,“ protestoval Harry. „Nikdy bych to bez vás nedoká...“
„Vţdyť jste ji celou vyrobil sám! Já jsem jen poradil, jak na to. Zbytek je vaše dílo, mágu Harry Pottere.“
Barny došel ke dveřím. „Lottie! Pojď, prosím, dolů, drahá! Jemiro? Jestli nemáme ţádné zákazníky,
prosím, zavři na chvíli obchod a přijď k nám. Buď tak hodná a vyvěs na dveře cedulku, ţe přijdeš za chvíli,
děkuji.“
Obě ţeny přispěchaly, Lottie se usmívala a Jemira se tvářila zvědavě.
„Drahá Jemiro, dnes se nám dostalo velké cti. Máš to štěstí, ţe můţeš být u této stěţejní události
přítomna v tak útlém věku. Pan Potter si právě vyrobil vlastní hůlku.“
Jemira zírala ze starého muţe na Harryho a zase zpět. Barny se křenil od ucha k uchu a vehementně
přikyvoval.
Podíval se na Harryho. „Je to tradiční ustálená forma a my se jí budeme řídit. Vy uţ sám jistě pochopíte,
jak na to reagovat.“
Všichni tři si klekli na koleno, překříţili svou zaťatou pěst přes hrudník a vyslovili přísahu, kterou později
toho roku Harry slyšel ještě několikrát.
Harry se cítil trapně, ale zároveň radostně. V rozporu s tím, co mu řekl Barny, vůbec netušil, jak
zareagovat. Ale potom si vzpomněl, ţe ti lidé tu byli kvůli tomu, ţe vyrobil zvláštní hůlku.
„Děkuji vám,“ špitl. „Chcete ji vidět?“ zeptal se zkusmo.
Jak se ukázalo, našel ta správná slova. Ollivander, který se jí aţ doteď nedotkl, ji vzal s úctou do ruky.
Několik minut obráţela za velkého mručení technických poznámek dokola.
Jemira se nakonec musela vrátit do obchodu, kdyţ někdo začal nedočkavě bušit do dveří krámku, cedulka
necedulka.
„Moc vám děkuji,“ řekl Harry Barnymu a Lottii. „Omlouvám se předem, jestli to neřeknu nějakým
vhodným způsobem, ale rád bych věděl, kolik vám dluţím. Kvůli mně jste dvakrát zavřeli obchod a navíc
jste mě krmili, nechali tady nocovat, věnovali jste mi spoustu času...“ soukal ze sebe rozpačitě
„Nesmysl!“ zavrtěla Lottie hlavou, kdyţ mu odpovídala. „Přestoţe jsem s vámi nestrávila moc času, jsem
ráda, ţe jste tady byl. Platit nám za lůţko a stravu, takový nesmysl!“ řekla pohoršeně, nicméně její úsměv
vypovídal o tom, ţe se nezlobí.
„A pokud jde o mě,“ připojil se její muţ, „tak vidět vás při práci bylo dostatečnou odměnou samo o sobě. I
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kdyţ, jestli bych mohl mít přání...“
„Ano?“ povzbuzoval ho Harry.
„Chtěl bych se podívat – jistě víte, ţe z čistě profesionálního zájmu – na vaši berlu.“
Harry se podíval z jednoho na druhého. „Bude mi potěšením, kdyţ vám vaši laskavost oplatím tím, ţe vás
k sobě pozvu na večeři. A při té příleţitosti si prohlédnete mojí berlu. A také strom, ze kterého jsem ji
vyrobil.“
Samozřejmě, ţe přijali jeho pozvání. Přišli za ním do jeho domečku na návštěvu opakovaně. Harry je
povaţoval za prarodiče, které nikdy nepoznal.
***
S úsměvem na tváři se obrátil na své kamarády.
„Právě jsi byl na míle daleko!“ zašklebil se na něho Ron. „Pamatuješ? Bavili jsme se o hůlce! To je taková
dřevěná věc. Chtěl jsi nám vyprávět o tom, jak jsi ji vyrobil. Vrať se zpátky na zem a spusť!“
Harry odmítavě zavrtěl hlavou. „To je profesionální tajemství. Nemůţu vám to říct. Pardon.“
Ron po něm hodil další polštář.
13. kapitola - Harryho traumatický zážitek
Následující úterý šel Harry do své třídy provázen nejen Nevillem, ale i Hermionou a Ronem.
Ve třídě uţ byli všichni zbývající ţáci a právě o něčem ţivě diskutovali. Harry s radostí konstatoval, ţe se
tady sešli zástupci ze všech kolejí a nedělá jim to v komunikaci ţádné potíţe. Kdyţ si všimli nově
příchozích, otočili se na ně, a kdyţ si uvědomili, ţe jsou mezi nimi vetřelci, zamračili se.
„Ahoj všem,“ pozdravil je Harry.
Všichni krom Severuse lehce kývli hlavou, tím dal mistr lektvarů jasně najevo nesouhlas s přítomností
Rona a Hermiony.
Harry se posadil na své obvyklé místo u stolu, tak jako vţdy na začátku hodiny.
„Přivedl jsem dnes s sebou Rona a Hermionu. Jsou vázáni stejným kouzlem, jaké jsem před časem uvalil i
na vás. Kouzlo, které jim zabrání tak jako vám mluvit o čemkoli, co se stane při našich lekcích. Máte
někdo nějaké námitky proti tomu rozšířit naši skupinu o další dva členy?“
„Já osobně s tím ţádný problém nemám,“ řekl Ernie. „Ahoj, kamaráde,“ usmál se na Rona, se kterým
občas hrával šachy.
„Výborně. Jsem opravdu rád, ţe jste všichni přišli,“ zářil radostí Harry, „a doufám, ţe je to projev toho, ţe
jste mi všichni odpustili. Vím, ţe to bylo tvrdé a nepříjemné.“
Slyšel tlumené brblání: „No, to bylo ale velmi mírně řečeno,“ ale celková reakce nebyla negativní. Krom
toho tady byli všichni a to o něčem vypovídalo.
„Dobře, teď ale potřebuji vědět, jestli jste všichni v pořádku? Nemáte nikdo nějaké vedlejší následky?
Nejste příliš unavení? Můţete si se mnou o tom promluvit nyní, nebo později. Ale jestli máte jakékoliv
problémy, bude pravděpodobně lepší se o nich zmínit hned, protoţe někdo jiný můţe mít stejné obtíţe a
můţeme to vyřešit společně a pomoci si vzájemně."
Harry se starostlivě rozhlédl.
„Nemáte problémy s kouzlením?“ zeptal se jich.
„Nerozumím si se svou hůlkou tak jako před tím, jako by se mi odcizila,“ začal váhavě Ernie. Ostatní
přikyvovali na souhlas.
„Ale tvá magie ti funguje skvěle i bez hůlky, ne?“ zeptal se Harry.
„To si piš! Teď se mi všechno zdá tak snadné,“ ušklíbl se Ernie.
„To, ţe si právě nerozumíte se svou hůlkou.“ obrátil se na celou skupinu, „je proto, ţe jste poznali nový

123

STROM POZNÁNÍ

druh magie, jeţ má odlišný základ,“ vysvětlil jim Harry. „Kouzlo země se vám ze začátku bude zdát
neobvyklé. Dejte tomu pár dní a uvidíte, ţe si zvyknete. Ještě něco dalšího?“
„Já jsem opravdu unavená,“ přiznala Padma.
„Jíš pořádně?“ zeptal se Harry. „Bezhůlková kouzla spálí spoustu kalorií. Alespoň uţ nikdy nebudeš muset
drţet dietu nebo něco podobného. Tedy ne, ţe bys to potřebovala, Padmo,“ dodal rychle.
„Jistě, ţe hodně jím, protoţe jsem byla jsem po celou dobu neuvěřitelně hladová, ale stejně jsem pořád
unavená.“
Harryho to zaujalo. Jídlo mu vţdycky pomáhalo, i kdyţ to někdy trvalo několik dní, neţ se dostal do
normálu.
„A není moţné, ţe jsi jen příliš cvičila své nové dovednosti?“
Padma zavrtěla hlavou.
„Moţná bys raději měla zajít za madam Pomfreyovou,“ navrhl Harry ustaraně.
„Navrhuji, abyste poţádala domácí skřítky o játra nebo steak k večeři,“ zanotoval Severus hedvábným
hlasem.
Všichni se na něho překvapeně podívali. Harry věděl, ţe bílkoviny jsou také důleţité, ale jeho energii vţdy
rychleji doplnily sacharidy.
„Nechci vás uvést do rozpaků, ale nerad bych, abychom o tom diskutovali pokaţdé. Věřím tomu, ţe vaše
vyčerpání je umocněné tím, ţe máte menstruaci,“ vysvětlil Severus věcně.
Padma zrudla a rukou si mimoděk sáhla na sukni ve snaze zkontrolovat, jestli neměla nehodu.
Chlapci nevěděli rozpaky, kam se podívat, zatímco Hermiona a Eloise na ni vyslaly soucitné pohledy.
„Ale prosím vás!“ vyštěkl podráţděně Severus. „Krom našich nováčků jsme všichni viděli velmi zblízka své
tělesné potřeby. Na menstruaci není nic zahanbujícího. Staré zvyky uctívaly přechod z dětství k ţenství a
tato přeměna byla tehdy oslavována. Moţná by bylo moudré tyto tradice obnovit, kdyţ se vám toto téma
zdá natolik choulostivé, ţe máte nesmyslné zábrany mluvit o něčem tak přirozeném.“
„Ale jak to víte?“ zakňučela Padma.
„Můj nos, který je mimořádně velký a mimořádně citlivý, dokáţe zachytit víc, neţ jen výpary z lektvarů.
Nejsem nadarmo jeden z nejlepších v oboru a můj nos mi k tomu velmi napomáhá.“
„Vy mě cítíte?“ vyjekla s hrůzou dívka, a chlapci se pochechtávali nad Severusovým popisem funkce
vlastního nosu.
„Jistě. Cítím ve své třídě kaţdou dívku, která menstruuje.“
Odmlčel se, ale kdyţ si uvědomil hrůzu ve tvářích dívek a pobavení ve výrazu chlapců, pokračoval.
„A samozřejmě kaţdého chlapce, který je potřísněný od toho, jak masturboval o přestávce mezi
jednotlivými předměty,“ dodal.
Ron křečovitě polknul, Neville jasně zčervenal, Ernie se ušklíbl a Harry děkoval bohu, ţe vţdy pouţívá
různá mýdla a šampony pro kaţdou ze svých dvou identit.
„A to nebudu zmiňovat hrůzné hygienické návyky teenagerů,“ dokončil Snape.
„Díky bohu za to,“ ušklíbl se Harry. „Vidíte, jak týmová spolupráce skvěle funguje? Teď můţeme
pokračovat v lekci. Chci, abyste pouţívali bezhůlková kouzla neustále. Zkuste je pouţívat při kaţdé
příleţitosti. Zjistěte, která kouzla jsou pro vás snadnější s hůlkou, a která naopak bez ní.“
„A co kdyţ si toho někdo všimne?“ zeptala se Eloise.
Harry přikývl. „Nemůţete to skrývat donekonečna. Pokud se vás lidé budou ptát a dá se očekávat, ţe
budou, prostě můţete říct, ţe jste v sobě právě objevili nový talent. A to je přeci pravda. Třeba tím
někoho inspirujete a začne na sobě pracovat. Většina z nich vůbec neuspěje, anebo jejich úspěch bude tak
malý, ţe si řeknou, ţe to za tu námahu nestojí. V Bradavicích je mnoho studentů, kteří plně nevyuţívají
své moţnosti, ale jen váš potenciál na mě křičel o pomoc,“ zaţertoval.
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„Respekt!“ zazubil se Ernie. „Představte si, jak nás budou všichni respektovat!“
Eli se zasmála. „Uţ si o mně nikdo nebude myslet, ţe jsem k ničemu.“
„Ukáţeme jim,“ vzal ji Ernie za ruku.
„Měli byste zkusit na něčem pracovat společně,“ řekl jim tiše Neville, „máte kompatibilní magii.“
„Co?“
Neville se podíval po očku na Harryho, a ten ho pohledem povzbudil, aby pokračoval.
„Vidím magické podpisy. A ty vaše jsou opravdu kompatibilní. Společně byste mohli mít zajímavé
výsledky.“
„To je skvělá zpráva! Za chvíli to jistě vyzkoušíme,“ usmál se povzbudivě Harry. „Ale nejdřív bych s vámi
chtěl probrat jedno závaţné téma. Všichni víte, ţe stojím proti Voldemortovi. A já vím, ţe jste všichni
oddáni mně, nebo boji proti němu.
Viděl, jak se po sobě všichni začali rozhlíţet, kdyţ však jejich pohled zavadil o Severuse, najednou je z
neznámých důvodů začalo zajímat vybavení třídy.
„Část naší třídy se tedy nevyhnutelně soustředí na úkoly, které náš boj proti Voldemortovi posunou
dopředu. Ale ne všichni, rozdělím vás na skupinky. Ale nechci, abyste měli pocit, ţe jste tlačeni do této
války proti své vůli. Pokud by se vám cokoli nezdálo, můţete se mnou mluvit okamţitě, nebo kdykoli po
skončení lekce. Pokud máte nějaký vlastní projekt, na kterém chcete pracovat, tak do toho! Je to jasné?
Všechno, co tady děláte, je dobrovolné.“
Kolem se ozvalo všeobecné zamumlání souhlasu.
„Dobře. Takţe co nás tedy čeká dnes. Ernie a Eli budou pracovat společně, jak uţ bylo řečeno. Draco, rád
bych, abys pracoval s Hermionou na lektvaru... ano, vím, ţe je Severus odborník, ale někdy věci prospěje
nový nezaujatý přístup. A kdyţ půjde všechno hladce, Severus je plně kompetentní zhodnotit váš
výsledek. Za chvíli se k vám vrátím a dám vám bliţší instrukce. Severusi, byl bych rád, kdybyste s Ronem
spolupracovali na strategii boje. Podrobnosti probereme za chvíli. Padmo, vidíš skutečný tvar kouzel?"
Přikývla.
„Dobrá. Potom tě poţádám, abys sledovala Erniho a Eloise, a analyzovala všechno, co se bude dít.
Nebudeš s tím mít nějaký problém?“
Všichni se rozdělili do skupin a kaţdá si přešla ke své pracovní ploše.
Nejprve promluvil na Hermionu a Draca.
„Rád bych vás poţádal, abyste začali pracovat na speciálním lektvaru. No...“ řekl a přešlápl z nohy na
nohu, „mohlo by to být i kouzlo, ale myslím si, ţe lektvar bude uţitečnější. Chci něco s dlouhodobým
účinkem... pokud moţno několik hodin... a mělo by to několikanásobně zvýšit magickou sílu kouzelníka.“
„Proč si myslíš, ţe by kouzlo nemělo takový efekt jako lektvar?“ zeptala se Hermiona.
„V bitvě budeme potřebovat všechny síly, co máme k dispozici a je zbytečné plýtvat energií na provedení
tohoto kouzla.“
„Pro koho ten lektvar bude?“ zeptal se Draco.
„Pro mě,“ přiznal klidně Harry. To způsobilo, ţe Draco vyprskl dýňovou šťávu, kterou právě usrkával. Harry
poţádal domácí skřítky, aby jim donesli jídlo a pití na vyrovnání účinků bezhůlkové magie.
„Ty jsi zatracený mág! Kolik moci ještě musíš získat, aby tě to uspokojilo?“ zeptal se nevěřícně Draco.
„Voldemort odebírá sílu ze stovek příznivců,“ vysvětlil Harry. „Vsadil bych se, ţe aţ přijde na lámání
chleba, tak pouţije všechny jejich dostupné síly k tomu, aby mě porazil, bez ohledu na to, jaké to bude
mít pro jeho věrné Smrtijedy následky. Vzhledem k tomu, ţe budeme všichni bojovat, tak nechci, aby
někdo plýtval svou energií na mě a udrţení mého posilovacího kouzla, kdyţ ho bude potřebovat sám pro
sebe. Proto chci znásobit svou sílu. Pokud by ten lektvar fungoval tak, aby pomohl i ostatním, bylo by to
skvělé, ale ve vší skromnosti, pokud jsem jediný, kdo toho bastarda můţe porazit, je logické, ţe se chci
ujistit, ţe se mi to podaří. Jste ochotní se pokusit vyvinout lektvar, který bude mít poţadované účinky?“
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Hermiona se podívala na Draca. „Co myslíš? Dračí krev by mohla účinky lektvaru posílit.“
„Jistě, ale je nestálá. Myslím, ţe by bylo lepší...“
Harry vstal.
Hermiona se na něho ještě otočila, aţ se jí rozlétly prameny vlasů. „Skvělý plán. Děkuji, ţes mi svěřil tak
velký projekt.“
Ron a Severus uţ seděli u nízkého stolku, kolem něhoţ bylo několik pohodlných křesel. Harry zauvaţoval o
tom, kdo je přeměnil. Navíc bylo kolem nich umístěno zvukotěsné kouzlo, které jim zaručovalo soukromí.
Harry se usadil na opěradlo Ronova křesla.
„Severusi, Rone. Všechno v pořádku? Rád bych vás poţádal, abyste pracovali na strategii pro nadcházející
válku. Severusi, uţ vám Ron řekl, ţe v poslední době studoval válečnou historii mudlů, a ţe je v tomto
oboru velmi zdatný? Jsem zvědav, jestli jeho úvahy obstojí před někým, kdo má víc zkušeností a navíc
bohatou praxi jako zvěd. Nevím, co si o tom budete myslet z hlediska strategie, ale mám ještě jeden plán.
Všichni víme, ţe budu muset zabít Voldemorta. Poţádal jsem proto Hermionu a Draca o posilující lektvar,
abych mu mohl čelit, i kdyby čerpal sílu ze svých stoupenců prostřednictvím Znamení zla. Takţe musíme
vymyslet, jak vést bitvu tak, aby nám to dalo šanci na vítězství, ale vzhledem k tomu, ţe se dá jen stěţí
odhadnout, kde se bude konat, není moţné načrtnout přesně daný scénář. Cokoli vás v této věci napadne,
bude to přínosné. Oba víte, ţe já nejsem moc dobrý stratég.“
„Dobře, Harry, tím bychom mohli začít,“ přikývl váţně Ron a Harry si prvně uvědomil, ţe jeho kamarád uţ
není ten vytáhlý puberťák, ale hotový muţ. „Budeme na tom muset spolupracovat všichni.“
„S tím lektvarem je to zajímavý nápad, Harry. Rád bych jim s tím pomohl. A vzhledem k tomu ...“
„Počkejte, Severusi! Ať na tom začnou Hermiona s Dracem pracovat samostatně, potom je můţete
zkontrolovat. Pokud na ně chcete občas dohlíţet, tak prosím, ale kdyţ nevymyslíme dobrou strategii, tak
nám ţádné lektvary světa nepomůţou.“
„Dobrá, Ronalde...“
„Ron. Nemůţu vystát jméno Ronald od té doby, co jsem viděl mudlovského klauna téhoţ jména před
restaurací McDonald's.
Snape si odfrknul. „Také jsem ho tam viděl, přesto mi to nezabránilo v tom, abych si pochutnal na
hamburgerech,“ poznamenal suše.
„Vy jste byl v McDonaldu?“ zalapal po dechu Ron.
Harry se pro sebe usmál, byly to hezké dny. Kino, McDonald... a potom domů do postele... před obličejem
se mu vynořil výraz Severusovy tváře a Harry se ztratil ve svých slastných vzpomínkách...
***
Později, kdyţ hodina skončila, vydali se Harry, Draco a Severus dolů do pokojů mistra lektvarů.
„Jste připravený, pane profesore?“ zeptal se Harry, kdyţ si začal Severus svlékat hábit.
„Asi tak jako někdo, kdo si konec spojení přeje víc neţ dvacet let,“ odsekl. „Můţete klidně pokračovat v
oslovení Severusi, pokud je vám to milejší, pane Pottere. Teď jsme v soukromí.“
„Děkuji vám, pak tedy jen Harry.“
Snape lehce přikývl na znamení souhlasu.
„Kde bychom to měli udělat?“
„Ve vaší posteli, pokud vám to nebude vadit,“ řekl Draco. „Bude tam dost místa pro nás všechny,“ dodal,
ale kdyţ si uvědomil, ţe Severus preferuje muţe, šíleně zrudnul.
„Ujišťuji vás, ţe nemusíte mít ţádné obavy o svou ctnost,“ začal ho uklidňovat Severus, který pochopil
jeho rozpaky. „Můţeme jít na ošetřovnu, nebo vytvořit lékařský gauč tady, pokud si to budete přát.“
„Postel zní pohodlněji,“ řekl Harry s vědomím, ţe tomu tak opravdu je.
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Severus se na Pottera podíval. Je zvláštní, ţe hezký blonďatý bledý chlapec na něho nijak nepůsobil, ale
kdyţ si představil tmavé rozcuchané vlasy zelenookého mladíka na svém polštáři, pomyslel si, ţe by raději
měl vymyslet jiné řešení.
Ale čas je tlačí a není prostor vymýšlet si nová řešení, nebo prostředí.
V krbu zahučelo a z plamenů do místnosti vstoupil Brumbál.
„Dobrý večer,“ pozdravil je vesele. „Připraveni?“
Severus se podíval na Draca a pokračoval v rozepínání svého oblečení.
Draco byl v tu chvíli ještě červenější, ale kdyţ promluvil, zněl jeho hlas vyrovnaně. „Ano. Rozepněte se
úplně, Severusi, tedy pokud vám nebude vadit, ţe u toho máte publikum.“
Harry se snaţil nedívat na to, jak se jeho milenec svléká. Ale jeho tělo bylo tak uuuhhhmmm! Viděl, jak se
odhalila část jeho hrudníku s jemnými chloupky, které vykoukly z rozepnuté košile. Očima klouzal po jeho
nahé hrudi a pozoroval ty nadané ruce, jak pozvolna klouţou po látce ve snaze osvobodit to nádherné
tělo. Rychle se odvrátil. Vzrušit se nebyl právě teď ten nejlepší nápad, zvlášť kdyţ se měl za chvíli
mentálně spojit s Dracem.
Severus si toho všiml a napadlo ho jediné moţné vysvětlení. Ţe je Potterovi odporný. Byl dost starý na to,
aby mohl být jeho otcem a jen proto, ţe je homosexuál, ještě
neznamená, ţe si nemůţe vybírat a skočí na prvního muţe, co se před ním vysvlékne. Potter je silný,
atraktivní a pruţný. Můţe mít jakéhokoli muţe, kterého si zamane a to on bezpochyby má.
Všichni se přesunuli do loţnice. Brumbál si vykouzlil pohodlně vypadající křeslo a posadil se. Severus se
poloţil na postel, košili do široka rozevřenou a přesunul hlavu na polštář.
Harry křečovitě polknul.
Pevně zavřel oči a přinutil se myslet na to, proč tam vlastně je.
„Pottere... Harry?“ ozval se Draco, který uţ klečel na posteli vedle Severuse. Harry si nemohl pomoci, ale
ten obrázek v něm vyvolal ţárlivost.
„Promiň,“ odvrátil se a snaţil se dostat své libido pod kontrolu. Je tady Brumbál, pro Merlina! A... do
prdele! Severus by mohl ucítit jeho vzrušení! Začal své myšlenky okamţitě vytěsňovat z hlavy.
„Problém?“ zeptal se Draco.
Harry se na něho rychle otočil. „Nejsem moc silný v nitrozpytu,“ snaţil se vykroutit, „dej mi chvilku,
musím se připravit.“
„Vaše nové síly vám v tomto nepomohly?“ zeptal se Severus s profesionálním zájmem.
„Nikdy jsem neměl šanci si to vyzkoušet,“ odpověděl Harry.
„Ale co Voldemort?“
„Ach, jen jsem teď pevně uzavřel tu část mysli, kterou jsme propojení, neţ začneme pracovat na uzavírání
Znamení zla. To je ten důvod, proč doufám, ţe to bude fungovat, kdyţ to dokáţu uzavřít já u sebe, tak to
dokáţeme i u vás.“
Poklekl k Severusovu druhému boku a snaţil se nenaklánět příliš blízko, aby necítil vůni, která vycházela z
jeho těla.
„Ale chceš, abych to udělal teď, ne?“ zaváhal Draco.
„Ano, jistěţe ano. Ale nemyslím si, ţe moje jizva funguje stejným způsobem jako Znamení zla – já jsem
nedal souhlas s jejím vytvořením. A vědět, jak se cítí a reaguje moje magie, je rozdílné od ovlivňování
magie někoho jiného. Můţu být sice mág, ale to neznamená, ţe umím někoho vyléčit, to je velmi
specifická dovednost, jako je schopnost vidět budoucnost nebo Nevillova schopnost vidět magický podpis.“
„Dobrá. Aţ spojíme mysli, tak zjistíme, co dokáţeme v tandemu,“ prohlásil Draco. „Severusi, máte tady
něco na uklidnění? A pokud moţno i něco proti bolesti? Nemohu se zaručit za své dovednosti, takţe jestli
máte nějaký lektvar po ruce... sakra, měl jsem na to myslet uţ předtím.“
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Harry věděl, ţe má Severus láhev elixíru proti bolesti v nočním stolku u postele. Měl ho tam pro případ, ţe
by se vrátil od Temného pána, kdyţ byl zrovna ve špatném rozmaru. Ale to samozřejmě nemohl říct
nahlas. Ulevilo se mu, kdyţ viděl, jak Severus sáhnul do zásuvky, vytáhl onen flakónek a poloţil ho na
desku nočního stolku.
Draco a Harry natáhli ruce a poloţili je na Severusovu hruď, Draco měl své ruce přímo na pokoţce muţe a
Harry měl své ruce poloţené na Dracových.
„Tak můţeme,“ zašeptal Draco a navázal s Harrym oční kontakt.
Ještě chvíli trvalo, neţ se před spojením myslí navzájem přizpůsobili a pak Draco zaměřil svou energii na
Severuse.
Harry zjistil, ţe proniknout do Severusova těla byl mimořádný pocit. Cítil kaţdou jeho buňku, kaţdý nerv,
slyšel hukot jeho proudící krve. Cítil Severusovu magii, byla opravdu silná! Ale... něco tam nebylo v
pořádku.
Zdálo se, ţe se Draco zarazil a Harryho napadlo, ţe má asi nějaký problém. Draco však jen analyzoval
situaci, a kdyţ našel hledanou trhlinu, vydal se jejím směrem. Táhl při tom Harryho za sebou, aţ byli tak
blízko, jak jen to pro ně bylo bezpečné. Draco tam nasměroval svou magii a jemně, neskutečně jemně se
toho místa dotknul. Harry při tom zatajil dech a snaţil se vycítit Dracův záměr, ten začal pomalu svým
kouzlem krouţit kolem trhliny a utvářel kolem ní smyčku. Pomalu, velmi pomalu ji začal uzavírat. Zdálo
se, ţe takhle by to mohlo jít, Harry cítil, jak se na něho Draco obrací a potřebuje podpořit jeho magickou
silou. Harry si nebyl jistý ohledně nastavení rychlosti zmenšování trhliny. Pracoval velmi pomalu a
soustředil se na to, aby práci neuspěchal. Ale podaří se jim dokázat nechat tam přiměřenou skulinku?
Pracoval opatrně a spoléhal se na svůj instinkt. Draco po chvíli převzal vedení. Kdyţ však začali smyčku
znova utahovat, zdálo se, ţe se něco pokazilo.
Harry cítil, ţe se Severusovo tělo vedle něj začalo zmítat v křeči. Začal panikařit a snaţil se komunikovat s
Dracem. Určitě se stalo něco strašného. Harry cítil, jak Brumbál přispěchal na pomoc a drţí Severuse silou
celého svého těla na posteli. Mentálně křičel na Draca.
V příští minutě ho Draco vyhodil ven.
Harry mohl náhle vidět Severusovo tělo v reálu. Otřásaly jím svalové křeče a Brumbál mu právě něco
strkal mezi zuby.
Harry byl vyděšený. Proč ho Draco vyhodil? Nebo to udělal Severus? Udělal snad něco špatně? Násilím
odtrhl pohled od zmítajícího se Severuse a vyhledal Brumbálův pohled.
„Co se děje?“ lapal po dechu. Cítil neskutečný strach a slzy zoufalství zalily jeho tváře. Divoce si je otřel.
„Co mám dělat?“
„Pomoct mi ho drţet. A věřit Dracovi,“ zamumlal Brumbál.
Harry obemknul rukama milované tělo a snaţil se udrţet jeho ruce v klidu.
Najednou Severus hlasitě vydechnul a zůstal bez hnutí leţet. Dracova hlava spadla na jeho hruď.
„Ach boţe, ne!“ řval hystericky Harry. „To nemůţe být pravda, to není...“
Chytil ochablou ruku za zápěstí. Necítil ţádný puls. Snaţil se Draca odstrčit tak, aby si mohl poslechnout,
jestli Severusovi bije srdce.
„Je v pořádku,“ zasténal Draco.
„Nemá ţádný puls!“ křičel Harry.
„Jen hledáš na špatném místě,“ Draco se narovnal, popadl Harryho ruku a přidrţel ji na správném místě
na Severusově hrudníku. Nepustil ho, dokud si nebyl jistý, ţe je jeho společník schopen vnímat pod prsty
slabý, ale pravidelný tlukot srdce.
Brumbál uţ seděl pohodlně ve svém křesle, ale Harry se nemohl přimět k tomu, aby stáhnul ruku od toho
nezpochybnitelného důkazu, ţe je Severus na ţivu.
Vyčerpaný Draco se natáhl po Severusově boku.
Brumbál přes oba přehodil deku a kus látky při tom spadlo i na Harryho kolena.
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„Neměli jsme to dělat,“ šeptal zděšeně Harry. „Jak jsem si jenom kdy mohl myslet, ţe by to mohlo vyjít...
Boţe.“ Sklonil hlavu a poloţil si čelo na Severusovu hruď. Chtělo se mu zvracet.
„Přestaň hysterčit,“ řekl Draco klidně a dál nehybně leţel. „Ani na chvíli nebyl v ohroţení ţivota. Měl jsem
to pod kontrolou.“
Harry zvedl hlavu a nevěřícně se na Draca podíval. Bylo evidentní, ţe se vychloubá, ale to, co řekl, myslel
váţně.
„Děkuji,“ zašeptal. „Nikdy ti nebudu moct dostatečně poděkovat. Je mi líto, ţe jsem něco takového kdy
navrhnul a při tom bláhově doufal, ţe to můţe vyjít.“
„Pottere, přestaň kňučet. Byla to brnkačka!“
Harry na něho šokovaně zíral.
„Brnkačka?“
„No dobře, ze začátku jsem měl trochu obavy, ale pak jsem to měl celou dobu pod kontrolou. Cítil jsem,
ţe takhle je to správně, víš?“
„No tohle rozhodně uţ nikdy nechci zaţít! Proboha, Draco, to bylo strašné!“
„Léčiteli Draco, mohu vám pomoci posadit se?“ vstoupil jim do toho tiše Brumbál. „Musíte něco sníst a
potom se budete cítit lépe.“
Pomohl mladíkovi se posadit do čela postele a přidrţel mu u pusy hrnek s nějakou tekutinou. Harry si
všiml, ţe se Dracovi i přes jeho suverénní řeči chvějí ruce tak, ţe ani nedokázal udrţet hrneček, takţe
dovolil Brumbálovi, aby mu pomohl.
Pokud by nebyl Harry tak otřesen, musel by se tomu obrázku smát. Draco a Snape v jedné posteli, kolem
nich pobíhá Albus jako domácí skřítek a on sám tady sedí naprosto grogy, skoro jako by byl nadrogovaný.
„Ty taky, Harry,“ řekl mu Brumbál jemně.
Harry začal vrtět hlavou, ale kdyţ se mu zvedl ţaludek, okamţitě přestal. „Myslím si, ţe budu zvracet,“
přiznal rozpačitě.
„Mám tu lektvar proti nevolnosti,“ uklidnil ho Brumbál. „Stačí jen pár doušků a bude ti lépe.“
Ve vzduchu se objevil druhý šálek a připlul před Harryho.
„A co Severus?“
„Nechej ho spát,“ řekl Draco.
Harry poslušně přikývl a opatrně uchopil hrnek. O několik doušků později se cítil o trochu lépe.
„Povedlo se nám to, Draco?“
„Jistěţe.“
Harry sklonil hlavu a cítil se naprosto vyčerpaně. Nevěděl, jestli chce zvracet nebo brečet nebo cokoliv
jiného.
Ruku měl stále poloţenou na Severusově hrudníku. Podíval se na jeho tvář. Byl bledý, ale to on byl vţdy.
Na jeho klidném výrazu nebyl ani náznak jakékoli bolesti.
„Bude mít bolesti, aţ se probudí?“ zeptal se.
„Myslím si, ţe ne,“ odvětil Draco. „Jsem přesvědčen, ţe se ve svém ţivotě uţ probudil v horším stavu, neţ
v jakém bude zítra. I přes to, ţe ho po tom záchvatu budou pěkně bolet svaly,“ dodal zamyšleně.
Harry přikývl a neochotně stáhnul svou ruku.
Potácivě vstal.
„Je potřeba, aby ho někdo sledoval,“ řekl tiše. „A ty jsi na to příliš unavený, Draco.“
„Ano, to jsem,“ souhlasil k jeho překvapení Draco, „ale to jsi i ty. Vyčerpali jsme všechny své síly. Nemůţu
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pochopit, jak je moţné, ţe ještě stojíš na nohou s tím, kolik jsi do toho vloţil energie.“
Harry netušil, co na to říct a naštěstí nemusel říkat nic, protoţe se jim do toho vloţil Brumbál, který doteď
jen tak mlčky přihlíţel jejich hovoru a teď převzal iniciativu.
„Vy dva půjdete do postele,“ řekl hlasem, který nepřipouštěl námitky. „Já zůstanu u Severuse. Kdyby byl
nějaký problém, budu napřed volat madam Pomfreyovou a teprve kdyby šlo o něco, co by vyţadovalo
vaše speciální schopnosti, budu volat vás, Draco.“
„Prosím, zavolejte mě taky,“ téměř prosil Harry. „Draco by mohl potřebovat moji sílu.“ Bylo strašné, ţe si
nemůţe nárokovat právo tu se Severusem být a musí si vymýšlet hloupé záminky.
Brumbál se na něho podíval přes půlměsícové brýle. Harry si netroufal ani odhadnout, co si o tom stařík
myslí.
„Dobře, Harry,“ řekl nakonec. „Vy dva jste udělali pro Severuse velkou sluţbu. Dobrá práce, chlapci.“ S
těmi slovy se usadil do křesla a vytáhl si z kapsy svého roucha knihu.
Tím byli propuštěni. Odešli do Severusova obývacího pokoje a zavřeli za sebou dveře.
Harry se postavil před krb, připraven vrátit se do svého pokoje, zatímco Draco pomalu kráčel ke dveřím.
Harryho napadlo, ţe pouţití letaxové sítě vzhledem ke svému stavu ţaludku nebude dobrý nápad a tak se
raději připojil k Dracovi.
„Nemůţu teď pouţít letaxovou síť. Můţeš se, prosím, podívat, jestli je někdo venku? Ty si tady nenápadný,
ale bylo by podezřelé, kdyby mě tady někdo v tuto hodinu...“
„Jistě.“ Draco se dotknul kliky, ale potom se ještě obrátil k Harrymu. „Vím, jak traumatický záţitek to pro
tebe byl, ale tvá pomoc byla opravdu uţitečná. Bez tebe bych to nedokázal. Aţ jednou dokončím školu a
dosáhnu plné kvalifikace ve svém oboru, mohl bys mi pomáhat s těţšími pacienty. Tedy pokud se toho
doţiji,“ usmál se, „společně jsme fungovali docela dobře, co myslíš?“
„I přes to faux pas tam v loţnici?“
„Měl jsem celou situaci v rukách a tys jen bezmocně přihlíţel. Chápu, jak můţe být taková pasivní pozice
vyčerpávající. Ale aţ mi začneš důvěřovat, mohli bychom společně dokázat spousty dobrých věcí. Slib mi,
prosím, ţe to ještě zváţíš.“
Harry se letmo dotkl jeho ramene, věděl, ţe by ho delší kontakt mohl vylekat. „Bude mi ctí, Draco,“
odpověděl mu upřímně.
14. kapitola - Přátelé pro tebe udělají vždy to nejlepší
Harry si uvědomil, ţe ani neví, co udělali špatně a proč Severusův organizmus tak radikálně zareagoval,
aţ kdyţ se ho na to Hermiona zeptala.
Celou cestu přes hrad šel jako v mrákotách. Přes portrét Buclaté dámy
se dostal do nebelvírské společenské místnosti, s jediným úmyslem - a to co nejrychleji se dostat do
svého pokoje.
„Hej, Harry!“ zavolala na něho Hermiona, pohodlně usazená na měkké pohovce před krbem.
Obrátil se na ni se skelným pohledem, jako by byl duchem jinde.
Hermiona setřásla na zem knihy, které měla na klíně, a neţ stačil Harry udělat tři kroky směrem k pokoji,
stála u něho.
„Co se stalo?“ zašeptala a poloţila mu ruku na rameno.
„Pojďme do jeho pokoje,“ řekl Neville, který uţ také stál vedle něho.
Najednou tam byl i Ron a všichni Harryho popostrkovali ze společenské místnosti.
Harry se ztěţka posadil na postel.
„Počkejte chvilku,“ řekl Ron a zmizel. Vrátil se za necelou minutu s lahví ohnivé whisky v ruce.
„Napij se, kámo, doufám, ţe ti nevadí, ţe nemám ţádnou skleničku.“
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Harry si mohutně přihnul a poslal láhev dál po kruhu.
„Kde jsi k tomu přišel?“ zeptala se Hermiona a neţ se si lehce lokla, otřela si hrdlo lahve.
„Dal mi ji posledně Bill, říkal, ţe kaţdý muţ potřebuje mít u sebe láhev – ze zdravotních důvodů.“
„Nebudu teď mluvit o tom, jak strašlivě sexisticky to zní,“ povzdychla si Hermiona podráţděně.
„Jistě, teď není ta pravá chvíle,“ kývl zrzavý chlapec směrem k Harrymu.
„Co se stalo, Harry?“ zeptal se Neville tiše. „Ono to nefungovalo? Stal se nějaký průšvih?“
„Ne... ano,“ Harry si třesoucí rukou prohrábnul vlasy.
„Mohli byste to, prosím, trochu rozvést?“ řekl Ron a poslal láhev znovu dokola. „Vůbec nemám tušení, o
čem tady mluvíte?“
Harry si od něho automaticky vzal láhev, ale ta mu klesla v ochablých rukách na pohovku. Snaţil se dát si
myšlenky dohromady, alespoň natolik, aby zněl přinejmenším smysluplně.
Za prvé, Ron a Hermiona nevědí, kam a proč šel po skončení lekce. Za druhé, Neville ví všechno, ale
splácal to dohromady tak, ţe ty dva totálně popletl.
Vysvětlil jim, ţe on, Brumbál a Draco šli uzavřít spojení, přes které Voldemort odčerpává ze Severuse
magii.
„Počkej. Co s tím má co společného Malfoy?“ zeptal se Ron.
Och, sakra, je toho spousta, co jim nestihl říct.
„Tento víkend zjistil, ţe je léčitel,“ vysvětlil mu Neville.
„Coţe? Draco - pan bohatý a mocný Malfoy - je léčitel? To si ze mě děláte srandu?“ nadzvedl se Ron.
„Jo, přesně tak,“ potvrdil Harry. „Neville si opravdu nedělá legraci, to, co řekl o Dracovi, je pravda,“ dodal.
Ron zavrtěl hlavou. „Vyvraťte mi to, pokud říkám nějaké hlouposti, ale naznačili jste tady, ţe jste pár dní
po tom, co objevil to, ţe má tyhle schopnosti, očekávali, ţe to zvládne?“
Kdyţ to bylo takhle podané, tak se celá akce Harrymu opravdu jevila jako pošetilý nápad.
„Jde o to, ţe nějak podvědomě ví, co má dělat,“ řekl Neville. „Mně pomohl tento víkend, tak vlastně své
schopnosti objevil.“
„Jak přesně ti pomohl?“
„Já jsem trochu neodhadl svoje síly a úplně se magicky vyčerpal,“ přiznal Neville rozpačitě. „A kdyţ jsem
přicházel k sobě, cítil jsem v sobě jeho přítomnost...“
„Grrr!“ zašklebil se Ron.
Hermiona ho plácla do ramene. „Buď zticha, Rone! Jaké to bylo, Neville?“
Neville pokrčil rameny. „Těţko se to vysvětluje. Měl jsem takový pocit, ţe ví, co dělá, skoro jako by to byla
ta nejsamozřejmější věc na světě. Nebylo to jako invaze, ale prostě splynutí,“ plaše se usmál, věděl, ţe
to, co teď řekne, nebude znít věrohodně, „a předal mi část své energie.“
„Opravdu?“ zeptala se Hermiona překvapeně.
„Jo, všichni víme, jak mě celá ta léta nesnášel, ale kdyţ mě léčil, tak jsem z něho ţádnou zášť necítil.
Myslím si, ţe je schopný zacházet se všemi lidmi stejně. Já osobně bych mu do péče svěřil kdykoli
kohokoli.“
„Nedokáţu si představit, ţe by se čistokrevný Draco Malfoy sníţil k tomu pomoci někomu se smíšenou
krví,“ ušklíbl se Ron. „Dost moţná, ţe tě nemá rád, ale pořád jsi čistokrevný kouzelník. A to je to, oč tu
běţí, Neville.“
„Vlastně,“ rozhorlil se Harry, „myslím, ţe se snaţí zjistit, jaký je rozdíl mezi čistokrevnými kouzelníky a
těmi ostatními, mezi které patřím i já. Hermiono, řekl jsem mu, ţe by tě ten výzkum mohl zajímat.“
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„V ţádném případě! To tak, jsi moje holka a já nedovolím, aby do tebe lezl!“ zavrčel Ron na Hermionu.
„Uklidni se! Je to moje tělo! Mám právo si o sobě rozhodovat sama!“ urazila se Hermiona.
„Tak to tedy ne, jsi moje přítelkyně. A nestrpím, aby se jiný chlap jen tak promenádoval uvnitř tvého těla,
zvlášť ne ta odporná fretka Malfoy,“ trval na svém Ron a vzdorovitě vysunul bradu.
Harry a Neville se na sebe podívali, jako by jeden u druhého hledali odpověď na to, jak uhasit tuto
počínající hádku. Teď uţ bylo nepravděpodobné, ţe by Hermiona ustoupila, kdyţ na ni Ron takhle zatlačil.
„Podívejte,“ řekl nakonec Harry, „pokud se chcete hádat, tak to laskavě udělejte někde jinde. Jsem k smrti
unavený.“
Hermiona se na něho podívala a její pohled zjihl. „Promiň, Harry, opravdu chci slyšet, co se stalo. Rone,
my dva si promluvíme později,“ řekla přísně.
„To si piš, ţe si o tom promluvíme!“ zamumlal zlověstně Ron.
„Pustili jsme se do toho společně, Draco a já. Protoţe mám také spojení s Voldemortem a vím, jak takové
propojení funguje a taky proto, ţe mám dost síly na to, abych ho podpořil, kdyby to potřeboval. On by
zase zajistil nápravu, kdyby byl při tom Severus nějak poraněn,“ polkl ztěţka Harry.
„Vidíš, já jsem říkal, ţe z té malé fretky nemůţe vzejít nic dobrého,“ prohlásil Ron. „Takţe to
nefungovalo... stalo se něco Snapeovi? Má to ten idiot za sebou?“
Harry se podíval na Rona. „Vypadni,“ řekl chladně.
„Co...? To byla jenom sranda, tak se hned nečerti, kámo!“ zvedl Ron ruce na znamení kapitulace.
„Opravdu? Nezdálo se mi to legrační. Málem jsem ho opravdu dnes v noci zabil a on ještě nenabyl vědomí
a jestli si opravdu myslíš, ţe je to směšné, tak váţně vypadni!“ Harry si uvědomil, ţe stojí, má ruce zaťaté
v pěst a nepříčetně ječí na svého přítele. Jak je vůbec moţné, ţe ještě před několika hodinami diskutoval
Ron ve třídě se Severusem kultivovaným způsobem a teď se tady chová jako malý hloupý fracek?
Ron natáhl ruku a dotkl se jeho ramene – Harry ho setřásl. Nedokázal právě teď snést jeho dotyk.
„Hele, kámo, je mi to opravdu líto,“ Ron se z obranného tónu přesunul do omluvného. „Nemyslel jsem to
váţně. Jen jsem se to snaţil zlehčit, myslel jsem si, ţe ti to pomůţe. Jak mu... bude v pořádku?“
Harrymu poklesla ramena a ztěţka se posadil na postel.
„Draco říká, ţe bude v pořádku. A opovaţ se to jakkoli komentovat,“ pohrozil, kdyţ viděl, jak Ronovi cukly
rty.
„Nemůţeš nám říct, co přesně se stalo?“ zasáhla do toho Hermiona něţným hlasem a váhavě mu poloţila
ruku na předloktí.
Harry se na ni vděčně podíval. „Ze začátku šlo všechno dobře a postupovali jsme podle plánu. A věřte
tomu nebo ne, Draco byl naprosto skvělý...“ řekl a neţ se dál věnoval Hermioně, chvíli ještě zlobně zíral
na Rona. „Byl opravdu tak... jemný. Bylo úţasné sledovat tok jeho myšlenek a cítit to samé, co on. Našli
jsme to místo, kudy Voldemort odčerpává energii a zaškrtili jsme ho, ale kdyţ jsme víc utáhli smyčku,
začal se zmítat v křečích a já jsem zpanikařil. Draco mě vyhodil a dodělal to sám. Já jsem si myslel...
myslel jsem si, ţe je mrtvý,“ zachroptěl, jako by ho někdo škrtil a dál nemohl mluvit. Odvrátil hlavu a
bojoval s emocemi, dalo mu velkou práci, aby se nerozplakal. Hermiona ho pevně objala a jemu unikl z
hrdla vzlyk. Zpoza pevně zavřených víček mu začaly kapat slzy. Pevně se ke své kamarádce přimknul a
zatnuté pěsti schoval do záhybů jejího hábitu.
„Promiňte, promiňte,“ začal blábolit, kdyţ si uvědomil, ţe Ron a Neville jsou v místnosti a musí být jeho
chováním naprosto zděšeni, ale nemohl zastavit proud slz.
Neville se vedle něho usadil na postel a neobratně ho poplácal po zádech.
Ron se skrčil u jeho nohou a poloţil mu ruku na koleno. „Jen se vyplač, kámo, na tom není nic špatného.
Chápu, jak to pro tebe musí být strašné. Charlie prořval půl dne, kdyţ mu jedno dračí mládě pošlo a teď
není o nic míň chlap, neţ byl předtím, nemyslíš?“
Harry si odfrknul, to srovnání mu přišlo směšné. Ale na tom nezáleţelo, ať se zrovna Ron choval dospěle
nebo ne, vţdycky se ho snaţil především rozptýlit a to bylo to hlavní. Sice to občas dělal bez rozmyslu, ale
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mělo to nečekaně dobré výsledky. V tom okamţiku veškeré napětí, co mezi nimi bylo, opadlo.
Neville mu podal lehce ušmudlaný kapesník a Harry se konečně vyprostil z dívčina náručí. Kdyţ se
odtahoval, přejel ještě kapesníkem Hermioně po přední straně hábitu, aby setřel mokré stopy, co na něm
měla, neţ si uvědomil, ţe ty zaobleniny jsou její prsa.
Stáhnul okamţitě ruku a zčervenal.
„Boţe, promiň, Hermiono...“ začal.
„No tak!“ škádlil ho Ron. „Myslíš si, ţe tady můţeš jen tak beztrestně obírat moji holku jen proto, ţes
právě uronil pár slz? Jediné, co ti k tomu řeknu, můj drahý příteli, je, ţe máš velké štěstí, ţe jsi gay!“
Neville také zčervenal, kdyţ se nenápadně podíval na mokré místo, které si právě Hermiona usilovně
otírala.
„Takţe teď je v nemocničním křídle?“ zeptala se.
Harry zavrtěl hlavou. „Zůstal s ním Brumbál. Draco... Draco si myslí, ţe aţ se vzbudí, bude mít lepší ráno,
neţ obvykle mívá,“ řekl váhavě.
Ron se to chystal okomentovat, ale kdyţ otevřel ústa, rozmyslel si to, coţ bylo jen dobře, protoţe na něho
Hermiona zlobně zírala.
„Takţe vlastně nemáte tušení, co se stalo?“ pokračovala Hermiona.
Harry zavrtěl hlavou: „Kdyţ jsme skončili, Brumbál nám dal vypít posilující lektvar a poslal nás vyspat se z
toho. To je vše, co ti k tomu můţu říct.“
„No, budeš se na to muset zítra zeptat Draca,“ řekla Hermiona prakticky.
Zapomenutá láhev znovu začala kolovat, po takovém emocionálním výbuchu opravdu všem přišel hlt
něčeho ostřejšího vhod.
Kdyţ za nějakou dobu šel Harry do sprchy, tak mu kombinace horké vody a alkoholu kolujícího v jeho
ţilách udělala náramně dobře. Cítil, jak z něj opadá napětí a uvolňují se mu svaly. Zalezl si do postele a
okamţitě usnul jako dudek.
***
Další den ráno téměř promeškal snídani, ale kdyţ viděl Severuse sedět u učitelského stolu, málem omdlel
radostí. Kdyţ se usadil na svém obvyklém místě, vyhledal temný pohled staršího kouzelníka a ten na něho
sotva znatelně kývnul. Harrymu se rozbušilo srdce a rychle obrátil pohled na Draca. Viděl, jak má Zmijozel
u svého stolu zvednutý palec na znamení, ţe je vše v pořádku. Ještě neţ se však stačil odvrátit, začal se
Draco jako by nic bavit s Pansy Parkinsonovou.
Ron a Hermiona se na něho usmívali. Harry se šťastně vrhnul na jídlo a vyplenil misku ovesné kaše s
karamelovým cukrem a přisunul si k sobě talíř s klobásou a slaninou. Bylo víc neţ zřejmé, ţe večer ze
sebe vydal hodně energie, kterou teď potřeboval doplnit.
Právě dojedl a chystal se odejít, kdyţ se ve dveřích Velké síně objevil Neville. Vstoupil dovnitř a posadil se
vedle Harryho. Jeho hábit byl ojíněný a Harry odhadoval, ţe jeho kamarád byl ještě před snídaní na
obhlídce skleníku.
„Vidím, ţe náš přítel vypadá lépe,“ prohlásil Neville a popadl krajíc chleba a sklenici marmelády.
„Tedy, pokud jde o mě, tak já ţádnou změnu nevidím,“ řekl Ron, „vypadá stejně kysele jako vţdycky.“
Harrymu se vybavily v mysli všechny ty scény, kdy byl Severus všechno, jen ne kyselý... dokázal být
usměvavý, klidný, spokojený i vášnivý... rozhodl se dělat, ţe ten komentář přeslechl. Byl šťastný, ţe tahle
Severusova část osobnosti patří jen jemu. O tyhle vzpomínky se rozhodně s nikým dělit nechtěl.
„Uţ půjdu,“ řekla Hermiona a sehnula se pro školní brašnu.
„Půjdu s tebou,“ vstal Ron. „Mám teď hodinu volno.“
Jakmile odešli, Neville se obrátil na Harryho a oběma bylo zřejmé, ţe ta jejich nevinně vypadající
procházka nedopadne tak nevinně, jak si Hermiona plánovala.
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„Mám nápad,“ řekl mladý botanik, „máš teď chvilku času?“
„Opravdu jen chvilku, jsem domluvený s McGonagallovou na konzultaci.“ Konec pololetí je příští týden a
do té doby se musí všichni studenti sejít se svými učiteli, aby zhodnotili jejich pokroky.
„Je mi to jasné. Právě jsem si tu svou odbyl u profesorky Prýtové,“ odpověděl Neville...
„Byl jsi za ní ještě před snídaní?“
„Chodívám takhle brzy po ránu do skleníku často a dnes jsme se tam náhodou sešli,“ pokrčil rameny
Neville. „To ale není to, o čem jsem s tebou chtěl mluvit. Dnes mám naplánováno zaskočit si do Číny pro
nějaké řízky rostlin od Siu Lee. To je ta stará paní, která mi dala ty bylinky, co ti rostou pod oknem. Kdyţ
jsem s ní mluvil naposledy, řekla mi, ţe její neteř otevírá obchod se vzácnými přísadami do lektvarů.“
Podíval se šibalsky na Harryho.
Harry si okamţitě uvědomil, co mu tím naznačuje, ale nemohl se ubránit chichotání při frázi *zaskočit si
do Číny*.
„Napadlo mě, jestli bys nechtěl jít se mnou?“ navrhl Neville. „Máš v plánu si s ním o víkendu promluvit,
ne? Myslel jsem si, ţe by ho třeba malý dárek mohl obměkčit,“ Zčervenal Neville nad troufalostí vlastního
návrhu.
Harry vyskočil a srdečně ho objal. „Neville, jsi skvělý přítel, děkuji ti! To je výborný nápad!“
Ještě ten večer dostali povolení od profesorky Prýtové, ţe smějí opustit školu a vyrazili k hlavní bráně.
Cestou si ţivě povídali.
Snape byl na obědě i na večeři a vypadal celkem dobře. Harry sice neměl moţnost mluvit s Dracem, ale i
přes to byl od té hrůzné noci mnohem šťastnější.
„Neville, máš vůbec představu, jak je těţké mezikontinentální přemisťování?“ zeptal se ho Harry a zamnul
si ruce prokřehlé chladem.
„Vůbec to není těţké,“ protestoval Neville, „Myslím si, ţe je to jen lobbing ze strany výrobců letaxového
prášku. Nejraději bych se tam přemisťoval kaţdý den.“
Harry se zasmál a zavrtěl hlavou. „Něco jsem si o tom zjistil. Jen opravdu silný kouzelník se můţe
přemisťovat na tak velké vzdálenosti. Ale dokonce i poměrně silní kouzelníci se obávají to zkusit, ze
strachu, ţe kdyţ se jim výkon kouzla zakolísá, mohli by se objevit někde uprostřed oceánu nebo v nějaké
neznámé zemi, kde lidé mluví jazykem, kterému nerozumí. Existuje opravdu velmi mnoho morbidních
příběhů o spojování částí kouzelníka poté, co se při neúspěšném pokusu o přemístění rozštípl. A nemusím
ti, doufám, zdůrazňovat, ţe jsou to neskutečně krvavé příběhy.“
„Pak je jen dobře, ţe jsem je nečetl,“ usmál se na něho Neville a poplácával se zkříţenýma rukama po
ramenou, aby se trochu zahřál. Náhle se k němu obrátil. „Na jakou nejdelší vzdálenost ses přemístil ty,
Harry?“
„Hmmm... odtud od Brightonu?“
„Myslíš si, ţe to zvládneš?“
„Nejsem si jistý, ale teoreticky jsem na to dost silný...“
„Mohl bych nás tam přemístit oba, já uţ jsem se tam přemisťoval a ty nás potom můţeš vzít zpět. A kdyţ
by se po cestě zpátky vyskytl problém, můţu převzít vedení, vyhneš se tak nervozitě z toho, ţe se
přemisťuješ na neznámé místo.“
„Zvládneš nás přemístit oba?“
„Ano, ale věříš mi natolik, abys to nechal na mně?“ zeptal se Neville váhavě.
„Tvůj nedostatek sebedůvěry je roztomilý, Neville, ale jednoho dne si budeš muset - ať chceš nebo ne uvědomit, ţe jsi jeden z nejmocnějších kouzelníků na této planetě.“
Kdyţ na to jeho přítel nereagoval, začal se Harry obávat, jestli se ho nějak nedotkl.
„Neville?“
„Líbí se mi to,“ řekl tiše.
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Harry se na něho podíval a čekal, aţ to nějak rozvede. Pokračovali v chůzi a pod nohama jim křupal
zmrzlý sníh.
„Vţdycky jsem věděl, ţe v sobě mám velkou sílu“ vysvětlil Neville, „a věděl jsem, ţe mě lidé podceňují.
Celé ty roky jsem toho opravdu moc nedokázal, ale teď je to pro mě výhoda. Je totiţ těţké zklamat lidi,
kteří od tebe nic neočekávají,“ řekl. „Takţe teď si můţu dělat, co chci, a nikdo mě s ničím nezatěţuje. Bůh
ví, co lidé budou chtít po tobě, aţ se dostane ve známost, ţe jsi mág, Harry.“
***
Cestování s Nevillem Harrymu ukázalo spoustu nových věcí. V Číně se domlouvali s pomocí překladového
kouzla (ale nebyli v tom moc dobří, na tomhle ještě budou muset zapracovat). Neville svým šarmem Siu
Lee a její neteř zcela okouzlil. Harry si byl jistý, ţe je to nejen tím, ţe uměl jednat se starší dámou,
protoţe vyrůstal jen se svou babičkou, ale také proto, ţe sdíleli stejnou vášeň pro bylinky. Kdyţ o nich
Neville mluvil, tak přímo zářil a přes to, ţe měl ohromné vědomosti, byl to stále ten starý skromný a
plachý kluk. Lidé pro něj rádi udělali cokoli jen proto, aby měl radost.
Neville se vrátil s ještě větším mnoţstvím řízků, neţ doufal a Harry získal celou sbírku skutečně velmi
vzácných přísad do lektvarů. Dokonce od něho nechtěli ţádné peníze, ţe prý mu to věnovali jako
pozornost za Nevillovy cenné rady a pomoc. Ten jim totiţ pomohl obnovit sloţité podpůrné kouzlo na jejich
chátrajícím domě.
Po té, co Harry oba přemístil zpátky - aniţ by skončili uprostřed oceánu - svalil se naprosto vyčerpaný do
postele.
15. kapitola - Podezření Pansy Parkinsonové
I přes to, ţe byl Harry vyčerpaný, kdyţ šel spát, měl velmi neklidný spánek. Jeho sny byly plné úzkosti a
nepojmenovatelných obav.
Ráno vstal a z loţnice šel rovnou na snídani. Napadlo ho, jestli v posledních dnech nepouţil víc magie, neţ
na kolik stačil – pomáhal Dracovi se Severusovým Znamením zla, přemístil dva lidi z Číny, kde udělal
několik obtíţných kouzel.
Samozřejmě, ţe si musel přiznat, ţe ta tíseň okolo ţaludku a jeho noční nepojmenovatelné obavy měly
jiný důvod: za méně neţ třicet šest hodin by se měl sejít se Severusem a říct mu, ţe Alex Johnson byl ve
skutečnosti celou dobu alter ego jeho „oblíbeného“ studenta Harryho Pottera.
Příliš dlouho odkládal přiznání, ţe ţije dvojím ţivotem a teď bude muset čelit následkům. Přestoţe se mu
líbila myšlenka daru pro Severuse, myslel si, ţe bude rozumnější počkat s tím, aţ se mistr lektvarů trochu
uklidní.
Potřeboval si promyslet, jak vysvětlí své důvody. Ale má vůbec nějaké tak pádné argumenty, které by
mohl Severus uznat?
Opravdu se mi líbilo, jaký jsme měli vztah. Nemohl jsem ti to říct, dokud ses nenaučil používat svou
magii. Kdybys to zvládl za kratší dobu, určitě bych se ti přiznal dřív...
No... moţná takhle ne...
Když jsem tě potkal, byl jsem ve své druhé podobě. A ty jsi byl tak jiný! Vtipný! Sexy! Neměl jsi vůbec nic
společného s profesorem Snapem, kterého jsem do té doby znal! A potom ses se mnou vyspal a já jsem
úplně...
Boţe! Co mu jen má říct?
Podívej se, Severusi, já vím, že jsi mě vždycky nenáviděl kvůli mému otci, ale já nejsem stejný parchant,
jako byl on...
***
Po celý den mu různé myšlenky poletovaly hlavou sem tam, ale ţádná slova, která ho napadala, nebyla
tak dobrá, aby si myslel, ţe ho vytáhnou z jámy, kterou si sám vykopal. Jediné, čím si byl jist, bylo, ţe mu
na Severusovi záleţí. Pokud mu to takhle vysvětlí, mohlo by to stačit?
Pcha! Mluvil tady přeci o Severusovi Snapeovi.
Celý den se cítil stále hůř a hůř. Sice se pokusil něco málo poobědvat, ale zdálo se mu, ţe pro úzkost, co
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pociťoval v ţaludku, nedokáţe spolknout víc neţ několik málo soust.
Po obědě měl dvouhodinovku lektvarů. Alespoň si bude moct ověřit, ţe je Severus v pořádku. A potom si
půjde zdřímnout.
Studenti se nahrnuli do třídy. Severus uţ byl uvnitř, stál za katedrou a pročítal si jeden z hromady papírů,
které mu leţely na stole. Harry se posadil na své obvyklé místo a po očku svého učitele sledoval. Kdyţ
zjistil, ţe vypadá dobře, oddechl si.
Lektvary byly oproti minulým rokům snazší, tedy přesněji řečeno byly méně lezoucí na nervy, neţ minulý
školní rok. Méně zdatní studenti po neúspěšné zkoušce NKÚ odešli a zbyli jen ti zdatnější, co se
připravovali na OVCE. To zvedlo jejich učiteli náladu. Takţe uţ mohli pracovat do jisté míry samostatně a
Severus jim jen sem tam pomáhal a projevoval u toho značnou míru trpělivosti. I kdyţ ten člověk si nikdy
neodpustil sarkastické poznámky ohledně barvy a konzistence jejich výtvorů, případně se obouval do
toho, jak byly jednotlivé přísady otřesně připravené. Ale všechna ta kritika souvisela jen s jejich prací a
nemělo to nic společného se sympatiemi a antipatiemi k jednotlivým studentům. A navíc, Harry uţ přišel
na to, ţe jejich učitel měl vţdycky pravdu a bylo jednodušší učit se z vlastních chyb, neţ se o nich
nesmyslně pořád kolem dokola dohadovat.
Tedy to, ţe by si něco takového v hodinách mistra lektvarů někdo dovolil, bylo absolutně nepředstavitelné.
Harry zjistil, ţe jeho moc, kterou vládl jako mág, mu ve zlepšení schopností při přípravě lektvarů nijak
nepomohla. Byl kompetentní, ale nic víc. Bylo to sice zklamání, ale slouţilo to jako důkaz, ţe mág není
úplně všemocný, jak se lidé mylně domnívali. Nestál však ani o to, aby se stal znenadání “kolegou“
profesorky Trelawneyové, takţe děkoval osudu, ţe mu nenadělil od všeho. Bylo divné, ţe ani v minulosti
neměli mágové některé speciální dovednosti. Například léčitelství... Harry si uvědomil, ţe se zasnil a byl
myšlenkami jinde. Vlastně do teď ho ani nenapadlo, ţe by u něho ve třídě mohl mít někdo vnitřní zrak,
tato moţnost určitě stála za přezkoumání.
Snape mezitím zavolal své ţáky, aby si k němu přišli pro další přísady do lektvaru. Harry mechanicky šel k
učitelskému stolu pro potřebné komponenty. Dnes pracovali kaţdý zvlášť a snaţili se vyrobit komplikovaný
lektvar na odstranění bradavic.
Harry měl hotový základ - lektvary pro léčení pokoţky měly vţdy stejný základ - a oni teď v pokročilých
lektvarech zjišťovali, jak nepatrné variace přísad dokáţí zcela změnit pouţití lektvaru. Ačkoli to znělo
jednoduše, očekávalo se od nich, ţe všechny lektvary budou natolik kvalitní, aby se daly pouţít v
nemocnici nebo jinde podle toho, za jakým účelem byly vytvořené. Kdyţ se studentům nedařilo, museli se
odpoledne ve svém volném čase vrátit zpět a pokusit se o lepší výsledek. Z tohoto důvodu byla zřízena
malá laboratoř, která byla otevřená i o víkendech. Byl tam s nimi vţdy domácí skřítek Flinger, který byl
připraven převzít nad situací kontrolu, kdyby to bylo zapotřebí. Harry věděl, ţe tam Hermiona často
chodívá a zkouší si vařit lektvary, které sama vyvinula, povzbuzována, ne-li přímo očekávána tímto
skřítkem, se kterým se spřátelila. Díky němu se dozvídala nové věci ze světa zajímavých stvoření, kterými
byla tolik fascinovaná.
Harry tam byl jen několikrát a to jen proto, aby vykonal nutnou práci. Na rozdíl od mínění profesora o
potřebnosti této malé laboratoře, jeho lektvary ani zdaleka tolik nelákaly, aby zde chtěl trávit svůj čas
dobrovolně.
Po té, co Harry zjistil, ţe je mág, začal lektvary zkoumat i z jiného hlediska. Uvaţoval, jestli existují i jiné
způsoby, jak dosáhnout dobrého výsledku. Přišel k závěru, ţe ačkoli mu silný magický potenciál pomáhá
vloţit do lektvaru dostatek síly, aby se ingredience dokonale spojily a vytvořily tak pevnou vazbu, bez
dokonalé znalosti o moţné vzájemné reakci jednotlivých surovin to je k ničemu... Rozdíl mezi tím být
schopný a být mistr spočívá právě v nějakém šestém smyslu. Vyţaduje to tvůrčí a otevřenou mysl.
Harry si usekl a zváţil kus křenu a zbytek vrátil zpět na katedru pro potřeby ostatních spoluţáků. Severus
právě procházel třídou a komentoval techniku práce dalších studentů. Za sedm let se všichni naučili krájet
ingredience poměrně zručně, ale Severus byl spokojený jen s maximální přesností.
Harry byl tak unavený, ţe cítil, jak se mu třesou ruce. Přesto pracoval dál, i kdyţ dopředu věděl, ţe na
jeho práci to bude znát.
Přes všechny jeho nesnáze se ale zdálo, ţe ho Severus pro dnešek naštěstí ignoruje. Harry právě přidal
rozdrcený mločí ocásek (při téhle nechutné práci se mu vţdycky zvedal ţaludek) a šel si umýt ruce ke
dřezu v rohu místnosti.
Alespoň ţe uţ základní sloţky lektvaru byly v kotlíku, teď měl dvacet minut na to, aby si odpočinul. I kdyţ
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po tom, co lektvar dosáhne bodu varu, bude nutné ho neustále míchat.
Harry si uvědomil, ţe mu včerejší výlet opravdu příliš neprospěl a ţe se neměl přemísťovat na tak velkou
vzdálenost. Po deseti minutách míchání ho strašně bolely ruce a nohy měl jako z olova. Proč udělal
takovou hloupost a alespoň se pořádně nenaobědval? Měl sice v kapse čokoládu, ale ve třídě bylo přísně
zakázané cokoliv jíst. Harry nad tím váţně zauvaţoval – měl právě čisté ruce a nepracoval se ţádnými
přísadami a jestli si něčeho nekousne, určitě co nevidět omdlí. Zatímco levou rukou nepřestával míchat
obsah svého kotlíku, pravou ruku zasunul do kapsy a nenápadně si ulomil kousek čokolády. Naštěstí byla
čokoláda tak měkká, ţe nevydala onen typický praskavý zvuk, kdyţ ji přelomil. Očima vyhledal postavu
učitele lektvarů a poté, co si byl jistý, ţe jeho pohyb nemůţe zahlédnout, vytáhnul kousek čokolády z
kapsy a pečlivě ji schoval v dlani.
Potom šlo však všechno od desíti k pěti.
A vinu za to celé mohl Harry připsat jen sám sobě.
Pansy Parkinsonová, která ten pohyb zahlédla a domnívala se, ţe Harry chce vhodit do jejího kotlíku
nějakou neznámou látku, hlasitě vykřikla. Harry sebou polekaně trhnul a rukou, ve které měl míchátko,
drcnul do pravé ruky. Kostička čokolády mu vyletěla z prstů a naneštěstí ţbluňkla přímo do jeho kotlíku.
Harry se smutně díval na hnědé kruhy, které v jeho světlém lektvaru začala rozpouštějící se čokoláda
vytvářet.
Slyšel Snapea, jak se k němu blíţí a přes to, ţe mu adrenalin prudce koloval v ţilách, neměl energii, aby
jakkoli zareagoval. V příštím okamţiku kotlík před ním vybuchl. Harry si dal ruce před obličej a
instinktivně před sebou vytvořil ochranný štít, byl však pomalý a neţ se stihla bariéra plně rozvinout,
několik kapek mu zasáhlo ruce a hrudník.
Slyšel, jak Snape vykřikl jeho jméno, ale měl pocit, jakoby se svět kolem něho zpomalil. Kdyţ se všechno
kolem vrátilo do normální rychlosti, došlo Harrymu, ţe se ho Severus ptá, co naposledy přidal do svého
kotlíku.
„Čokoládu,“ přiznal.
Mohl vidět, ţe Snapeovi trvalo jen zlomek sekundy, aby si domyslel následky.
„Sundejte si hábit! Okamţitě!“ křičel. Těţká kapka sklouzla z Harryho oblečení, dopadla na zem a
zasyčela. Na kamenné podlaze po ní zůstal hrozivě vypadající kráter, ze kterého se kouřilo. Mladík si
apaticky uvědomil, ţe se v jeho hábitu vytvořilo několik děr a stále se zvětšují.
Severus zavrčel kouzlo, po kterém Harrymu zmizela vrchní část oblečení a rychle se podíval po třídě, aby
zjistil, jestli není zasaţený někdo další.
Studenti vypadali, ţe jsou jen vyděšení. Štít, který Harry narychlo vyčaroval, fungoval dobře a lektvar se z
velké části vrátil zpět do kotle. Snape ještě chtěl uhasit pod kotlíkem oheň, tak vyštěkl na Pottera, aby mu
uhnul z cesty.
Harry šel jako v mrákotách k tabuli. Měl závrať a cítil se dezorientovaný. Nevěděl, jestli to způsobily
výpary z nepovedeného lektvaru, nebo je to celkovým vyčerpáním, které ještě umocnil o bezhůlkové
neverbální štítové kouzlo.
Snape ho následoval a měl v úmyslu mu pořádně promluvit do duše.
Do háje, vţdyť je přeci mág! Tak jak je moţné, ţe se stále chová jako idiot? Sedm let jim vtloukal do
hlavy na hodinách lektvarů ty nejzákladnější bezpečnostní pravidla a on si klidně jí ve třídě během vaření.
Ale tohle mu jen tak neprojde! Stoupnul si před něho, ale neţ stačil otevřít ústa, všiml si s hrůzou, ţe se
ţíravá chemikálie dostala přes Potterův svrchní oděv a teď se kapky ţíravé hmoty propalovaly látkou na
košili a nohavicích kalhot.
„Sundejte to!“ zařval na stále zkoprnělého Harryho.
Chlapec se na něho omámeně podíval, zjevně byl mimo a vůbec nechápal smysl jeho slov.
Snape po něm hodil tím samým kouzlem, jakým před chvílí svlékl jeho hábit a z Harryho rázem zmizela
další vrstva oblečení.
Snape ze třídy slyšel syčení a šokované hihňání a tak se postavil vedle chlapce a vykouzlil před nimi
bariéru, přes kterou nebylo nic vidět ani slyšet. To jsou váţně studenti tak nezralí, aby byli šokováni
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pohledem na nahá záda a nohy? To snad není ani moţné.
Podíval se úkosem na Pottera a jeho oči po něm zkoumavě sklouzly a teprve teď si uvědomil, ţe tam krom
ponoţek stojí úplně nahý.
Aha.
Chlapec šel na ostro.
To opravdu vysvětlilo všechno to chichtání.
„Jste v pořádku, Pottere?“
Harry vypadal pořád zmateně a udělal i několik nejistých kroků směrem ke dveřím. „Můţete mi půjčit
nějaký hábit?“ zalapal po dechu.
Severus měl jeden v kabinetu.
Kdyţ procházel kolem chlapce, který se k němu v té chvíli obrátil zády, nemohl si nepovšimnout, jak
nádherný má zadek.
Pěkně kulatý a pevný, přesně tak, jak to má rád... snaţil se myslet na něco jiného.
„Jste zraněný?“ zeptal se, kdyţ se vrátil z kabinetu s náhradním oblečením.
Harry k němu pořád stál zády, jen natáhl ruku dozadu pro plášť. Zjevně dělal, co bylo v jeho silách, aby
ho Severus neviděl zepředu.
„Pottere?“ promluvil na něho překvapivě mírným hlasem. Chlapec se zřejmě stydí, nebo je moţná zraněný
více, neţ si myslel.
Severus ho rychle otočil tak, ţe k němu stál čelem. „Nebuďte směšný, musí...“
Hlas mu selhal v půli věty. Potter zvedl hlavu. V obličeji byl smrtelně bledý. Severus zběţně přejel
pohledem po jeho štíhlém, pruţném a překvapivě hodně svalnatém těle. Ve skutečnosti to uţ nebylo
chlapecké, ale muţské tělo.
O tom nebylo pochyb.
Ale to nebylo to, co vzalo Severusovi slova od úst.
Černovlasý chlapec, který přeţil, tu před ním stál jen tak, jak ho bůh stvořil, ruce spuštěné podél těla.
Severus si ho před tím prohlédl jen letmo. Nemohl uvěřit tomu, co viděl, takţe se pohledem vrátil znovu k
tomu místu, které ho tak šokovalo.
Pod břišními svaly a rozkošným pupíkem, těsně nad štíhlým dlouhým muţstvím, které teď ochable viselo z
kudrnatých černých chloupků, bylo sloţité keltské tetování, které velmi dobře znal.
Ještě jednou se podíval na přirození, svalnatá stehna, očima přejel přes rýsující se kyčelní klouby, břišní
svaly, bledé bradavky, které obrůstaly jemné chloupky. Těsně nad jednou z nich měl malou popáleninu od
vybuchlého lektvaru a další měl na rameni. Na napnutém bicepsu nebylo po popálenině ani známky, zato
však předloktí bylo ošklivě zasaţené.
Jejich oči se setkaly a Severus v těch zelených studních viděl tolik viny.
„Vypadni.“
„Severusi...“
„Vypadni! Hned!“ řval Severus jako smyslů zbavený a napřaţenou rukou ukazoval ke dveřím.
Harry Potter zmizel.
16. kapitola - Laskavost cizinců a krutost přátel
Hermiona zírala z části šokovaně, z části se zaujetím na Harryho svalnatá záda a pevný zadek. Byla
vděčná, kdyţ Snape vykouzlil neprůhledný štít, aby ostatní studenti neviděli, co se děje v čele třídy. Neţ
se stala ta mela, byl její vlastní lektvar v rozhodující fázi, ale přesto si všimla, ţe Harry udělal kouzlo bez
toho, aniţ by promluvil nebo pouţil hůlku. Zauvaţovala nad tím, jestli si toho ještě někdo ve třídě všimnul.
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Přidala do kotlíku další ingredience a pečlivě směs promíchala.
Několik minut se věnovala jen svému lektvaru, potom ji cosi napadlo a ostře se podívala směrem k
Dracovi Malfoyovi.
Draco strnule zíral na štít, který vytvořil Snape. A ne jen tak pro nic za nic, byl přeci léčitel. Moţná ho
napadlo, ţe by mohl Harrymu pomoct?
Ostatní spoluţáci uţ také dokončovali svoji práci a všichni se teď dohadovali, co se vlastně stalo.
Draco zamířil k Hermioně.
„Grangerová, uţ jsi zjistila, proč zase Potter tak zazářil?“ zeptal se ledabyle.
Hermiona s vědomím, ţe jsou kolem neţádoucí oči a uši, jen zavrtěla hlavou.
Ozvala se však Eloise Midgenová. „Co by udělala ta směs, kdyby se tam přidala čokoláda, Hermiono?“
Hermiona se na ni podívala zpět. „No... zřejmě by to bylo dost ţíravé,“ řekla. „Myslím si, ţe kdyţ
zahuštěné kakao zareaguje s...“
„Teď je docela zbytečné to začít analyzovat, ne?“ umlčela ji ostře Pansy Parkinsonová. „Je jasné, ţe ten
lektvar explodoval kvůli tomu, ţe Potter propašoval jídlo do třídy,“ dodala znechuceně.
Dracův pohled se na okamţik setkal se tím Hermioniným.
Oba věděli, ţe by to Harry neudělal, kdyby to nebylo nezbytně nutné. V pondělí pouţil hodně magie a
moţná ještě nedoplnil energii. I kdyţ tenhle kousek byl i tak docela hloupý.
„Mám jít zjistit, jestli je v pořádku?“ zeptala se Eloise váhavě a Hermiona při těch slovech cítila pocit viny,
ţe uţ dávno není u svého kamaráda.
„Půjdu tam já,“ řekla rychle.
„Nemůţeš tam jít,“ vpadl do toho Terry Boot šokovaně. „Vţdyť na sobě nemá ţádné oblečení!“
Draco si povzdechl a šel aţ ke třpytícímu se štítu.
„Profesore?“ zavolal. „Je všechno v pořádku?“
Po chvíli štít poklesl. Snape seděl za svým stolem a něco psal.
Po Harrym nebylo ani stopy.
„Pokud jste skončili, ukliďte si lavice a nechejte tam poloţené lahvičky se vzorkem. Prohlédnu to později,“
instruoval je Snape, aniţ by vzhlédl. „Nemusím vám, doufám, říkat, ţe se máte drţet dál od pracovního
stolu pana Pottera,“ řekl. „Určitě máte tolik rozumu, aby jste se k němu nepřibliţovali,“ dodal s jízlivým
úšklebkem.
Studenti se po sobě nechápavě podívali.
„Nějaký problém? Dejte se do toho!“ vyštěkl Snape. Zjevně nebyl v nejlepší náladě.
„Pane?“ ozvala se opatrně Hermiona. „Kde je Harry?“
„Nevím a nechci to vědět, slečno Grangerová,“ řekl Snape, aniţ by zvedl hlavu.
Hermiona si všimla, ţe se jeho brk zastavil a probodl ostrým hrotem pergamen.
Eloise a Hermiona si vyměnily pohledy. Snape se k Harrymu při schůzkách třídy pro nápravu magie choval
– nedá se říct přímo přátelsky – ale minimálně korektně. A Harry do včerejšího večera tvrdě pracoval na
tom, aby profesorovi pomohl. Hermiona byla naštvaná, ţe Snape zareagoval tak neadekvátně. Vyhnula se
pohledu na Draca, ale cítila, jak se vedle ní napruţil.
„Bude v pořádku, pane?“ zeptala se Eloise statečně.
Snape vzhlédl a jeho obličej připomínal prázdnou masku, v očích ani známky po ţivotě. „Nemíním ztrácet
čas se studenty, kteří jsou tak hloupí a ţerou... jedí... v mé třídě! Dostala se za ta léta mého úsilí do
vašich tupých mozků vůbec nějaká informace? Ukliďte a vypadněte!“ zavrčel.
139

STROM POZNÁNÍ

Všichni pracovali co nejrychleji, aby byli co nejdříve z jeho dosahu.
***
Snape se pokusil udrţet chladný výraz tváře, dokud poslední student neopustí třídu. Cítil, jak na něho
Draco zírá, jako by mu chtěl něco říct, ale zpraţil ho pohledem tak prudce, ţe si to chlapec rozmyslel a
kvapně odešel.
Harry Potter. On měl vztah se zatraceným Harrym Potterem!
Ne vztah, jen sex.
Otřásl se.
Se studentem.
Ještěţe spolu neměli anální sex, ale všechno ostatní dělali zatraceně často. A análnímu sexu se vyhnuli z
jediného důvodu...
.... protoţe mu Alex vysvětlil, ţe to nechce dělat, dokud nebude moci odhalit svou pravou totoţnost.
Sakra!
Jak si vůbec ten spratek mohl myslet, ţe by se s ním chtěl vyspat po zjištění, kdo doopravdy je?
On měl sex se studentem.
Měl rád...
Ne!
Neměl rád Harryho Pottera.
Jen si na toho chlapce zvyknul, to bylo celé, ale ţe by ho měl rád?
A Alexe?
Alex přeci nikdy neexistoval.
Celou tu dobu ho Harry Potter tahal za nos. Všechny ty falešné úsměvy a polibky...
Ne.
Všechno to byla jen pouhopouhá leţ.
Proč? Proč mu to udělal?
Co z toho jen Potter mohl mít?
Krom toho, ţe by ho ředitel zabil, kdyby se dozvěděl, ţe spí s nějakým studentem, zvlášť, kdyţ to byl
zatracený chlapec, který přeţil...
Počkat...
Ţaludek se mu zhoupnul při tom pochopení.
Zatočila se mu hlava a vyschlo mu v ústech.
Albus to věděl.
Věděl to a neřekl mu jediné slovo.
Severus popadl jednu lahvičku s lektvarem, co měl poloţenou na stole, a mrštil jí o zeď.
***
Poté, co ho Severus vyhodil, se Harry ocitnul před dveřmi učebny lektvarů, nahý, jen v ponoţkách.
Podlomily se mu nohy a on se sesunul na kolena.
Slyšel, ţe si za rohem povídají dvě malé děti, nejspíš prváci a tak se raději stočil do klubíčka. Povídání
náhle ustalo a přešlo v chichotání. Uslyšel další kroky, zvedl na chvíli hlavu a uviděl před sebou dva páry
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černých bot.
„Nemáš na sobě šaty,“ poznamenal jeden z chlapců a zasmál se.
„Nehoda při lektvarech,“ zamumlal Harry zespoda. „Nikdy nejezte čokoládu ve třídě.“
Smích utichl, pak zaslechl rozpačité přešlápnutí.
Harry cítil, jak se někdo dotkl jeho ruky a vzhlédl.
Pronikavý modrý pohled zpod rozcuchaných vlasů se setkal s jeho zeleným utrápeným pohledem.
„Bude lepší, kdyţ ti půjčím svůj hábit,“ řekl kluk a Harry si uvědomil, ţe si svléká svůj hábit a snaţí se mu
ho strčit do ruky.
Harry byl tou laskavostí od někoho neznámého vyveden z míry. Chlapec se otočil a odcházel, rychle
následován chichotajícím se kamarádem.
Harry pomalu vstal a zabalil se do hábitu.
Sahal mu těsně pod kolena a na přední straně měl znak Zmijozelu.
„Děkuji,“ řekl tiše.
„Aţ ho nebudeš potřebovat, tak mi ho pošli zpět,“ řekl jeho zachránce logicky. „Já sám mám jen tři,
postrádal bych ho.“
Harry přikývl: „Samozřejmě, ale komu ho mám poslat?“
„Aaron Greengrass,“ řekl chlapec a sklonil hlavu. Obrátil se ke svému příteli. „Tohle je John Wilkes.“
„Oba vás rád poznávám,“ řekl Harry a měl pocit, jako by se octl v jiném světě.
„A ty jsi kdo?“ vyzval ho Aaron. „Jen pro případ, ţe bych tě musel shánět kvůli svému hábitu,“ dodal.
„Nejspíš jsem se měl zeptat před tím, neţ jsem ti ho půjčil.“
„Harry Potter,“ odpověděl Harry. Viděl, jak se pohledy chlapců přesunuly na jizvu na jeho čele. „Pořád mi
chceš půjčit svůj hábit?“
Aaron se na něho podíval. „Nemůţeš chodit po škole nahý,“ řekl pragmaticky. „Daphne o tobě říká, ţe jsi
celkem fajn. To je moje sestra,“ dodal rychle.
Jistě, Daphne Greengrassovou znal. Byla ve stejném ročníku jako Harry, jen byla ve zmijozelské koleji.
Bylo zvláštní, ţe by si to Harry sám neodvodil, kdyby mu to její bratr takhle nenaservíroval.
„Děkuji ti, Aarone Greengrassi. Pošlu ho zpět, jen co bude čistý.“
„Měl by ses jít co nejrychleji převléknout,“ řekl chlapec rozumně. „Nechceš přeci, aby tě někdo viděl
takhle.“
Harry se na sebe podíval. „Nemám námitky proti hábitu se zmijozelským znakem,“ řekl tiše, coţ způsobilo
nemalé překvapení v očích chlapců. „Moudrý klobouk mě k vám málem zařadil. A krom toho si myslím, ţe
pohled na nahá chlupatá lýtka není aţ tak pohoršující, nemyslíte?“ podíval se kriticky na své nohy.
Chlapci se tomu zasmáli.
Harry se otočil a vrávoral pryč.
Kdyţ se vrátil do svého pokoje, sundal si půjčený hábit a zavolal Dobbyho. Poţádal ho, aby ho vyčistil a
vrátil ho zpět zmijozelskému chlapci. Viděl, jak Dobby hoří nedočkavostí, jen aby se o něho směl postarat.
Harry byl tak unavený, ţe se nezmohl na jediné slůvko odporu, ani kdyţ mu skřítek začal téměř mateřsky
vtírat nějakou hojivou mast na poleptaná místa. Potom mu dal skřítek vypít horký, hodně oslazený čaj se
spoustou mléka. Harry se přinutil k tomu, aby ho vypil. Všechno to v něm křičelo, ţe kdyţ teď Severus
zná pravdu, nebude ho chtít uţ nikdy vidět. Nevěděl, co si počne. Nedokázal myslet. Byl tak strašně
vyčerpaný, jako ještě nikdy v ţivotě. Cítil, ţe jeho mozek má energii jen na to, aby zachoval jeho základní
ţivotní funkce. Byl příliš unavený i na to, aby si zalezl do postele a přikryl se peřinou.
Dobby cosi udělal a najednou byl v pohodlí a teple své postele.
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Stočil se do klubíčka s pocitem strachu, zoufalství a samoty.
Beznadějné osamělosti.
***
Ihned jak skončila hodina lektvarů, se Hermiona, Eloise a Draco vydali do nemocničního křídla. Ale
madam Pomfreyová byla jejich ţádostí navštívit Harryho mírně zmatená.
„Harry? Ten tady uţ dlouho nebyl, drahouškové. Proč se na něho ptáte? Stalo se mu snad něco?“
„Vylil se na něho ţíravý lektvar, ale moţná, ţe mu propálil jen hábit,“ vysvětlila jí Hermiona.
„Zdá se to jako pravděpodobná moţnost. Profesor Snape má vţdy po ruce prostředky na zahojení pro
případ drobné nehody během přípravy lektvarů. A kdyţ se jedná o něco komplikovanějšího, pošle mi
podrobnou zprávu, v níţ přesně určí látku, která nešťastníka zasáhla, abych mohla okamţitě zahájit
efektivní léčbu,“ vysvětlila jim.
„Ano, jistě. Nejspíš šel rovnou do nebelvírské věţe. Musel si tam nejspíš jít vyzvednout náhradní hábit,“
začala se omlouvat Hermiona. „Je mi líto, ţe jsme vás připravili o čas, madam Pomfreyová.“
„Vůbec se neomlouvejte, moji drazí. Je to pro mě příjemná změna, kdyţ za mnou někdo přijde a není
zraněný. Pane Malfoyi, kdyţ uţ jste tady, můţu vás poprosit na slovíčko?“ obrátila se na Draca s dotazem.
Hermiona se podívala na blond chlapce a viděla na něm, jak je mu prosba lékouzelnice nepříjemná. On
měl opravdu o Harryho Pottera strach a chtěl co nejrychleji zjistit, co se mu stalo. Po všech těch letech
špičkování a ošklivostí to byl pro Hermionu zvláštní pocit, tohle si přiznat.
„Podívám se do věţe a Eloise ti dá vědět, jak mu je. Eli, doufám, ţe tě můţu poţádat, abys předala zprávu
Dracovi?“
Nakonec se na tom takhle dohodli. Všem bylo jasné, ţe kdyby někdo viděl, jak se Hermiona baví s
Dracem, bylo by to podezřelé, ale ostatní Zmijozelové věděli, ţe Draco a Eloise společně chodí do nějaké
speciální třídy.
***
Kdyţ byla Hermiona zpět ve věţi, narazila na Nevilla.
„Viděl jsi Harryho?“
„Od snídaně ne, proč se ptáš?“
Hermiona mu stručně pověděla o nehodě, která se stala při hodině lektvarů.
Neville se zamračil a následoval dívku do Harryho pokoje. Jakmile otevřeli dveře do setmělé místnosti, oba
sebou překvapeně cukli, kdyţ zjistili, ţe ve dveřích pokoje stojí nahněvaný skřítek a vystrkuje je z pokoje.
„Pan Harry spí,“ oznámil jim odhodlaně.
„To jsi ty, Dobby?“ zeptala se Hermiona. „Chceme se jen přesvědčit, ţe je Harry v pořádku. Zasáhl ho
nebezpečný lektvar...“
„Dobby se právě stará o Harryho Pottera,“ přerušil ji skřítek. „Dobby mu namazal popálená místa hojivou
mastí a uţ ho rány nebolí. Ale Harry Potter musí spát, protoţe se zcela magicky vyčerpal a tak mu dal
Dobby do pití něco na spaní. Dobby se o něho dobře postará, slečno Hermiono,“ řekl pevně skřítek.
„Děkuji ti, Dobby,“ řekla Hermiona a s vědomím, jakou péči a ochranu můţe jejímu kamarádovi domácí
skřítek poskytnout, odešla z pokoje.
„Pojď mi to v klidu celé povyprávět do mého pokoje,“ navrhnul Neville váhavě.
Hrad stále dodrţoval staromódní zásady. I kdyţ se chlapci nemohli dostat do pokoje dívek, tak naopak to
šlo. Hermiona přikývla. Ačkoli trávila spousty času na pokoji u Harryho a ještě víc na pokoji u Rona, u
Nevilla ještě nikdy nebyla.
V Nevillově pokoji byla záplava zeleně.
Tedy spíš neţ v pokoji to tu vypadalo jako v nádherně uspořádaném skleníku. Květiny byly rozmístěné
142

STROM POZNÁNÍ

tak, ţe kaţdá z nich mohla vyniknout a kaţdou si mohla prohlédnout zvlášť. Hermiona byla okouzlena.
„To je nádhera!“ vydechla.
Neville zrudnul. Ještě nikdy neměl ve svém pokoji dívku, tedy pokud si ji nevysnil ve své fantazii.
„Dáš si něco k pití? Čaj? Sodovku? Dýňový dţus?“
Hermiona si vybrala čaj.
„Tedy, Neville, ten se ti opravdu povedl, je tak osvěţující,“ upíjela Hermiona tekutinu nevýrazné barvy.
„Odkud ho máš? Takový si také budu muset opatřit.“
„Ten čaj jsem si sám vypěstoval,“ Nevilla opět polila červeň. „Opravdu ti chutná? Jestli chceš, můţu ti dát
nějaké čerstvé lístky.“
„Ano, prosím! Neville, ty jsi poklad!“
Teď uţ kompletně rudý Neville se otočil a začal balit Hermioně nějaké lístky do papíru a potom ten balíček
strčil do malé krabičky.
„Nemáš mít teď náhodou hodinu věštění z čísel?“ otočil se na ni s otázkou.
„Ano,“ povzdechla si Hermiona, „ale měla jsem strach o Harryho.“
„Myslím si, ţe je to částečně moje vina,“ řekl Neville a posadil se na ţidli u psacího stolu. Hermiona si
hověla v jeho pohodlném křesle a jemu přišlo neslušné, aby se v její přítomnosti posadil na postel. „Včera
jsme byli s Harrym v Číně. Neuvědomil jsem si, ţe kdyţ měl tak náročný týden, mohlo by to pro něho být
příliš vyčerpávající.“
„Prosím? Vy jste se opravdu přemístili do Číny?“
„Mám tam přátele, kteří mi nechávají řízky a květiny,“ vysvětlil jí Neville.
Hermiona na něho fascinovaně hleděla a bylo vidět, ţe se jí v hlavě honí tisíce otázek.
„Ale proč šel vlastně Harry s tebou?“
Neville nechtěl Hermioně lhát, ale netušil, jestli ví o Harrym a Snapeovi. Proto jen pokrčil rameny. „Nikdy
se nepřemísťoval na cizí kontinent, myslím, ţe si to chtěl prostě jen vyzkoušet.“
Hermiona pobaveně zavrtěla hlavou.
„Snape byl opravdu naštvaný,“ poznamenala.
Neville přikývl.
Dokázal si ţivě představit, co se odehrálo. Několik let spolu sdíleli loţnici, tak moc dobře věděl, ţe na
Harryho nahé tělo byl impozantní pohled a ţe tohle tělo musel Severus poznat, i kdyby nechtěl.
Hermiona se postavila. „Raději bych měla jít říct Dracovi a Eloise, ţe je Harry v pořádku,“ řekla. „Díky,
Neville.“
„Rádo se stalo,“ usmál se na ni srdečně a pomohl jí přehodit těţkou tašku přes rameno.
„Měla by sis na to umístit nadlehčovací kouzlo,“ navrhl.
„Jistě, já vím, ale ta váha mě tak nějak uklidňuje.“
Neville se zasmál a dívka vyklouzla z jeho pokoje.
Šla chodbou a vnímala tu spoustu magie, která vytvořila tyto unikátní prostory ve věţi. Kdyţ procházela
kolem Ronova pokoje, láskyplně přejela prsty po jeho dveřích.
Ron v tuhle dobu bývá v tělocvičně. Chystala se, ţe si zajde do knihovny dohnat práci, kterou zameškala
při hodině věštění z čísel, jakmile si o všem promluví s Dracem a Eloise. Ale moţná, ţe by Ronovi mohla
nechat nějaký lechtivý dopis na posteli s popisem, co by všechno mohli dělat, aţ se příště uvidí. Otevřela
dveře.
V šoku se nad tím obrazem před sebou zapotácela, aţ upustila tašku s učením na zem.
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Místo na posteli, kam chtěla poloţit vzkaz, bylo totiţ obsazené. Byl tam Ron zpocený jako po sportovním
výkonu a pod ním stejně nahá, uřícená a sténající Lisa Turpinová.
17. kapitola - Přátelství není vždy snadné
Neville slyšel spadnout těţkou tašku na podlahu a vyběhl ze svého pokoje ven na chodbu. Hermiona právě
ustupovala ode dveří pokoje svého přítele. Neville se podíval dovnitř Ronova pokoje, ale ani nemusel. Uţ
na dálku slyšel typické zvuky sexuálního aktu. Oči do té chvíle tak vášnivého páru se teď provinile upíraly
na šokovanou Hermionu, která tam stála jako solný sloup neschopná pohybu, s výrazem nelíčené hrůzy ve
tváři.
Neville se přes ni natáhl a zabouchl dveře.
„Hermiono.“
Neville se snaţil dívku obejmout, ale ta se skrčila a začala sbírat své knihy. Z hrdla se jí draly tiché vzlyky.
„Musím se dostat co nejrychleji pryč. Teď s ním prostě nemůţu mluvit!“
Neville popadl tašku s knihami a vtáhl Hermionu zpět do svého pokoje. Nehodlal připustit, aby odešla k
sobě, kam by ji nemohl následovat. Probíral si jména dívek z Nebelvíru, které by mohly Hermionu utěšit,
ale uvědomil si, ţe Hermiona neměla kromě Ginny ţádnou blízkou přítelkyni. A vzhledem k tomu, ţe se
tady jednalo o jejího bratra, nebyla právě nejvhodnější kandidát k utěšování.
Poté, co byli zpět v Nevillově pokoji, cítil se hoch naprosto bezradně. Netušil co si má počít a jak dívku
uklidnit. Hermiona mu situaci ulehčila, kdyţ se zhroutila do křesla a začala vzlykat do dlaní. Tiše si klekl k
jejím nohám a čekal. Ron byl takový idiot.
„Jak mohl? Jak jen mohl?“ zasténala Hermiona sama pro sebe a Nevilla jako by ani nevnímala. „Uţ ho
nechci vidět. To setkání bych nezvládla!“
Neville uslyšel na chodbě chvatné kroky, ale ten někdo dusal na druhou stranu a teď běţel dolů po
schodech. Klaply dveře a další, tentokrát tišší kroky jej následovaly. To odešla Lisa. Takţe Ron se opravdu
rozeběhl za Hermionou.
„Co mám dělat, Neville?“ zeptala se Hermiona a vzhlédla k němu.
Neville jí neobratně pohladil koleno a nevěděl, co jí na to má říct.
Nezdálo se však, ţe od něho dívka čeká jakoukoli odpověď.
Třásla se jí ramena tak křečovitě, ţe v tu chvíli Neville Rona opravdu ze srdce nenáviděl. Hermiona přece
byla vţdycky tak silná a dokonale se ovládala.
„Boţe, co mám jen dělat?“ zašeptala znovu.
Neville stáhnul přikrývku z postele, přehodil ji dívce přes ramena a ta se do ní vděčně schoulila.
Zase se vedle ní přikrčil, ale nevěděl, co jí má říct, tak tam s ní prostě jen byl.
„Boţe, já jsem takový idiot!“ zasténala Hermiona.
„To tedy nejsi!“ rychle zamítl Neville její sebeobvinění.
„Jsem!“ odsekla Hermiona. „Je to moje vina. To já jsem mu řekla, ţe po něm Lisa Turpinová jede, nebýt
toho, tak by si jí nikdy nevšiml!“
„Hermiono Grangerová, to přeci ještě neznamená, ţe to, co se stalo potom, je tvoje vina! Jednoduše
přestal myslet hlavou... nic víc, nic míň,“ řekl Neville důrazně.
Hermiona se zavrtěla v křesle a sklopila oči. „Asi máš pravdu,“ přitakala po chvíli.
Na chodbě se opět ozvalo hlasité dupání.
Hermiona vypadala vyděšeně a tak Neville okamţitě uzamknul dveře kouzlem.
Ron do nich z druhé strany zabušil a zalomcoval klikou.
„Hermiono! Pojď ven! Pro svatého Merlina tě prosím!“
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Hermiona se obrátila se slzami zalitýma očima k Nevillovi.
„Nedovol, aby se sem dostal! Nemůţu s ním teď mluvit! Prostě nemůţu, Neville!“
„Hermiono! No tak! Já vím, ţe tam jsi. Buď rozumná, chci se ti omluvit! Stalo se to poprvé... do prdele!“
chvíli bylo ticho. „Dej mi pět minut, abych ti to mohl vysvětlit... prosím, otevři.“
Hermiona zůstala nehybně sedět, jen nepatrně zavrtěla hlavou. „Musím se odtud dostat, nemůţu ho teď
vidět. Ještě ne. Nedokáţu jasně přemýšlet. Nemůţu... prosím, udělej něco!“ pevně stiskla Nevillovu ruku.
Bylo nemoţné odejít z pokoje, aniţ by se střetli s Ronem, který blokoval jediný východ.
Neville vytáhnul hůlku a přiloţil ji ke kamenné podlaze. Drţel ji tak, aby se zároveň dotýkal i podlahy a
druhou rukou opsal kolem sebe a Hermiony kruh. V duchu prosil hrad, aby je ochrany nechaly projít a
vloţil do svého kouzla veškerou moc, jíţ disponoval.
***
Hermiona se kolem sebe udiveně rozhlédla.
Teplý vánek jí cuchal vlasy. Vlny omývaly jemný písek na pláţi. Stále ještě seděla v Nevillově barevném
křesle a Neville klečel vedle ní. Z úst jí unikl přidušený smích.
„Neville? Tys nás přemístil z Bradavic? Kde to, probůh, jsme?“
„Tohle je Austrálie. Před pár týdny jsem tu našel pěkné sazenice ibišku. Myslel jsem si, ţe tady budeš mít
klid.“
Hermiona ho prudce objala. „Děkuji,“ zašeptala vroucně.
„Ty jsi prolomil ochranná kouzla?“ zeptala se náhle.
„Ne, jen jsem promluvil s hradem a poţádal jsem ho, aby nás nechal projít. Harry nás také přemístil při
naší první lekci, takţe jsem... ach, ne.“
„Co?“ zeptala se Hermiona zvědavě v reakci na Nevillovo náhlé zadrhnutí.
Neville zrudnul. „Harry nás při první lekci vzal do Zapovězeného lesa. Vzpomněl jsem si na to, kdyţ jsem
nás chtěl dostat pryč, ale teď jsem si uvědomil, ţe nás vlastně nikam nepřemístil, ţe to byla jen fikce."
Hermiona se začala smát, i kdyţ se jí po tvářích ještě kutálely slzy.
„Asi bychom měli zkontrolovat ochranná kouzla hradu, aţ se vrátíme,“ navrhnul Neville. „A také to říct
Harrymu,“ dodal.
Hermiona se zhroutila v křesle. Cítila, jako by její tělo ztratilo veškerou energii. Dlouhé minuty se nehybně
jen tak dívala na moře. Neville se pohodlně usadil do písku. Odejít ze studeného Skotska do tohoto
tropického ráje byl skvělý nápad. Aniţ by na Hermionu promluvil, nabral si hrst písku a nechal si jej
protékat mezi prsty.
„Je to tady velmi uklidňující,“ poznamenala Hermiona.
„Ano. I mně se tady líbí. Jsem rád, ţe jsme právě tady... samozřejmě okolnosti, za kterých jsme sem
zamířili, nejsou ty nejlepší,“ dodal spěšně.
Hermiona přikývla.
„Proč to jen udělal?“ zeptala se po dalších několika minutách.
Neville se na ni podíval, aby se ujistil, jestli od něho opravdu očekává odpověď, nebo se zase jen ptala
sama sebe.
Hermiona otočila hlavu a zpříma se na něho podívala.
„Vím, ţe nejsem tak krásná jako je ona a ţe dokáţu být občas pěkně protivná, ale víš, myslela jsem si, ţe
se vzájemně milujeme. Nebo alespoň já jeho miluji. A sex s ním byl skvělý, nemyslím si, ţe by si na mě v
tomhle mohl stěţovat. Zřejmě jsem se spletla.“
Neville se nad otevřenou zpovědí Hermiony začervenal. Pořád měl před očima Rona a Lisu a nemohl se

145

STROM POZNÁNÍ

toho obrazu dvou milujících se lidí zbavit. Do dneška ani netušil, ţe by sex mohl být tak upocený a
ţivočišný. Tvrdě ho zasáhlo zjištění, ţe tuto část ţivota dosud opomíjel.
„Hermiono,“ řekl jí jemně, „je mi to líto, ale já o sexu nic nevím,“ a s náznakem úsměvu dodal, „ale jsem
si jistý, ţe tě Ron miluje. Jen si musí dát dvě a dvě dohromady.“
Hermiona o tom chvíli přemýšlela. „Já to vím, ţe máš v jistém smyslu pravdu. Ale Ron se nechává příliš
ovládat hormony. K tomu, aby se vzrušil, mu stačí jediný smyslný pohled a bez přemýšlení jde...“
Neville se snaţil skrýt své pobavení nad tím trefným popisem.
„Největší potíţ je v tom, ţe jsem je spolu přistihla. Ţe jsem to viděla...“ zašeptala tiše. „Moţná je to jen
holčičí problém... boţe, jak já nesnáším tyhle sexistické kecy!“ Hermiona zasténala a zhroutila se zpět do
křesla.
Na to opravdu nebylo co říct. Seděli tiše pospolu a pozorovali příboj. Hermiona se najednou prudce otočila
na Nevilla.
„Ach, Neville, jsem tak strašně sobecká!“ rychle přeměnila křeslo, na kterém seděla, v malou pohovku a
povzbudivě vedle sebe poplácala na sedadlo.
„Rád sedím na písku,“ řekl Neville, ale přesto vstal a posadil se vedle Hermiony.
Kontakt s pískem mu však brzy začal chybět. Předklonil se, zul si boty i ponoţky a s povzdechem si
zahrabal nohy do vyhřátého písku.
Hermiona se i přes své slzy rozesmála a sklonila se, aby se také osvobodila ze svých bot. „Nedívej se,“
přikázala mu, neţ vstala a poodešla za pohovku, kde si stáhla vlněné punčochy. Kdyţ se vrátila, sedla si a
také zabořila bosé nohy do písku.
„Ach, Neville, to je tak příjemné,“ povzdychla si a zavrtěla slastně prsty u nohou.
Seděli tam takhle hodně dlouho. Ticho narušoval jen křik mořských ptáků a příboj moře.
„Budeme se muset vrátit,“ řekla Hermiona lítostivě. „Poradíš mi, co mám dělat?“
Neville se na ni podíval. „A musíš se rozhodnout hned?“
„Jak to myslíš?“
„No myslím si, ţe za tebou Ron přijde a bude s tebou chtít mluvit a byla bys blázen, kdybys ho alespoň
nevyslechla. To ale neznamená, ţe musíš být jakkoli rozhodnutá ještě předtím, neţ se s ním setkáš, ne?
Prostě mu řekni, ţe jsi ochotná ho vyslechnout a podle toho, jak se k celé situaci postaví, se rozhodneš,
jestli mu dáš nebo nedáš druhou šanci.“
Hermiona se na Nevilla pozorně podívala. „Máš naprostou pravdu. Jsem ve svých úvahách tři kroky
dopředu a uţ dělám závěry, zatímco Ron by mi mohl říct něco, co můj postoj nějak ovlivní.“
„A jaké jsou tvé závěry... tedy pokud ti není nepříjemné o tom mluvit?“
„To je v pořádku, nevadí mi o tom s tebou mluvit. Dobře, můţeme se třeba políbit na usmířenou a
pokračovat, jako by se nic nestalo. Nebo na něj můţu vykřičet všechnu svou frustraci a rozejít se. To by
však znamenalo nepřátelství a to nechci, uţ kvůli boji proti Voldemortovi, který nás společně čeká. To je
teď důleţitější. Ale jde o to, ţe i kdybychom se usmířili, náš vztah uţ nikdy nebude jako předtím. To
kouzlo, co mezi námi bylo, je pryč. A já nechci neustále myslet na to, jestli si Ron někde neuţívá s
nějakou jinou, zatímco budu třeba v knihovně. A také se nechci vzdát chození do knihovny ani svého
výzkumu jen proto, abych ho měla neustále na očích. To váţně není moje představa o zdravém vztahu.“
„V tom s tebou souhlasím.“
„V podstatě je to o tom, Neville, ţe on je můj kamarád od doby, kdy jsem poprvé vstoupila do
kouzelnického světa. Vţdycky byl můj kamarád. A já ho nechci ztratit. Moţná byla chyba, ţe jsme spolu
začali chodit.“
„Tak v tomhle s tebou nesouhlasím,“ řekl Neville překvapivě. „Byli jste spolu opravdu šťastní, i kdyţ to teď
bolí. Nebo právě proto to tak bolí. Já osobně jsem v tomto zastáncem starého rčení: „Je lepší milovat a
ztratit, neţ nikdy v ţivotě nepoznat lásku.“ Ani nevíš, jak rád bych miloval a byl milován, i kdyby to mělo
být jen na chvíli.“
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Hermiona vyslala na Nevilla soucitný úsměv a poloţila mu ruku na rameno.
„Nevím, jestli bys něco takového měl chtít, strašně to bolí,“ zašeptala.
Neville jí beze slova stiskl ruku.
***
Při večeři se profesorka McGonagallová dívala úkosem ke stolu své koleje. Potter, Grangerová, Ron
Weasley a Longbottom, ti všichni chyběli. Obrátila se na Brumbála. „Albusi, nevíš něco o tom, ţe by
Potterova skupina na něčem pracovala?“
„Minervo, omlouvám se, zapomněl jsem ti to říct. Dobby mě informoval, ţe dal Harrymu něco na spaní.
Pochopil jsem to tak, ţe byl Harry vyčerpaný a kvůli tomu měl dnes odpoledne nějakou nehodu při
lektvarech, která ho stála zbytek jeho sil.“
„Coţe? Severus mi neposlal ţádnou zprávu!“ Podívala se směrem, kde její kolega obvykle sedával, ale
jeho místo bylo také prázdné. „Psaní zpráv o úrazech bere obvykle velmi váţně, i kdyţ zrovna pracuje na
nějakém lektvaru, tak tohle nikdy neopomene.“
„Dobby říkal, ţe je to jen pár drobných popálenin. Nemusíš si dělat starosti. Dobby u něho bude bdít do
zítřejšího rána a aţ se probere, bude v pořádku.“
„V tom případě zůstává otázka, kde jsou ostatní, ţe? Nemohou sedět u jeho postele, zatímco on spí?“
Dveře do Velké síně se otevřely. Na chvíli se v nich objevily ryšavé vlasy Rona Weasleyho. Ten se jen
podíval k nebelvírskému stolu a rychle zmizel.
Minerva byla v tu chvíli na nohou. „Něco se děje! Cítím to!“
Okamţitě odešla ke svému kolejnímu stolu, aby zmapovala situaci.
***
Draco Malfoy na druhé straně Velké síně celou scénu zvědavě pozoroval. Byl domluven s Hermionou, ţe
mu po Eloise pošle zprávu, kdyby se Potterovi přitíţilo. Dost se vyděsil, kdyţ zjistil, ţe pří večeři chybí
Harryho přátelé. A Snape také chyběl. Harrymu muselo být něco víc, neţ se původně předpokládalo, ale
proč mu, pro Merlina, nedali vědět, aby se na něho podíval? Jeho obavy vystřídal zmatek, kdyţ rozrušený
Weasley strčil hlavu do dveří, rozhlédl se a zase vycouval. Všiml si, jak na to zareagovala McGonagallová a
jak odešla ke stolu své koleje. Sáhl do tašky, vytáhl z ní učebnici lektvarů a rychle vstal.
„Kam jdeš, Draco?“ zeptal se Goyle.
„Grangerová si zapomněla po té nehodě při lektvarech v učebně svou knihu,“ zalhal. Pansy se zamilovala
do vyprávění příběhu o tom, jak se ocitl Potter nahý při hodině lektvarů a bavila tím všechny přítomné u
zmijozelského stolu. „I kdyţ teď, kdyţ nad tím přemýšlím, opravdu se mi nechce tahat se s tou kníţkou
nahoru do nebelvírské věţe, a to jen kvůli její hlouposti. Můţe jí to vzít jeden z nich.“ Nechal svůj hlas,
aby zněl trochu váhavě a přitočil se ke stolu v naději, ţe zaslechne rozhovor.
***
„Pane Finnigane, proč pan Weasley hlídkuje mezi dveřmi, kdyţ by měl být u stolu a jíst? Bůh ví, ţe ho
obvykle nemusí nikdo dvakrát pobízet! A kde je slečna Grangerová a pan Longbottom?“
Seamus samozřejmě znal odpověď a věděl, co se stalo mezi Ronem a Hermionou, ostatně jako snad
kaţdý z Nebelvíru. Někteří dokonce s velkým potěšením dál roznášeli scénu, které byli svědky. Ron se
totiţ přihnal do společenské místnosti s dotazem, zda někdo neviděl Hermionu a o pár chvil později přišla
Lisa Turpinová, evidentně ze schodů, které vedly do chlapeckých loţnic, v slzách. Polovina z přítomných
šla s Ronem nahoru a kdyţ bezvýsledně prohledali celé patro, začali bušit na dveře pokoje Nevilla
Longbottoma.
Neville jim odmítal otevřít, i kdyţ věděli, ţe ani on, ani Hermiona neopustili chlapecké loţnice. Ron si byl
sice zcela jistý, ţe tam jsou, přesto však v naději prohledal ještě celou školu a potom se vrátil do
společenské místnosti a znovu se ptal, jestli někdo neviděl jeho přítelkyni. To celé se opakovalo několikrát
dokola a Ron byl stále více zoufalý. Opětovně šel ke dveřím do Nevillova pokoje a začal do nich kopat.
Kdyţ se ho snaţila Ginny uklidnit a zjistit, co se stalo, jen se na ni utrhl s dotazem, kde je Hermiona.
Ginny si dala dohromady toto podivné chování a pláč Lisy Turpinové a spěšně odešla ověřit si svou
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domněnku. Kdyţ se za chvíli vrátila, vrazila bratrovi facku a mrazivě mu řekla, ţe je nechutné hovado.
Nikdo přesně nevěděl, jakou roli v tom má Neville, ale začaly vznikat dohady, ţe nešlo o milostný
trojúhelník, ale čtyřúhelník. Ovšem představa vášnivého Longbottoma u většiny spoluţáků vyvolala
přinejmenším úsměv.
Přes to všechno, co o tom Seamus věděl, podařilo se mu zachovat váţnou tvář a říci: „Obávám se, ţe vám
s tím nepomůţu. Netuším, co se děje, paní profesorko. Není snad moţné, ţe je Hermiona v knihovně a
Neville ve skleníku? Oba mají tendenci nechat se unést prací a zapomenout na čas. Nemyslíte, paní
profesorko?“
„Věděla jsem, ţe se vás nemám ptát, pane Finnigane. Ale ujišťuji vás, ţe vám lhaní nikdy moc nešlo.
Ginevro Weasleyová,“ řekla a poodešla dál podél stolu k dívce, „proč váš bratr není na večeři?“
Ginny na ní vzhlédla a její pohled byl tvrdý a nepřístupný. „Zřejmě se mě bojí. Před chvílí jsem mu dala
pořádnou facku,“ prohlásila vzdorovitě.
„Slečno Weasleyová, po tom, jak se k sobě chováte doma, mi nic není, ale v této škole nehodlám tolerovat
ţádné násilné chování. V této věci mě navštívíte zítra touto dobou v mém kabinetu a odpykáte si trest. A
teď zpět k mému dotazu. Vsadím se, ţe mi k tomu nechcete říct nic bliţšího?“ Minerva toho věděla o
sourozencích Weasleyových tolik, ţe by o nich mohla napsat knihu. Léta praxe ji naučila, ţe ať se pohádali
sebevíc, vţdy se semkli proti kaţdému, kdo by jim do jejich sporu chtěl strkat nos. Nemělo proto smysl
plýtvat časem v této předem prohrané bitvě a musela jen doufat, ţe Ronovo rozrušení není důsledkem
nějaké nemoci.
„Nechci, paní profesorko,“ souhlasila Ginny.
„Tedy dobrá. Jen doufám, ţe nikdo z vás mi neskrývá nějaké závaţné informace, protoţe jestli je někdo
zraněný a vy mi to neřeknete, budu strhávat body nejen kaţdému, kdo s tím má něco společného, ale i
těm, co o tom věděli a nic neřekli.“
Všichni kolem stolu zmlkli. Provinile se ošívali na lavicích, ale nikdo nic neřekl. Draco byl ohromen. Právě
kdyţ se chystal odplíţit se pryč, obrátila se profesorka k němu.
„A vy o tom náhodou nic nevíte, pane Malfoyi? Předpokládám, ţe tady stojíte úplně náhodou a vůbec se
nás nesnaţíte odposlouchávat.“
Draco se napřímil. „Jen jsem vás nechtěl přerušit, paní profesorko. Grangerová ztratila tuto knihu. Myslel
jsem si, ţe bych ji měl vrátit,“ odvětil chladně.
„Opravdu? Nikdy jsem si nevšimla, ţe by vám chyběla sebedůvěra, abyste přerušil kohokoli, pane
Malfoyi. Jak jste přišel k té knize?“ natáhla k němu ruku.
Draco zkoprněl.
Na vnitřní straně knihy byl jeho vlastní monogram.
„Nechala ji v učebně lektvarů, kdyţ spěšně odešla po té Potterově nehodě.“ Slovo nehoda vyslovil tak
výsměšně, jak jen dokázal. „Šel jsem ven ze třídy jako poslední a všiml jsem si, ţe leţí pod stolem.“
McGonagallová se podívala na vnitřní stranu desek. Dracovi poskočilo srdce.
„Nemám právě teď náladu tahat se s tak těţkou knihou,“ řekla po chvíli. „Laskavě ji odevzdejte slečně
Grangerové, aţ ji uvidíte.“
Draco se snaţil nasadit naštvaný výraz, coţ pro něho nebylo nijak obtíţné, třebaţe byl sledem událostí
naprosto konsternovaný.
„Ano, paní profesorko, jistě,“ jen pípnul a vrátil se ke svému stolu. Tam oznámil, ţe ta stará škeble je
příliš líná na to, aby to vyřídila a ţe trvala na tom, aby Draco předal knihu osobně.
To mu samozřejmě dalo skvělou záminku navštívit nebelvírskou kolej.
Profesorka McGonagallová se vrátila k učitelskému stolu. Brumbál uţ byl po jídle a čekal na ni.
„Nic jsem z nich nedostala, táhnou všichni za jeden provaz,“ odfrkla si Minerva. „Půjdu nahoru a zjistím,
co se děje.“
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„Půjdu s tebou,“ řekl ředitel, který vstal, jakmile k němu kolegyně došla. Minerva zvedla překvapeně
obočí, ale byla potěšena.
O chvíli později se společně přenesli letaxovou sítí do společenské místnosti. Těch několik studentů, kteří
se rychle navečeřeli, teď polekaně vyskočili z křesel. Kdyţ viděli, jak na ně Brumbál v uklidňujícím gestu
kyne, věnovali se dál rozehrané partii kouzelnických šachů.
„Podívám se do pokoje slečny Grangerové,“ řekla Minerva.
„A já se podívám do chlapeckých loţnic. Sejdeme se tam.“
Loţnice Hermiony byla prázdná a nenašla tam ani ţádný klíč k tomu, kde by mohla její obyvatelka právě
teď být. Bylo tu čisto a uklizeno, ačkoli kupy knih rostly, kam jste se podívali.
Albus byl v pokoji u Harryho Pottera. Dobby se sice zdráhal nechat u něho i samotného ředitele školy, ale
nakonec s jeho přítomností souhlasil. I kdyţ se zdálo, ţe jen proto, aby mohl starému muţi vyčinit za to,
ţe o mladého mága dostatečně nepečoval.
„Vzhledem k tomu, jak velkou má ve svém věku moc, tak prostě potřebuje, aby ho někdo vedl, pane, a vy
to neděláte,“ řekl přísně skřítek. Brumbál se podíval na skřítka, který se kousal do prstů a obličej měl
zkřivený bolestí, jak se trestal za svou opováţlivost. Navzdory tomu, ţe se skřítci po prohřešku, který
udělali ve vztahu s čaroději sebetrýznili, tak je to neodradilo, aby i příště neudělali to, co povaţovali za
nutné. Brumbál se nad jeho slovy zamyslel. Opravdu se chlapci málo věnoval? Ale on byl tak silný... ale
byl to sám Harry, kdo ho poţádal o radu, vzpomněl si ředitel zahanbeně.
„Máš pravdu, Dobby,“ uznal ředitel školy mírně. „Prosím, přestaň se trestat. Dodrţím slovo, které jsem dal
Harrymu, jakmile mu bude lépe.“
„Dobby vám za to děkuje, pane,“ řekl skřítek. „Dobby je rád, ţe se postaráte o Harryho Pottera, tedy ne,
ţe by sám potřeboval aţ tolik péče!“
***
Brumbál stál nad chlapcem a naslouchal rytmu jeho pravidelného dechu. Na standardním bradavickém
lůţku vypadala Harryho postava obzvlášť drobně. Spokojen se svým rozhodnutím proklouznul ven na
chodbu.
„Dobby, viděl jsi dnes pana Weasleyho?“
Skřítek se podíval naštvaně. „Tenhle Weasley se dnes choval jako zlý chlapec! Přišel a bušil do dveří, aţ
skoro probudil chudáka pana Harryho Pottera za spánku. Dobby mu řekl, ať jde pryč a nevrací se!“
„A řekl ti pan Weasley, proč tak nutně potřebuje s Harrym mluvit?“
„Nechtěl Dobbymu nic říct!“ prohlásil skřítek rozhořčeně. „Jen dokola křičel jméno slečny Grangerové, jako
by snad byla v posteli s Harrym Potterem! Přitom Dobby moc dobře ví, ţe pan Harry Potter nedává
přednost čarodějkám!“ dokončil Dobby vítězně.
Minerva, která mezitím dorazila, si rozpačitě odkašlala.
Brumbálovi zajiskřilo v očích. „Výborně, Dobby. Děkuji ti za tvou pomoc.“
„Dobby se nyní vrátí k panu Harrymu Potterovi,“ řekl skřítek. Oběma se uklonil a zmizel.
„Albusi, tys věděl...?“ začervenala se Minerva.
„Ano, ale Minervo, ty teď váţně vypadáš jako prudérní školačka a já vím, ţe to rozhodně nejsi,“ usmál se
na ni Brumbál.
„Zdá se mi poněkud trapné, ţe je mám učit, kdyţ o nich vím tolik intimností a mám se k nim chovat jako
autorita,“ ještě víc zrozpačitěla Minerva.
Albus se zasmál.
„Vypadá to, jako by pan Potter vůbec neměl tušení o tom, ţe pan Weasley a slečna Grangerová měli
mileneckou hádku. Pan Longbottom buď dívku uklidňoval, nebo byl příčinou jejich sporu. Nemyslím, ţe je
potřeba se o ně obávat, ale dej mi, prosím, vědět, kdyby nebyli zpět ve věţi ani po večerce.“
„Neměli bychom se ještě podívat do pokoje pana Longbottoma, kdyţ uţ jsme tady?“ zeptala se zkusmo
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Minerva. „Vsadím se, ţe v pokoji pana Weasleyho jsi uţ byl, ţe?“
„Ano, má tam strašný nepořádek, ale uvnitř zrovna nebyl. Dobrý nápad, Minervo.“
Ukázalo se to jako opravdu dobrý nápad. Brumbál byl překvapen silou kouzla, které bylo umístěno na
dveřích. Kdyţ ho zlomil, okamţitě věděl, ţe tohle dokázal jen velmi mocný kouzelník. Místnost však
vypadala poklidně, rostliny tvořily v pokoji lehce nazelenalé světlo. Postel byla uklizená. Vše tu mělo svůj
řád.
„Chybí tady jedno křeslo,“ řekla překvapeně McGonagallová a poukázala na kulatý stolek se dvěma šálky
čaje a jen s jedním křesílkem.
Brumbál luskl prsty, aby přivolal domácího skřítka. „Minty, můţeš mi, prosím, přivést slečnu Padmu
Patilovou? Tak rychle, jak je to jen moţné, děkuji.“
„Ano, řediteli Brumbále, ihned tady bude, pane.“
O několik minut později se na chodbě ozvalo slabé prásknutí a několik vteřin na to se ve dveřích pokoje
objevila Padma.
„Pane řediteli? Profesorko McGonagallová? Chtěli jste se mnou mluvit?“ řekla a z hlasu jí čišela zvědavost.
„Slečno Patilová. Děkuji, ţe jste přišla tak rychle. Slyšel jsem, ţe jste nedávno u sebe objevila nové
schopnosti?“
Padma se začervenala a přikývla.
„Můţete mi říct, jaké kouzlo bylo naposledy pouţito v této místnosti?“
Dívka vešla do pokoje. Chvíli se soustředila, potom otevřela ústa, ale hned je zase zavřela.
„Ano?“ povzbuzoval ji Brumbál.
„No, je to jen takový pocit... ale to není moţné... nicméně...“
„Prostě to řekněte, ať je to, co je to,“ vyjela na ni profesorka McGonagallová, která uţ ztrácela trpělivost.
„Připadá mi to jako...“
„Přemístění,“ doplnil ji známý muţský hlas.
Ve dveřích stál Neville.
„Dobrý večer, profesoři, Padmo, všem se vám omlouvám,“ dodal. „Jestli jsme vám způsobili starosti, pak
je mi to opravdu líto. Hermiona i já jsme v pořádku zpátky, omlouvám se, ţe jsme opustili Bradavice bez
povolení.“
„Vy jste se přemístili z této místnosti?“ řekla McGonagallová a snaţila se, aby její hlas zněl jako obvykle.
Bylo by nedůstojné, aby vypískla.
„Ano, je mi to moc líto,“ omlouval se Neville znovu. „Měli bychom okamţitě zkontrolovat, jestli nejsou
kouzla, která chrání hrad, nějak narušená, to je teď to nejdůleţitější.“
Byl to právě ten okamţik, kdy si děti a dospělí vymění role a dítě poučuje dospělé, co mají dělat. Nicméně
Neville nebyl jen dítě, ale byl i student a oni byli jeho profesoři.
„Doufám, ţe se slečně Grangerové daří dobře?“ pokračoval Brumbál jakoby nic.
„Myslím si, ţe se cítí lépe,“ řekl Neville opatrně.
„Pochopili jsme správně, ţe má nějaký problém s panem Weasleyem?“ zeptal se bez okolků Brumbál.
Vzhledem k tomu, ţe Neville nevěděl, co se dělo v jejich nepřítomnosti, odpověděl prostě jen: „Ano,
pane.“
„To ovšem nemůţe omluvit to, ţe opustili školu bez povolení,“ řekla profesorka McGonagallová. „Zítra si u
mě oba odpykáte školní trest.“
„Ano, paní profesorko,“ přikývl Neville klidně.
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McGonagallová vyběhla ven. Padma ještě vyslala plachý úsměv na Nevilla, který se usmál zpět a také se
rychle vytratila. I Brumbál se měl k odchodu.
U dveří se však ještě otočil a zadíval se na Nevilla. „Doufám, ţe jste ji vzal někam do bezpečí, pane
Longbottome?“
„Ano, pane,“ odpověděl Neville.
Na Brumbálovi byla sice vidět zvědavost, ale nakonec se ovládnul a nezeptal se.
Nevill se ředitelovu zdráhání lehce zasmál. „Byli jsme v Austrálii, pane.“
„Ach, ano. Hádám, ţe touto dobou tam musí být krásně teplo.“
Neville se usmál.
Albus se vrátil do svého pokoje a nalil si sklenku portského. Sice miloval silnou ohnivou whisky, ale někdy
potřeboval něco jemnějšího, co ho vyloţeně pohladilo po duši.
Ulevilo se mu, ţe pan Weasley a slečna Grangerová konečně po těch všech nebezpečných dobrodruţstvích
proţívali něco tak obyčejného a prostého, jako je milenecká hádka. Ať uţ je to sblíţí nebo rozdělí, myslel
si, ţe i nešťastná či ztracená láska pomáhá formovat charakter člověka. Bolest, kterou při tom zaţívají,
upevňuje vnitřní sílu a láska... či spíše její ztráta... alespoň zanechá člověka bez fyzické újmy na zdraví.
***
Chrlič u vchodu do ředitelny informoval Albuse, ţe Severus Snape je na cestě nahoru.
Brumbál vytáhnul druhou skleničku.
Severus zaklepal a vešel dovnitř.
„Řediteli, můţu na slovíčko?“ Severusův hlas zněl, jako by z toho člověka vyprchal všechen ţivot.
„Samozřejmě, Severusi. Dáš si se mnou sklenku portského?“
„Ne, děkuji, jen jsem vám chtěl oznámit, ţe v průběhu vánočních svátků nebudu pobývat zde na hradě.“
„Opravdu? Někam si vyrazíte s Alexem?“ zeptal se Brumbál vesele. Bylo to totiţ jiţ mnoho let, co chtěl
strávit Severus svátky mimo hrad.
„Ne, řediteli, já rozhodně nehodlám své Vánoce trávit s Harrym Potterem,“ vyštěkl ledově Snape.
„To tedy znamená...“
„Přesně tak. A teď pokud mě omluvíte,“ hnal se divoce ke dveřím.
„Posaď se, prosím, Severusi,“ řekl ředitel a vstal.
Snape se na něho podíval přes délku svého nosu.
„Přejete si se mnou mluvit o něčem, co se týká chodu školy?“
„Přál bych si s tebou promluvit o tvém vztahu s Harrym...“
„Potom se obávám, ţe máme rozdílné zájmy, já s vámi o tom mluvit nehodlám.“
„Severusi, je pochopitelné, ţe se na něho zlobíš, ale víš, jak pro něho muselo být těţké, říct ti to...?“
„Zjevně jste špatně informován. Dozvěděl jsem se to zcela náhodně při nehodě na dnešní hodině
lektvarů.“
„Ach boţe! Ale Harry ti to měl v úmyslu právě teď říct, opravdu, Severusi. Nemohl to udělat, dokud jsi
neovládl svou magii a dokud nezrušil to spojení, které jsi měl s Voldemortem.“
„Jak pozorné. Obávám se však, ţe vašemu ujištění dávám jen malou váhu. Pokud si však tolik přejete,
abychom v tomto absurdním rozhovoru pokračovali, chtěl bych vám říct, ţe jsem vám vţdy důvěřoval a
dokonce jsem vás povaţoval za svého přítele, ale jak se zdá, tak jsem se ve vás šeredně zmýlil.
Nenechám se zatahovat do vaší další hry.“
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„Severusi a co jsem ti měl říct, co jsi ode mě očekával, ţe ti asi tak řeknu?“
„Očekával? Rozhodně jsem nečekal, ţe budeš přehlíţet sexuální vztah mezi profesorem a ţákem! A
laskavě nezapírej, věděl jsi, ţe máme mezi sebou sexuální vztah!“ pronikavě vykřikl Snape.
„Naprosto jasně jsem ti řekl, ţe to neschvaluji. Varoval jsem tě, ţe to v budoucnu bude bolet. A tys mi na
to řekl, ţe jsi dost starý, abys mohl učinit vlastní rozhodnutí,“ vracel mu Albus jeho slova neochvějně
zpět.
„Bez dostatku informací!“
„Ty jsi věděl, ţe je to někdo v přestrojení. Sám ti to řekl.“
„Ale jak jsem k sakru mohl očekávat, ţe je to zatracený Harry Potter?“
Brumbál se posadil. Všimnul, ţe se mistr lektvarů třese. V takovémhle stavu ho viděl naposledy, ještě
kdyţ byl na této škole jako student, ale alespoň s ním o tom mluvil.
„Říkal jsi mi taky, ţe se domníváš, ţe ten vztah má potenciál,“ prohlásil Brumbál klidně.
„Potenciál? Albusi! Je mu sedmnáct! Já nejsem pedofil!“
„A Harry Potter rozhodně není dítě. Nebo si snad někdy měl při vaší schůzce pocit, ţe jsi s dítětem?“
Severus se otočil, ale neodpověděl. Přešel ke krbu, stál tam chvíli jen tak a potom se začal botou
prohrabávat ve vychladlém popelu.
„Věděl jsi, ţe ho nemohu vystát,“ zašeptal. „Musel ses celou dobu dobře bavit.“
„Tak to rozhodně není a nebylo! Byl jsem na něho rozzlobený od té chvíle, kdy jsem se dozvěděl o jeho
dvou identitách! A ke všemu mě do toho celého zatáhl a stal jsem se nedobrovolně jeho spojencem.
Nicméně v jedné věci měl pravdu. To, ţe jsem do té doby nebral zřetel na tvé štěstí...“
„Moje štěstí!“ uplivl ta dvě slova Snape sarkasticky.
„Myslím tím, ţe jsem ti nedal šanci mít nějaký normální vztah," opravil se Brumbál. „Severusi, vţdyť to
mezi vámi úplně jiskřilo! Nikdy před tím jsem tě neviděl tak šťastného a vyrovnaného. Měl jsem ti snad
ten vztah zakázat? Co bys mi asi na to řekl?"
„Byl bych ti poděkoval za to, ţe jsi mě uchránil před pošetilostí si cokoli začít s Potterem!“
Brumbál seděl mlčky.
„Je to můj student, Albusi,“ opakoval Snape znovu. „Jak jsi jen mohl?“
„Pokud jde jen o to, tak právě tak vyučoval i on tebe a pokud je mi známo, tak vztahy mezi kolegy nejsou
zakázané.“
„Tedy upřímně! To je ten největší blábol, co sis mohl vymyslet!“
„Tak to vezmi z jiného úhlu,“ řekl mu tvrdě Brumbál. „Je to mág. Mág, Severusi! A vybral si ze všech lidí
na světe právě tebe!“
„Jen se rád nechával kouřit umaštěným, starým učitelem lektvarů,“ vyštěkl Snape.
„Teď nejsi nic víc neţ jen neotesaný!“
„Teď jsem řekl pravdu.“
„Něčemu takovému přece nemůţeš věřit! Byli jste spolu... jak dlouho? Zhruba čtyři měsíce? Nikdo nemá
vztah s člověkem, kterého nenávidí tak dlouhou dobu.“
„Mýlíte se, řediteli. Zdá se, ţe je to moţné. Nicméně teď je konec.“
„Alespoň si s Harrym promluv...“
„Nechci s ním mluvit. A jestli se pokusíte mě do toho nutit, tak odtud odejdu. Beztak můţete počítat s tím,
ţe pokud tuhle válku vůbec přeţiji, tak rezignuji na své místo učitele lektvarů. Nemyslím si, ţe by
Bradavice splňovali mé poţadavky, co se morálky týče. Dobrou noc, profesore Brumbále.“
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Severus zavířil černým pláštěm a byl ten tam.
„Ten rozhovor neproběhl právě nejlépe,“ ozval se portrét Dilys Derwentové, ředitelky Bradavické školy v
letech 1741 aţ 1768. „Proč je jen raná láska tak rozháraná, ţe? Jsem si ale jistá, ţe se ti dva dají zase
dohromady.“
Brumbál litoval, ţe si kdy myslel, ţe ztracená láska můţe formovat a upevňovat lidský charakter. Někteří
lidé v ţivotě zakusili příliš mnoho bolesti... nebo příliš málo lásky. Nebo dokonce obojí. Přiznal sám sobě,
ţe nemohl sdílet Dilysin optimismus.
18. kapitola - Ochlazení
Hermiona a Neville se neúspěšně pokusili přemístit zpět do Nevillova pokoje, a nyní mladík přemýšlel,
jestli ten neúspěšný pokus má něco společného s jeho křeslem. Kdyţ se přesunovali do Austrálie, tak se s
nimi dostalo víceméně náhodou a teď se zdálo, ţe jim překáţí. Měl podivný pocit, jako by je ochranné
bariéry nechtěly pustit dovnitř, takţe se raději vrátili zpět do Austrálie. Nakonec Hermionu napadlo
nešťastné křeslo zmenšit a vloţila ho Nevillovi do kapsy.
Druhé přemístění, do kterého musel Neville vloţit všechnu svou sílu, uţ proběhlo naprosto hladce a bez
sebemenších problémů. Hermiona z toho měla špatný pocit, ale věděla, ţe nemá smysl, aby se pokusila
přemístit sama, protoţe nejdelší vzdálenost, kterou kdy samostatně absolvovala, byly necelé dva
kilometry.
Přistáli před branami hradu a rychle spěchali do školy. Ostrý vítr a mráz byl v kontrastu oproti jejich
dosavadnímu útočišti. Do nebelvírské věţe se dostali bez problémů.
„Jsi v pořádku?“ zeptal se Neville, ještě neţ prošli přes portrét Buclaté dámy.
„Ne, ale přeţiju to,“ řekla pochmurně Hermiona.
Věděla, ţe to tak je. Uvědomila si, ţe se její ţivot během chvíle naprosto změnil a vysněný obraz její
budoucnosti se náhle vytratil jak pára nad hrncem, ale i přes to – ona tu ránu přeţije....
Ron seděl na schodech, které vedly do loţnic a jakmile zahlédl přicházející Hermionu, prudce vyskočil.
Hovor studentů, kteří se právě vraceli z večeře do nebelvírské věţe, naráz ustal a vystřídalo ho napjaté
ticho.
Neville a Hermiona se přiblíţili ke schodům.
„Rone, jestli se mnou chceš mluvit, uděláme to v soukromí,“ řekla Hermiona rozhodně. „V opačném
případě jdu spát. Jsem strašně unavená.“
To vzalo Ronovi vítr z plachet, ale přikývl na souhlas.
„V Komnatě nejvyšší potřeby?“ navrhnul Ron.
„V knihovně,“ opravila ho Hermiona a tím zmařila jeho veškerou naději, ţe by mohl pouţít k jejímu
obměkčení nějaké fyzické prostředky.
„Jsi si jistá, ţe to zvládneš?“ zeptal se Neville a poloţil ruku na dívčino rameno.
Krátce přikývla. „Děkuji ti, Neville,“ řekla a naklonila se, aby chlapce letmo políbila na tvář.
Neville se toho místa dotknul, s lehkým úsměvem jí přikývl nazpět a vydal se po schodech nahoru.
Hermiona se obrátila a zamířila ven z místnosti, těsně následována Ronem.
Ještě neţ se za nimi zaklapl portrét Buclaté dámy, byl ze společenské místnosti slyšet hukot.
„Pochopila jsem správně, ţe to ví celá kolej?“ řekla Hermiona a pevně stiskla rty.
Ron byl červený ve tváři a koktal. „Ne! Ano... tedy více méně ano. Já... byl jsem zoufalý a všude jsem tě
hledal. A Li... Lisa po tom všem s brekem utekla. A Ginny mně dala facku, celé to vidělo hodně lidí.“
„Skvělé.“
Ron nevěděl co říct. „Hermiono...“

153

STROM POZNÁNÍ

„Tady ne,“ přerušila ho chladně.
V knihovně bylo v této době jen pár pravidelných čtenářů, všichni to byli Hermioniny známí. Dostalo se jí
od nich několik pohledů a úsměvů. Podle celkové atmosféry poznala, ţe se ta zpráva zatím nerozšířila
mimo nebelvírskou kolej. To by znamenalo, ţe Lisa drţela jazyk za zuby. Hermiona zahnula za roh, kde byl
výklenek, v němţ ráda sedávala a učila se tam. Bylo to její území, tam se cítila bezpečně.
Posadila se a Ron si k ní přisednul. Jejich ţidle svíraly pravý úhel a odděloval je malý kulatý stolek.
„Nevím, jestli jsem připravená rozebírat náš vztah, Rone,“ řekla Hermiona prostě. „Co jsi mi chtěl vlastně
říct?“
Podívala se na něho, poloţila si ruce do klína a čekala.
Ron ale nemohl najít ta správná slova.
Místo toho k ní jen natáhnul ruku, ale zastavil ho Hermionin ledový pohled.
„Je mi opravdu moc líto, ţe jsem ti ublíţil,“ řekl nakonec.
„Děkuji,“ kývla na něho.
Ron vypadal překvapeně.
„Myslím si, ţe je pro mě důleţité vědět, ţe sis uvědomil, jak moc mě to zranilo.“
„Co to znamená...? Myslíš, ţe bys mi mohla odpustit?“ zeptal s úlevou.
Hermiona se hořce zasmála. „Myslím, ţe nakonec ano,“ odpověděla.
„Aha,“ Ron vypadal ještě trochu skleslý, ale potom se rozzářil. „To znamená, ţe se mnou budeš dál
chodit?“
„Řekla jsem, ţe ti to odpustím, ne ţe na to zapomenu.“
„Coţe? Ale Hermiono, my dva se přeci milujeme!“
„Ano, to jistě. Ale jen to zřejmě nestačí a moţná se nemilujeme tím správným způsobem.“
„Co?“
„Rone, myslel jsi na náš vztah, předtím neţ si ji zatáhl do svého pokoje?“
„Já jsem ji nikam nezatáhl, přišla sama!“
„Já se neptám na to, kdo byl iniciátorem.“
Ron se najednou nedokázal Hermioně podívat do očí. „Vţdyť víš, jak to mám rád,“ řekl.
„Myslím, ţe vím, Rone.“
„Jsem impulzivní a... a...“
„A tvůj mozek vypne pokaţdé, kdyţ se ti postaví. Coţ se ti stává dost často.“
„Myslím si, ţe za to můţou geny. Dvojčata mluví o sexu téměř neustále a Charlie je pořád naţhavený
po...“
„A Bill se zamiloval do víly a tvá máma s tátou...“ začala Hermiona jízlivě.
„Dobře, dobře! Ale teď uţ jsi zašla příliš daleko!“
„Souhlasím, ale přestaň se vymlouvat na svou rodinu.“
Ron svěsil hlavu. „Tak tedy jo. Připouštím, ţe neustálé myšlení na sex je jen má vina, nikoho jiného, jen
má. Tentokrát také! Spokojená?“
„Neuvěřitelné. I tentokrát? Takţe někdo další krom Lisy?“
„Coţe? Ne! Hermiono... prosím! Samozřejmě, ţe ne!“
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„Ţádné samozřejmě, chci slyšet jasnou odpověď. Bylo to poprvé?“
Ron přikývl.
„A co bys dělal potom?“
Ron otevřel ústa a hned je zase zavřel.
„Co ti mám na to říct?“ zeptal se po chvíli.
„Chci se dozvědět, jestli jsi mi chtěl lhát, nebo říct pravdu. Zajímá mě, jestli by ses cítil natolik provinile,
ţe by ses mi sám přiznal, nebo to hodil za hlavu a udělal to znovu. To uţ by...“
„Ne!“
Hermiona se zadívala na Rona a ten se pod tíhou jejího pohledu přikrčil.
„Opravdu jsem ti nechtěl ublíţit, Hermiono,“ opakoval, jako by nemohl přijít na nic jiného, co by mohl říct.
A bylo vůbec něco, co by v téhle situaci mohl říct?
„Já vím. Ale přesto jsi to udělal,“ sotva slyšitelným hlasem zašeptala dívka.
K Ronovu překvapení mu náhle vytryskly slzy z očí. Všechno napětí, všechny ty obavy posledních několika
hodin, se naráz uvolnily. Bylo tam všechno: Frustrace z nedokončeného sexu, to, jak se mu zastavilo
srdce při odhalení jeho nevěry, horečné hledání Hermiony a nakonec úleva, kdyţ ji zase uviděl, aţ po
tento okamţik. Kdyby ho tak alespoň chtěla praštit, nebo na něho ječet. Věděl, ţe by si zaslouţil obojí. Pro
Rona bylo strašně bolestivé si přiznat, jak moc jí ublíţil.
Překryl si obličej rukama a snaţil se silou vůle zadrţet slzy, on tu nebyl ten, kdo měl nárok na slzy.
„Rone,“ řekla Hermiona třesoucím se hlasem, „omlouvám se, ale já zřejmě nejsem taková, jakou sis mě
představoval.“
Nechápavě se na ni podíval.
„Nejsem tak silná nebo v pohodě, jak sis vţdycky myslel. Nesnáším představu, ţe bych měla na někoho
ţárlit. Já prostě do budoucna odmítám myslet na to, co asi provádíš, kdykoli nejsme spolu.“
„Uţ se to nikdy nestane, Hermi...“
„To mi přeci nemůţeš zaručit, ţe, Rone? A já budu mít pořád někde v koutku své mysli, ţe se něco
takového můţe opakovat. To, co se stalo, mezi nás zaselo nedůvěru a já si nemyslím, ţe bychom mohli v
našem vztahu pokračovat. Vím jen, z čeho musíme vycházet - máme před sebou hodně společné práce.
Nemůţeme nechat Harryho, aby čelil Voldemortovi sám... musíme při něm stát ruku v ruce a bok po boku
při závěrečné bitvě... takţe nemůţu být plná hněvu a ţárlivosti. Ale já bych taková nechtěla být ani kdyby
nás ta válka nečekala. Já... budeš mi chybět...“ zaváhala, „ale...“
„Takţe jsi se mnou skončila,“ řekl Ron rezignovaně. „Vím, ţe si to zaslouţím... ale já... miluji tě... Vím, ţe
jsem o tom nikdy moc nemluvil... ale...“
„Nejde o to, co si kdo zaslouţí, nebo nezaslouţí, Rone,“ řekla Hermiona netrpělivě. „A kdy jsem se já
chtěla někomu za něco pomstít?“ zeptala se.
„Jistě ţe nikdy, ale...“
„Podívej se, kdyţ jsem se vrátila, tak jsem ještě neměla představu o tom, co ti řeknu, víš? A teď, kdyţ
tady s tebou sedím a dívám na tebe, tak se mi líbí, jak jsi ţádoucí... ale potom si představím její ruce na
tvém těle a to se mi nelíbí. Vím, ţe tě nevlastním, ale ta ţárlivost ve mě vzbuzuje pocit... ţe jsem nějak
selhala... ţe nejsem dost dobrá na to, abych si tě udrţela..."
„Hermiono, já tě mám rád takovou, jaká jsi! Jsi nádherná! Víš přeci, jak moc tě miluji!“
„No moţná jsem, Rone, z tebe opravdu kdysi měla tenhle pocit. Teď si spíš připadám jako někdo, koho si
měl po ruce.“
Ron prudce vstal. Nohy ţidle zaskřípaly na podlaze a ten zvuk přitáhl pozornost ostatních studentů, kteří k
nim teď vzhlédli. Ron je ignoroval. Ještě ţe tam nebyla paní Pinceová. Udělal tři kroky směrem do
knihovny, ale nedalo mu to a ještě se otočil a unaveným gestem se opřel o jeden z regálů s knihami.
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„Tak to není, Hermiono. Nevíš, jak dlouho jsem sbíral odvahu k tomu pozvat tě k sobě,“ pokusil se o
úsměv.
Hermiona ho hltala očima, prohlíţela si ho, jako by ho viděla poprvé v ţivotě. Dlouhé hezky modelované
nohy, štíhlý pas. Útlé boky se rozšiřovaly k silným bedrům a širokým ramenům. Krásné husté vlasy
rámovaly váţnou tvář.
Dívka zavrtěla hlavou. „Myslím si, ţe teď musíme být oba silní a skončit to, Rone,“ řekla tiše.
„Navţdy?“ polknul ztěţka Ron.
„Byla bych ráda, abychom byli znovu přátelé,“ řekla Hermiona. „Tedy samozřejmě aţ se oba
vzpamatujeme, co myslíš? Známe se takových let, to by nám mohlo pomoci?“
„Jistě,“ přikývl Ron. Hrozilo mu, ţe se zase rozpláče a to nechtěl. Odlepil se od police s knihami. „Já snad
raději půjdu,“ řekl rozpačitě.
Hermiona přikývla.
Ron odešel.
***
Hermiona tam zůstala sedět se zvláštní pachutí v ústech. V hlavě měla pocit prázdnoty, jako by si sebou
Ron odnesl část jejího já.
Dnes ráno ještě byla něčí miláček.
Teď tu zase sedí jen ten protivný knihomol, vrátila se stará dobrá Hermiona Grangerová.
Jak se někomu můţe tak najednou změnit celý ţivot?
Jak je to jen moţné? Ţádný pláč ani bouřlivý záchvat vzteku, plný rozbíjení věcí.
Vůbec nic, co by naznačovalo to, ţe uţ není toutéţ ţenou, jakou byla před dvaceti čtyřmi hodinami.
***
Draco seděl rozvalený v křesle ve zmijozelské společenské místnosti u krbu a jen tak chytal lelky. Gregu
Goylovi bylo dnes osmnáct let. Jeho otec mu poslal k jeho narozeninám basu kouzelnického piva a jeho
matka narozeninový dort a koš plný různých pochoutek. Všichni byli spokojeni a kolem se ozývalo veselé
brebentění a přátelský smích. Snape se tam také ukázal. Krátce popřál Goylovi vše nejlepší a varoval
přítomné, ţe alkohol smí pít pouze poslední dva ročníky. Objevili se domácí skřítci a pro ostatní donesli
nealkoholické nápoje. Ještě neţ Snape odešel, předal Goylovi malý dárek, tak jak to bylo obvyklé při jejich
posledních narozeninách na škole. Bylo také tradicí, neotevřít balíček před svědky a Draco přemýšlel, co
mu asi tak mohl Snape věnovat.
Dracovi se ulevilo, kdyţ se na oslavě vedoucí jeho koleje objevil. Na první pohled vypadal, ţe je zase ve
své kůţi, nicméně Draco znal Severuse déle neţ kolegové z koleje a tak si všimnul jeho napjatého postoje.
Byl snad potrestán za to, ţe měl Potter při jeho hodině nehodu? Nebo za to, ţe ho vysvlékl přes ostatními
spoluţáky? To by bylo přeci naprosto absurdní, kdyby tomu tak opravdu bylo. Severus udělal jedinou
moţnou věc, kterou udělat mohl. Odstranil zasaţený svrchní oděv a potom vykouzlil bariéru soukromí. Ale
tohle všechno se snad ředitel školy dověděl, ne? Krom toho nikdo nezemřel hanbou, oproti tomu jedovatý
silně ţíravý lektvar by mohl být osudný během chvíle.
Draco se strašně chtěl zeptat Severuse, jestli je Potter v pořádku. Ale ukázat jakýkoli byť i malý zájem o
osud hrdiny Nebelvíru před bandou Zmijozeláků bylo naprosté šílenství a on si toho byl setsakra vědom.
Snape zůstal jen chvíli, ale to u něho nebylo nic neobvyklého.
Draco se rozhlédl po svých spoluţácích z koleje.
Studenti z mladších ročníků byli zahnáni do loţnic a tak mohla začít ta pravá zábava. Uţ přicházela ta
přechodová fáze, kdy poklesl zájem o dobré jídlo a alkohol začal postupně odbourávat zábrany. Brzy
budou všichni tančit, líbat se, muchlovat, jako by nebylo zítřka. Snape se k tomuto druhu radovánek
postavil velmi překvapivě. Na začátku šestého ročníku byli všichni zmijozelští poučeni, jak se vaří lektvar
proti kocovině a antikoncepční lektvar. Snape jim oznámil, ţe si vysloveně nepřeje, aby je kdykoli kdokoli
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viděl mimo jeho kolej opilé. Dále jim udělal přednášku o moţných následcích aktivního sexuálního ţivota.
Vedoucí jejich koleje připustil, ţe ví, ţe spolu někteří studenti udrţují milostný vztah a popsal jim velmi
zevrubně, jaký vliv by to mohl mohlo mít na jejich budoucnost, ať v negativním, tak v pozitivním smyslu.
Počínajíc posílením magického jádra mladého kouzelníka aţ po jeho postavení v kouzelnické společnosti.
Dále jim připomněl, ţe při nejasnosti s otcovstvím existuje spolehlivé kouzlo, které problém vyřeší. To
uvrhne dotyčného do dvou protichůdných situací, buď ho rodina donutí ke sňatku, nebo se ho zřekne, v
závislosti na rodinné tradici.
Draco se zamyslel nad tím, jak Snape se zmijozelskými jednal. Teď, kdyţ věděl, komu náleţí věrnost
vedoucího jejich koleje, tak opravdu ničemu nerozuměl. Jak je moţné, ţe se o ně staral s takovou péčí,
kdyţ věděl, ţe někteří z nich přijmou Znamení zla, jakmile opustí školu? Budou pro něho od té chvíle
nepřátelé? Studenti, kteří pocházeli ze starodávných rodin, věděli, ţe Snape byl Smrtijed a ţe po pádu
Voldemorta vyvázl z Azkabanu. To, ţe ani nebyl z ničeho obviněn, povaţovali generace zmijozelských
studentů za vrchol vychytralosti vedoucího jejich koleje, téma této legendy patřilo k nejoblíbenějším. A
ačkoli se o Temném pánovi na koleji nikdy otevřeně nemluvilo - k této obezřetnosti byli všichni doma
vychováni - většina z nich předpokládala, ţe je Snape stále Smrtijed. Konec konců pořád udrţoval
přátelské styky s lidmi z nejuţšího Voldemortova kruhu – s Dracovým otcem, Averym a Rookwoodem.
A on přitom je celou tu dobu špehoval. Měli přímo ve svém středu zrádce.
Draco byl svým zjištěním ohromen. Jaká to musela být od Snapea odvaha! Nejen to, ţe vzal osud do
svých rukou, on to udělal, aniţ by tušil, ţe v budoucnu budou mít na své straně mága... ale je to vůbec
pro Snapea dobrá zpráva? Kdyţ uváţíme, ţe se jedná o člověka, kterému neustále spílal a kterého
nenáviděl většinu času z posledních sedmi let?
To vypadá, jako by se Merlin za něco mstil! Kdyţ mu osud rozdal tak špatné karty.
A přes to všechno se Potter rozhodl, ţe ho bude učit. Viděl v něm skryté síly a vytáhl je na povrch.
Zatracený Nebelvír!
Pansy se mu nepředvídaně posadila do klína a ruce si volně poloţila na jeho hrudník.
„Draco! Jsi na míle daleko! Zatančíš si se mnou?“ přitiskla se k němu a on cítil její malá prsa proti svým
ţebrům. „A nechám na tobě, jestli horizontálně nebo vertikálně,“ zavrněla lascivně.
Draco se jen s námahou ovládnul, aby ji nesmetl z klína. Nenáviděl hrubost. V jednu dobu opravdu
vyuţíval její štědrosti, ale to bylo ještě ve čtvrtém ročníku, kdyţ byl méně vybíravý. Kdyţ nekoukáš
napravo a nalevo a děláš to s kýmkoli, tak není aţ zas tak marná, ale nyní nenáviděl ten slabý závan potu,
kdyţ mu přehodila ruku kolem krku. Draco se ani nesnaţil skrýt grimasu znechucení.
„Odprejskni, Pansy!“ zavrčel na ni.
Dívka nedala ani v nejmenším najevo své roztrpčení a sklouzla mu z klína. Ale nezapomněla se při tom o
něj otřít kaţdou částí svého těla.
„V poslední době jsi divný, Malfoyi,“ ušklíbla se na něho, kdyţ kolem procházela, aby si vyhlídla další oběť.
Padl jí do oka Eb Frazier z niţšího ročníku. Studenti ze sedmého ročníku ji uţ moc nezajímali. S kaţdým uţ
byla, dokonce i s Crabbem a Goylem. Jednou si to rozdali společně ve třech, "na zkoušku" jak to výmluvně
popsal Goyle, aby následně usoudil, ţe s ţenami je to nuda. Moţná ostatním studentům připadali jako dva
neurvalci, ale Greg a Vince spolu byli šťastní a o nikoho jiného nestáli. A jediný pohled na jejich mohutné
postavy zaručoval, ţe si nikdo nedovolí ţádné poznámky.
Tedy ne, ţe by někdo chtěl něco namítat, jejich vzájemný vztah byl pro většinu zmijozelských dívek
úlevou. Ţádná z nich se totiţ nemusela obávat, ţe by je jeden z nich poţádal o rande, nebo - nedej Merlin
- o ruku. Jejich otcové byli sluţebníci Temného pána a rodiče mnohých dívek by je rádi uvítali do svých
rodin.
Dalo by se dokonce říct, ţe na ně Draco byl v tomto směru hrdý. Nikdy se nelíbali nebo neobjímali na
veřejnosti, a ţe ti dva jsou víc neţ jen přátelé, zjistil Draco jen náhodou. Greg a Vince se znali uţ od
dětství a kdyţ měl v prvním ročníku Crabbe hrozné noční můry, začal se o něho, k velké úlevě ostatních,
Goyle starat. Brzy si všichni zvykli vídat je ráno v jedné posteli. Teprve ve třetím ročníku zvuky vycházející
z jejich postele přestaly znít jako výkřiky někoho, kdo proţívá noční můru. Draco a Zabini si vyměnili
překvapený pohled a s pokrčením ramen se dohodli, ţe je musí naučit nějaké tišící kouzlo, které by jim
zaručilo soukromí.
Jejich vztah byl pevný a Crabbe a Goyle byli nerozlučná dvojka.
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Draco přemýšlel nad tím, co s nimi bude, aţ dokončí školu. Rodiny obou chlapců očekávali, ţe se oţení a
zplodí dědice. Nebude pro ně jednoduché přijmout fakt, ţe se jejich synové nebudou chtít řídit podle
běţné normy. Draco si byl skoro jistý, ţe mu Crabbe s Goylem začali dělat osobní stráţ jen kvůli tomu, ţe
od začátku akceptoval jejich vztah. Konec konců blonďatému Zmijozelovi to nijak nevadilo, znamenalo to,
ţe na něho zbylo o to víc dívek, ze kterých si mohl vybírat.
Jenţe právě nyní měl pocit, ţe na sex nemá náladu – nebo na to, co se děje na parketu a tváří se jako
tanec. Uţ dávno se necítil být součástí téhle koleje, svým rozhodnutím jako by se od nich vnitřně odloučil.
Ačkoli... Snape je vedoucím jeho koleje a přitom se s Voldemortovými názory neztotoţňuje...
A je docela pravděpodobné, ţe jsou zde i jiní, kteří se snaţí zamaskovat své pravé politické názory, nijak
nevyčnívat a prostě jen dokončit školu, aniţ by se pouštěli do otevřené diskuze, nebo snad nedej Merlin
předvádění poskvrněného či holého předloktí. Zmijozel opravdu není místo pro otevřenou diskuzi, studenti
se báli o čemkoli promluvit ze strachu, ţe by to později mohl proti nim kdokoli pouţít. Potterova třída s
otevřenou diskuzí a jeho hra s malými kousky papíru byla pro Draca jako zjevení.
Vánoční prázdniny začnou uţ příští týden. Draco byl rozhodnutý, ţe tentokrát domů neodjede. Bylo to pro
něho vše příliš čerstvé a v případě, ţe by dal neúmyslně najevo svůj nový postoj, také nebezpečné. Ještě
nebyl připraven čelit své rodině. Chystal se svého otce poţádat, zda by mohl zůstat v Bradavicích a
pracovat na tom výzkumném projektu s Grangerovou. Mohl by si vymyslet jinou výmluvu, ale jeho otec
moc dobře věděl o jeho nadšeném zájmu o lektvary, takţe by mu nemělo být divné, ţe byl právě on
pověřen nějakým speciálním výzkumným úkolem. A navíc, pokud mu Draco řekne, ţe ten samý úkol byl
zadán i Grangerové, je skoro jisté, ţe mu otec sám navrhne, aby zůstal ve škole, ještě dřív, neţ ho o to
poţádá. Neexistovala moţnost, aby jeho otec připustil tu hanbu, ţe by nějaká mudlovská šmejdka mohla
být v něčem lepší neţ jeho syn.
Draco se rozhlédl po místnosti. Světlo bylo ztlumené a studenti tančili, nebo byli usazeni v malých
skupinkách a debatovali. Uvědomil si, ţe sedí u krbu sám. Ohlédl se a viděl, jak v rohu místnosti hrají
Greg a Vince kouzelnické šachy.
Napadlo ho, co by asi udělali někteří z těchto lidí, které znal celá léta, kdyby zjistili, ţe přeběhl na opačnou
stranu. Který z nich by ho s radostí předhodil Temnému pánovi?
O Nottovi a Pansy nepochyboval ani na vteřinu. Oba byli Voldemortovi horliví stoupenci a oba byli velmi
ambiciózní.
Kdo z nich mu bude chybět? Určitě Zabini. Ten chlápek je zábavný a chytrý. A jistě mu také bude scházet
Greg a Vince. Napadlo ho, jestli bude někdy v budoucnu nucen někoho, kdo je s ním dnes v místnosti,
zabít.
Kdyţ si myslel, ţe nápor svých myšlenek uţ nezvládne, rozhodl se odejít. Vstal a zamířil ke dveřím. Greg
přerušil hru a vrhnul se za ním.
„Potřebuješ nás?“
Na takovou upřímnou věrnost se dá lehce zvyknout. A to má ten idiot dnes narozeniny!
„Ne, jdu jen na chvíli do knihovny.“
„Bolí tě hlava? Mám tady lektvar, co mi poslala matka.“
„Díky, Gregu,“ řekl překvapeně Draco svému – příteli? „Jsem v pořádku. Jen nemám náladu na Pansy,“
vykrucoval se.
Goyle se zasmál.
„Nechceš si vzít s sebou kus dortu?“
„Pinceová by to povaţovala za nevhodné,“ potřásl hlavou Draco. „Poděkuj, prosím, za mě tvé matce. Váš
skřítek skvěle vaří.“
„Jistě, Draco,“ usmál se Goyle a odpochodoval zpět do rohu, aby se svým partnerem pokračoval ve hře.
Draca napadlo, jestli by je mohl zachránit. Byli příliš nevinní ve srovnání s tou špínou okolo nich.
‚A teď už mám taky záchranářský komplex,„ pomyslel si. Zatracený Potter!
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***
Draco otevřel dveře do knihovny a zamířil do rohu, kde obvykle sedávala Hermiona.
Skutečně tam seděla, shrbená nad nějakým tlustým svazkem.
„Děkuji, Grangerová,“ sarkasticky zasyčel na dívku. „Mohl jsem tušit, ţe je bláhové očekávat od
mudlovské šmejdky nějakou zdvořilost.“
Hermiona vzhlédla.
„Prosím?“ výraz v obličeji měla podivně zmatený. Dívčina tvář byla bledá a vystupovaly z ní ošklivé rudé
skvrny. Nebyl na ni hezký pohled. Ani nijak nezareagovala na jeho uráţku. Ţe by na tom byl Potter
opravdu tak špatně?
Vytáhl jí knihu z ruky, aby viděl, co čte. Ţádná lékařská kniha, ale lektvary.
Takţe se tedy raději věnuje výzkumu neţ tomu, jak zachránit Pottera?
„Uvědomuji si, ţe zdravotní stav našeho hrdiny je ta poslední věc, která mě posledních několik let
zajímala, ale slíbila jsi, ţe pošleš zprávu, jak se mu daří,“ zaťal ruce v pěst znechucený sám sebou, ţe
musí o něco opakovaně poţádat.
„Coţe? Aha. Och! Och... omlouvám se!“ řekla zmateně.
„Jo, to bys měla.“
„Je mi to líto, Draco, úplně jsem na tebe zapomněla...“
„Pěkně děkuji.“
„Něco se mi dnes... stalo...“ uhnula očima a hlas se jí třásl. „Viděla jsem...“
„Co? Weasleyho péro?“ zavtipkoval Draco.
Hermiona se odmlčela a odvrátila se od něj.
Je moţné, ţe je tak strašně prudérní? Draco byl tím zjištěním uţaslý. Byl si jistý, ţe mají poměr několik
měsíců. Měl pocit, jako by nad nimi byl nápis, ţe spolu proţívají románek. Tedy ne, ţe by se Potter nikdy
Grangerové nedotýkal, vůbec by se nedivil, kdyby to rozjíţděli ve třech. Ale této teorii neodpovídá fakt, ţe
je Potter teplej. A co kdyţ se zapletl s Weasleyem a chtěli do toho zatáhnout... rychle se od toho
podivného scénáře vrátil do reality.
„Přestaň se chovat jak malá,“ zavrčel. „Je Potter v pořádku, nebo kouzelnický svět spěje ke své záhubě?“
Hermiona se na něho ostře podívala. Co všechno Draco ví? Nejdřív ta hloupá poznámka o Ronovi a... a teď
tohle... svět je dnes převrácený vzhůru nohama.
S prásknutím zavřela knihu a popadla svoji tašku.
„Jsi neuvěřitelný bastard, Malfoyi,“ zasyčela, „Jdi do prdele!“
Hermiona utekla z knihovny, aniţ by si všimla šokovaného výrazu paní Pincové.
Nutno podotknout, ţe výraz knihovnice se příliš nelišil od výrazu Draca Malfoye.
Dracovi se v hlavě prolínaly dvě myšlenky. Potter na tom musí být opravdu špatně. A kdo by si byl
pomyslel, ţe by ta mudlovská šmejdka uměla takhle nadávat?
***
Draco se vlekl nesčetnými chodbami zpět do své koleje, kdyţ dostal nenadálý impuls a vydal se ke
Snapeovým komnatám. Zaklepal na dveře. Trvalo dlouho, neţ se dveře otevřely a Draco uţ začal uvaţovat
o tom, jestli se vedoucí jeho koleje právě dobře nebaví se svým přítelem – milencem – kýmkoli. Opřel se
o protější stěnu. Nijak nepospíchal s tím vrátit se do společenské místnosti, kterou bude muset projít, aby
se dostal do svého pokoje.
Konečně se dveře otevřely.
„Pan Malfoy... co chcete?“ řekl Snape a jeho obvyklý srdečný tón, který pouţíval, kdyţ byli spolu o
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samotě, kupodivu v tomto přivítání chyběl. Je nad slunce jasné, ţe jde nevhod! I přes to, ţe Draco nebyl
zvyklý na to, ţe by s ním muţ zacházel takto odměřeně, nehodlal se vzdát.
„Máte chvilku, pane?“ zeptal se zdvořile a napřímil se.
„Je to důleţité?“ dotazoval se Snape.
Všechny okolnosti jako by na Draca křičely, aby se otočil a nechal to být. Snape má zjevně víc neţ jen
špatnou náladu. Ale jestli je Potter váţně nemocen, moţná by mu mohl pomoci.
„Myslím, ţe ano, pane.“
„Tak pojďte dál,“ podrţel mu Snape otevřené dveře.
Na stolku u krbu stála poloprázdná láhev whisky a jedna sklenka. V pokoji byl i přes oheň v krbu cítit
chlad.
„Tak co se děje? Nemám na vás celý večer, pane Malfoyi,“ prohlásil Snape rezolutně.
„Jak je Potterovi?“
Snape na něj zíral.
Draco cítil v jeho pohledu víc, neţ jen touhu ho zastrašit. Nejspíš je opravdu chyba, ţe je tady.
„Bojím se toho, ţe byl při lektvarech váţně zraněn, pane. Nebyl ani na večeři.“
„A z jakých důvodů se domníváte, ţe bych o něm měl cokoli vědět, nebo se o něho z jakýchkoliv důvodů
starat?“ protáhl Snape.
Draco byl naprosto zmatený. „No, byla to přeci vaše hodina, pane, ne? Paní Pomfreyová říkala, ţe na
ošetřovně nebyl, ale myslel jsem si, ţe jste ho třeba šel zkontrolovat...“
„Myslel jste špatně, pane Malfoyi a já jsem příliš málo opilý na to, abych teď s vámi diskutoval o čemkoli,
co se Pottera týče,“ odsekl Snape a strčil mu před obličej láhev.
Dost neobvyklé vysvětlení.
Draco se podíval na láhev whisky.
„Ano, pane Malfoyi. Měl byste se vrátit. Vaši kumpáni uţ na vás jistě čekají. A jsem si jistý, ţe slečna
Parkinsonová bude mít radost.“
Boţe, dnes večer se chová opravdu jako bastard! Moc dobře věděl, co si Draco o Parkinsonovic
rozhoďnoţce myslí.
„Dobrou noc, pane,“ otočil se a odešel s veškerou důstojností, jaké jen byl v dané chvíli schopen.
Dveře za ním se zabouchly.
K čertu se všemi! Proč mu to, k sakru, nebylo jedno?! Hnal se přes společenskou místnost tak rychle, jak
jen to šlo, jen aby zabránil Pansy, která se k němu blíţila, aby ho odchytla. Zavrtěl hlavou na Crabbeho,
který začal vstávat, a praštil dveřmi do své loţnice s hlasitým uklidňujícím třeskem, který byl roven jeho
raněné důstojnosti.
O půl hodiny později, kdyţ leţel osprchovaný ve své posteli, pomyslel si, ţe i za tuhle lekci ţivota by měl
být vděčný.
Myslel si, ţe na světlé straně budou všichni nechutně sladcí a roztomilí.
Místo toho zjistil, ţe Grangerová má nevymáchanou hubu, a ţe vedoucí jeho koleje je v jádru přesně
takový arogantní a mrzoutský parchant, jak se prezentuje na veřejnosti.
***
Harry se probudil a prudce se posadil na posteli.
Rychle sáhnul pro hůlku a namířil. Kdyţ zjistil, ţe mu v nohách postele sedí Dobby, snaţil se zoufale
vzpamatovat ze svého šoku a uklidnit zběsilý tlukot srdce.
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„Harry Pottere, pane! Jste vzhůru!“ vyjekl skřítek radostně.
„Boţe, tys mě vyděsil! Kolik je hodin, Dobby?“ zeptal se a natáhl se pro brýle a všimnul si, ţe je za
zamrzlým oknem tma.
„Je kolem osmé hodiny, pane,“ řekl Dobby vesele. „Vy jste měl velmi tvrdé spaní a teď je čas, aby vám
Dobby obstaral něco k večeři.“
„Díky, Dobby, ale musím jít dolů, abych viděl...“ začal Harry a přehodil nohy přes okraj postele.
Dobby mu skočil do klína, takţe ho skoro svalil zpět na postel.
„Harry Pottere! Vy nikam nepůjdete, potom, co jste usnul bez jídla naprosto vyčerpaný na třicet hodin!
Winky má pro vás nachystanou silnou kuřecí polévku...“
„Třicet hodin?“ zděsil se Harry. „Nemohl jsem přeci prospat třicet hodin!“
„Ano, je to pravda, a pan Potter to opravdu potřeboval,“ řekl skřítek a přímo před něj přilevitoval misku s
velmi lákavě vonící polévkou.
Harry zíral na Dobbyho, který tam jen tak stál a trpělivě čekal.
„Dnes je pátek večer?“ zachroptěl konečně.
„Ano a přes víkend si Harry Potter můţe dostatečně odpočinout. Dobby řekl profesoru Brumbálovi, ţe byl
velmi nedbalý kouzelník a ţe měl dávat větší pozor na to, jak pan Harry Potter pouţívá magii a...“ přistrčil
lţíci s polévkou Harrymu k ústům tak rychle, ţe ji Harry bez přemýšlení spolknul, „a on slíbil, ţe v
budoucnu bude na pana Pottera dávat větší pozor!“
Harry zíral na skřítka a představoval si, jak přesvědčuje ředitele, aby něco takového prohlásil. Dobby
vyuţil jeho rozpoloţení a nacpal mu do pusy další sousto polévky.
Harry si vzal od přeochotného skřítka misku a lţíci, protoţe věděl, ţe mu malé stvoření stejně nedá pokoj,
dokud vše nesní. Naléhavá potřeba opustit pokoj se vytratila, stejně uţ ztratil celý den. Také si uvědomil,
ţe právě nevoní. Nutně potřeboval sprchu.
„Pan Longbottom mě poţádal, abych mu dal vědět, aţ se probudíte,“ řekl skřítek. „Dobby ho bude
informovat, zatímco budete ve sprše.“
Harry se chystal něco namítnout, kdyţ si uvědomil, ţe Neville jistě pochopil, co se stalo a moţná má pro
něho nějaké novinky.
„Díky, Dobby,“ kývl a zamířil do koupelny.
Kdyţ se Harry vrátil z koupelny s ručníkem omotaným kolem pasu, uţ tam jeho spoluţák seděl v křesle a
čekal na něho.
„Neville! Jak je mu? Nějaké novinky? Jak vypadá?“
„Coţe? Ptáš se na Rona?“ svraštil Neville obočí.
„Na Rona? Co se děje s Ronem? Samozřejmě mluvím o Snapeovi!“
„Aha. On nebyl ve Velké síni na jídle, ale hádám, ţe ve svých hodinách se chová jako bastard, takţe jako
obvykle. Čtvrťákům při dnešní hodině strhnul sto bodů. Ale o tom jsem s tebou mluvit nechtěl.“
„Coţe? Ale to můţe počkat, ne? Opravdu se musím co nejrychleji dostat dolů a přesvědčit se...“ Harry
popadl kalhoty a rychle je na sebe soukal.
„Po tom všem stále na ostro...“ poznamenal Neville, který věděl z vyprávění o trapasu, který zaţil Harry
při hodině lektvarů.
„Ne, to jen ţe pospíchám,“ řekl netrpělivě Harry a popadl košili.
„Přišel jsem kvůli Hermioně.“
Harry se prudce otočil a jeho srdce začalo zběsile tlouct. Rychle si sedl. „Co se stalo?“
„Ona a Ron se rozešli.“
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Harry na něho zíral. Znělo to asi tak nepravděpodobně, jako kdyby mu kamarád právě řekl, ţe člověk
nikdy nevstoupil na povrch Měsíce. To přeci nemůţe být pravda...
„Pohádali se? Pořád se hádají, vţdyť je znáš. Nic to neznamená...“
Neville si odfrknul. „Je to víc neţ to. Je konec.“
Harry zavrtěl hlavou. „Tomu nevěřím. Kaţdý přeci musí vidět, ţe se navzájem milují.“
„No ona Hermiona neunesla příliš přátelské setkání Rona a Lisy...“
„Ron a Lisa? Lisa Turpinová? Ale to je jistě jen proto, ţe Hermiona řekla Ronovi, ţe se Lise líbí! Ona přeci
ví, ţe občas společně pracují na úkolu z věštění. Nemůţu uvěřit tomu, ţe ţárlí.“
„Harry, Lisa byla u Rona v pokoji...“
„Jistě a proč by ne? Hermiona je také v mém pokoji dost často. To ještě nic neznamená...“
„Budeš uţ chvíli drţet hubu?!“ vybuchl Neville a šokoval tím Harryho aţ do morku kostí.
Zvedl ruce na znamení, ţe se vzdává a ještě k tomu přidal gesto, jako by si zipem zapínal ústa.
„Kašpare,“ řekl mu Neville beze stopy nevraţivosti. Naklonil se k němu. „Harry, já jsem to viděl. Bylo to
poté, co jsme tě šli zkontrolovat. Dobby nám řekl, abychom odešli a Hermiona šla do mého pokoje na
šálek čaje...“
„Vidíš?“ začal Harry, ale Neville po něm výhruţně blýsknul pohledem. „Promiň, promiň, pokračuj.“
„Při cestě zpět do společenské místnosti narazila na Rona v jeho pokoji. Přitom je obvyklé, ţe ve čtvrtek
odpoledne chodívá cvičit, ne?“
Harry přikývl.
„Výborně, takţe kdyţ tam nakoukla, zjistila, ţe cvičí s Lisou Turpinovou.“
„Coţe? Co tím myslíš? Jako ţe s ní Ron dělal jogging?“
Neville se na něho podíval. „Oni byli nazí, Harry. A Ron byl... v ní,“ Neville zrudnul, kdyţ si vzpomněl na ta
dvě propletená a upocená těla.
„Och, do prdele!“ zalapal Harry po dechu. „To ne! Chudák Hermiona! Jak je jí? Kdo je s ní? Myslím, ţe její
nejlepší přítelkyně je Ginny, ale v této situaci...“
„Přesně tak. Vlastně Ginny dala Ronovi facku jako dům. Celá kolej mu to má za zlé a nikdo s ním
nemluví.“
„Nic jiného si nezaslouţí,“ řekl Harry, i kdyţ si vzápětí vzpomněl, jak je bolestivé být takhle odsouzen.
„Ano, je to absolutní idiot. Měl tu nejkrásnější a nejchytřejší čarodějnici na škole a on se spustí s Lisou
Turpinovou.“
Harry se na Nevilla překvapeně podíval. „Máš na Hermionu zálusk?“ zeptal se zvědavě.
„Co to s tím má co společného?“ ozval se Neville rozzlobeně. „Nikdy jsem takhle o Hermioně neuvaţoval.
Samozřejmě jsem ji obdivoval – no a kdo taky ne? Ale byla to vţdycky Ronova holka. Dokonce ještě
dlouho před tím, neţ spolu začali chodit.“
Harry se rychle dotkl Nevillovy ruky, aby se mu tak omluvil. „Jistě,“ přisvědčil tiše, „také jsem to tak
vţdycky bral.“
„Musel bys ji vidět,“ řekl Neville. „Jako by z ní odešel všechen ţivot. Přitom ona nic špatného neudělala,
tak proč se musí takhle trápit?“
Harry si vzpomněl, jak tu pro něho Hermiona vţdycky byla, kdyţ byl rozrušený.
„Kde je?“
„V knihovně.“
Harry přikývl.
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Zavolal si Dobbyho a k jeho velké radosti mu poděkoval za pomoc. Potom zamířil do knihovny.
Co má jenom říct Hermioně?
A co řekne Severusovi?
***
Hermionu našel, jak sedí ve svém obvyklém koutku a píše si poznámky. Sedl si vedle ní a přitáhl si blíţ
ţidli. Kdyţ vzhlédla, zářivě se na ni usmál.
„Harry!“ na okamţik se na něho usmála zpět a potom ho pevně objala. Harrymu to připomnělo staré časy
a začal ji hladit po zádech.
Odtáhla se. „Ty uţ to víš,“ tipla si. „Tak kdopak nám tady roznáší drby?“ zeptala se hořce.
„Vlastně, Neville za mnou přišel, abych se příliš nelekl, aţ přijdu do společenské místnosti,“ řekl Harry.
„Nemůţu tomu stále uvěřit.“
„Ani já tomu pořád nemůţu uvěřit, byl to šok,“ souhlasila Hermiona.
„Je mi to tak líto,“ zašeptal Harry. „Je to takový hlupák. Nevím, co mám na to říct, jsem si jistý, ţe tě
miluje...“ zadrhl se.
Hermiona přikývla. „Ano, myslím si, ţe ano. Ale já nedokáţu ţít se strachem, kde mě s kým podvádí za
zády, kdyţ nejsem v dosahu. A... tak jsem to skončila. Ţárlivost je strašná věc, Harry, nikdy jsem
netušila, jak to můţe bolet.“
„Pohádali jste se?“
„Ne, mluvili jsme klidně. Všechno, co se stalo, událo se tak nějak přirozeně. Nevěděla jsem, co mu mám
říct. Chtěla jsem si ho jen vyslechnout a odejít, abych mohla přemýšlet, protoţe... ho miluji a zdálo se mi
hloupé to všechno zahodit jen proto, ţe jednou podlehl pokušení,“ řekla a zadívala se na ruce.
Harry se k ní naklonil a ruce si nechal svěšené mezi koleny. „Ale?“ vybídl ji.
„Potom jsem se na něho podívala a strašně to bolelo,“ zašeptala. „Při pohledu na něho jsem to viděla
znovu a znovu. Nemohla jsem snést to pomyšlení, ţe s tím budu dál ţít. Dřív nebo později by se ze mě
stala podráţděná a podezřívavá mrcha. Musíme si navzájem důvěřovat v nadcházející poslední bitvě. A já
vím, ţe mu ve všem ostatním můţu věřit,“ řekla dutě. „Zdálo se to jako jediná moţnost. V naší situaci
nemá ţárlivost místo.“
„Lituješ svého rozhodnutí?“ zeptal se Harry.
Hermiona se na něho smutně usmála. „Ano i ne. Vím, ţe to bylo správné rozhodnutí. Cítím pocit úlevy,
kdyţ vím, ţe se nebudu muset starat o to, co... kde... dělá. Ale bolí mě, ţe mi tohle provedl. Opravdu
bolí,“ zašeptala. „A... cítím se tak opuštěná,“ Viděla, jak Harry otvírá ústa a rychle dodala. „Vím, ţe mám
tebe. A Nevilla. A doufám, ţe jednoho dne budeme zase s Ronem kamarádi, ale...“
„Ano,“ řekl Harry a myslel při tom na Severuse. „Chápu.“
***
Harry zaklepal na dveře Severusova bytu. Srdce mu prudce bušilo, uţ kdyţ scházel dolů po schodech do
sklepení. Bojoval s přívaly pocitů viny, která ho přepadala při rozhovoru s Hermionou, protoţe polovina
jeho mysli se po celou dobu zabývala tím, co řekne Severusovi. A také se trochu styděl za to, ţe mluvil s
Hermionou, zatímco si měl nejdřív promluvit se Severusem. Ulevilo se mu, aţ kdyţ zjistil, ţe s Hermionou
ztratil jen pár minut.
Ale teď uţ je tady.
Věděl, ţe ho Severus vidí v zrcadle, a přestoţe byla jeho přítomnost ve sklepení neobvyklá, nepochyboval
o tom, ţe historka o jeho nehodě v lektvarech se uţ roznesla po celé škole. Kdyby ho někdo tady viděl,
určitě by si myslel, ţe přišel profesorovi buď poděkovat, nebo naopak vynadat za to svlékací kouzlo.
Čekal.
A čekal.

163

STROM POZNÁNÍ

Nakonec se dveře otevřely.
„Pan Potter,“ řekl Snape svým nejledovějším hlasem. Bledá tvář rámovaná černými vlasy byla bez jakékoli
známky emoce.
„Mohu s vámi mluvit?“ poţádal tiše Harry.
Snape na něho mávl rukou na znamení, aby pokračoval.
„Uvnitř?“
„Ne!“
Harry polknul a s obtíţemi si pročistil krk. Ztratil i tu nejmenší naději, ţe Snape za ten den, co měl pro
sebe, cokoli pochopil.
„Přišel jsem se omluvit...“
„Výborně,“ Snape se pokusil zavřít dveře. Harry mu mezi ně strčil nohu a rozhlédl se po chodbě. Nikde
nikdo.
„Chtěl jsem ti to dnes večer říct...“
„Ušetřete mě!“
„Je to pravda!“ naléhal Harry.
„Pane Pottere,“ ušklíbl se Snape, „nenapadlo vás, ţe je irelevantní, kdy jsem to zjistil? Moje reakce by
byla naprosto stejná. Sbohem, pane Pottere.“
A odhodil Harryho pryč mohutným výbuchem bezhůlkové magie. Zvuk zabouchnutých dveří se nesl
chodbou s několikanásobnou ozvěnou.
Harry se vlekl zpátky do svého pokoje a posadil se ke stolu, aby napsal Severusovi dopis.
Mladík se snaţil nepropadnout své náladě. Věděl, ţe se na něho bude Severus zlobit – vţdyť on by se cítil
stejně, kdyby jejich role byly opačné, ne? Potřeboval vymyslet, co přesně má říct, aby ho Severus
pochopil. Teď uţ se tomu nemůţe vyhnout. Nadešel čas na vysvětlování.
***
Kdyţ dokončil svůj pátý neúspěšný pokus o napsání dopisu, někdo zaklepal na dveře.
Nacpal dopisy do koše a aby je zakryl, ještě vytáhl čistý pergamen a napsal na něj: ‚Domácí úkol z
lektvarů‘ a poloţil to nahoru. Teprve potom zvolal: „Dále!“
Ve dveřích se objevila Ronova hlava. Harry odloţil pero a podíval se na svého přítele přešlapujícího na
prahu.
„Pojď dál, Rone,“ řekl netrpělivě. „Děláš tady strašný průvan.“
„Promiň, kámo! Jak se cítíš?“
„Mnohem méně unavený, neţ jsem byl,“ odpověděl Harry. Cítil se sice úplně na dně, ale to nebylo
fyzickým vyčerpáním.
Ron stále stál na prahu.
„Sedni si, ať mě ještě nezačne bolet za krkem, jak se na tebe budu dívat do té výšky.“
„Nebyl jsem si jistý, jestli se mnou budeš chtít mluvit,“ zamumlal Ron a zrudnul, kdyţ se zhroutil na postel
vedle Harryho.
„Protoţe jsi idiot?“ zeptal se Harry. „Ale na tom přeci není nic nového, ţe?“
Ron se hořce usmál. „Ublíţil jsem Hermioně,“ řekl.
Harry si povzdychl. „Ano, vţdyť říkám idiot. Co tě to proboha posedlo?“
Ron zavrtěl hlavou. Pokrčil rameny a ve výmluvném gestu rozhodil rukama.
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Harry čekal.
„Nechtěl jsem jí ublíţit,“ zamumlal nakonec Ron. „Já jenom... já...“
Harry mlčel.
Ron ještě víc zrudnul. Vypadal jako rudé zacházející slunce se zlatavými paprsky vlasů. „Bylo to lichotivé,
víš?“ řekl nakonec. „Po tom, co mi Hermiona řekla... víš...“
„Ţe se líbíš Lise?“
„Ano. Začal jsem si všímat, jak se na mě dívá. A... asi jsem se na ni usmál, nevím přesně, jak se to
stalo,“ přiznal. „Bylo to váţně dobré. Vědět, ţe mě opravdu někdo chce.“
„Hermiona tě taky chtěla,“ neodpustil si Harry.
„Ano, vím,“ odvrátil se Ron.
„Dobrá, popojedeme,“ vyzval ho Harry. Pokud o tom chce Ron mluvit, pak bude lepší, kdyţ teď vypoví
všechno. Harry věřil tomu, ţe se Ron ještě pokusí předstoupit před Hermionu a zkusí ji přesvědčit, aby mu
dala druhou šanci. Ale po té, co s Hermionou mluvil, si nemyslel, ţe by se to Ronovi mohlo podařit a
doufal, ţe se ho nebude snaţit přesvědčit, aby se za něho u Hermiony přimluvil.
„Bylo to... tak vzrušující. Chci tím říct, ţe to nebylo jako s Hermionou, se kterou jsme se znali odjakţiva,
chápeš? S Hermionou to bylo takový... poklidný. Ale Lisa... s Lisou to bylo něco dráţdivého, vzrušujícího.
Ale neměl jsem v úmyslu si s ní něco začít! Opravdu ne, Harry!“
„Co se tedy stalo?“ Harry se snaţil být co nejlepším přítelem. Chtěl mu naslouchat a pomoci mu. Ale byl
na Rona naštvaný za to, jak hloupě ztratil Hermionu, zbytečně jí ublíţil a strašně chtěl napsat svůj dopis
pro Severuse. Připadal si strašně sobecký.
„Přišla si půjčit učebnici, kterou jsem měl ve svém pokoji. Chtěl jsem jí ji přinést, ale ona navrhla, ţe
půjde se mnou, aby mi ušetřila cestu zpět. No a tím to všechno začalo,“ soukal ze sebe Ron nešťastně.
„Rone. Chceš lhát mně nebo sám sobě? Opravdu věříš tomu, ţe ti skočím na to, ţe tě ani na chvíli
nenapadlo, co se bude dít dál, aţ bude u tebe v loţnici? To snad ne!“
Ron pokrčil rameny. „Asi máš pravdu,“ zamumlal.
Seděli v naprostém tichu. Harry si v mysli opět přeformuloval dopis pro Severuse.
„Co mám dělat?“ zamumlal Ron.
„Asi uţ nic.“
„To je od tebe kruté!“ řekl Ron a vzhlédl.
„Ale realistické,“ řekl Harry pevně. „Nemůţeš očekávat, ţe ti někdy bude Hermiona věřit. Byl jsi její první
milenec, Rone! Celou tu dobu ti byla věrná, cele se ti vydala!“
„Taky byla moje první!“ namítl Ron.
„Ale ne poslední,“ řekl Harry. „Říkal jsi, ţe se s ní chceš oţenit a mít děti...“
„Ano, to jsem chtěl,“ přikývl Ron.
„Nikdy jsi nemyslel na to, ţe by ses měl scházet i s jinými dívkami, abys věděl, ţe tohle je skutečně ta
nejlepší volba?“
Ron se odvrátil.
„Podívej se, nemusíš se stydět za své myšlenky,“ řekl Harry jemně. „Vţdycky jsem si myslel, ţe je to velmi
zvláštní a ţe jste to měli udělat. Je škoda, ţe jsi nespal před Hermionou s nějakou jinou. Moţná, ţe
kdybys obrátil pořadí, takhle by to nedopadlo.“
Ron padl pozadu na Harryho postel a dal si ruce za hlavu. Harry si zoufale přál, aby se u něho nezasekl na
delší dobu, protoţe tohle vypadalo opravdu na dlouhou cestu.
„Je dobré s tebou o tom mluvit,“ řekl Ron. „Všichni ostatní se mi vyhýbají jako malomocnému.“
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„Dokonce i Dean a Seamus?“
„No ti se mnou mluví. Ale já si s nimi nemám co říct – nejsou ti praví na povídání, rozumíš? A Neville a
Ginny na mě mají strašný vztek. Ginny to nejspíš ještě mamce neřekla – ale jako bych uţ slyšel jejího
huláka,“ řekl Ron mrzutě.
„Snad Ginny nebude zacházet do detailů,“ řekl Harry. „A tvoje mamka je zvyklá na to, ţe se její synové
během let scházeli a rozcházeli s mnohými dívkami.“
„To je sice pravda, ale ona měla Hermionu skutečně ráda. Myslím, ţe ji bavilo učit ji všechny ty čarodějné
triky potřebné pro domácnost, které Hermiona nezná z domova.“
Harry se zasmál. „Pokud se ti podaří udrţet si ji jako přítelkyni, myslím si, ţe se Hermiona dál bude ráda
učit od tvé matky. A kdo ví, jestli se to podaří, ale moţná za pár let k sobě opět naleznete cestu.“
***
Uţ bylo dlouho po půlnoci, kdyţ Harry dokončil svůj dopis pro Snapea. Nebyl si jistý, jestli je mistr
lektvarů ještě vzhůru, tak poslal školní sovu s instrukcí, ţe má počkat, aţ se profesor vzbudí a předat mu
dopis osobně.
O půl hodiny později, kdyţ si Harry čistil zuby, aby se připravil na několik málo hodin spánku, zaklepala
sova na jeho okenní tabulku. Srdce mu tlouklo v naději jako splašené. Otevřel okno a nechal ptáka vletět
dovnitř spolu s poryvem ledového vzduchu. Sova zamávala křídly. Natáhla nohu, na které měla uvázaný
dopis a vzduchem se snášely sněhové vločky, které roztály dřív, neţ dopadly na podlahu.
Harryho naděje splaskla jak mýdlová bublina.
Byl to jeho vlastní dopis.
Severus mu ho vrátil zpět.
Neotevřený.
Na vnější stranu pergamenu mu napsal:
Domníval jsem se, že jsem svůj postoj dal jasně najevo. Nepište mi, ani se mě nepokoušejte jinak
kontaktovat. Další zprávu spálím bez toho, aniž bych se vůbec namáhal odvázat ji z nohy posla.
***
Harry, Ron a Hermiona leţeli ve svých postelích a nemohli usnout. Poslouchali tlumený vítr, který se
proháněl po cimbuří hradu a pozorovali poletující bílé vločky sněhu třpytící se v temné noci.
Byla páteční noc, ale nebyly zde ţádné hřejivé ruce, které by je vtáhly do objetí, ţádné ţhavé tělo, které
by se tisklo proti tomu jejich.
Jen bezútěšný chlad, který pomalu obcházel jejich srdce.
19. kapitola - Vánoční prázdniny
Harry se o víkendu cítil osamělejší, neţ kdy jindy. Nevěděl proč, byl přeci mnohokrát ve svém ţivotě sám.
Byl sám po tom, co se mu rozpadl vztah s Derekem, i kdyţ to nebyla zase aţ tak pravda – zůstali společně
bydlet v jednom bytě.
Kdyţ Harry zjistil, ţe je Hermiona zavrtaná v práci na lektvaru a Ron byl pryč z hradu a trénoval famfrpál
– tým potřebuje cvičit a jeho kapitán u toho nemůţe chybět, rozhodl se, ţe na víkend půjde do svého
domku v Prasinkách. Změnil si vzhled a letmo se zkontroloval. Pohled do zrcadla byl pro něho však
nečekaně bolestný. Viděl tvář, která se zdála být Severusovi milá, zatímco jeho skutečné já nenáviděl.
Málem to vzdal a vrátil se zpět do Bradavic, ale něco ho nutilo ve svém domku zůstat. Co kdyţ Severus
přijde za Alexem?
Moţná si s ním bude chtít promluvit.
Šel na trh, povídal si s prodavači ve stáncích a koupil nějaké jídlo. Pro jistotu raději pro dva lidi.
Vrátil se a posadil se ke krbu. Díval se z okna na poklidně se snášející sníh, bylo to jako v mrazivé
pohádce. Harry cítil, ţe se i do jeho duše pozvolna vkrádá chlad.
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Zkontroloval svou magii a zjistil, ţe je opět v plné síle. Pokusil se chvíli cvičit, udělal zkusmo několik
kouzel. Uvařil večeři. Chvíli četl a potom šel do postele. Byla chladná a příliš velká.
Neklidně spal a druhý den vstával pozdě, protoţe se mu podařilo usnout aţ v době, kdy se normálně
probouzel. Kdyţ si uvědomil, ţe víkendové noci byly obvykle plné doteků a vášnivého sexu, bylo mu
smutno a stýskalo se mu. Dnes nebyla ţádná bolest svalů, nebolel ho namoţený krk ani zhmoţděné čelisti
od usilovného sání Severusova obrovského muţství.
Zhroutil se na kuchyňský stůl u šálku kouřícího čaje. Na této ţidli on a Severus...
Nesnesl ty vzpomínky, ale nedokázal ten příval obrazů zastavit.
Vstal a oblékl se. Šel se znovu projít do vesnice, ale neţ odešel, připevnil na dveře cedulku se vzkazem,
ţe se vrátí za hodinu.
Jen pro jistotu.
Narazil tam na Sebastiana Flighta, finančního poradce, se kterým se seznámil u Luciuse. Dali si skleničku
v restauraci Tufted Duck. Vrátili se k rozhovoru, který spolu vedli na Malfoy Manor, kdy Sebastián Flight
nabídl Harrymu, ţe bude řídit jeho investice. Harry mezitím několikrát dal na jeho rady a udrţoval s
muţem pravidelnou písemnou korespondenci. Jejich nečekané setkání bylo velmi uţitečné, ale Harry byl
rozladěný, kdyţ si uvědomil, ţe toto obchodní jednání bylo vrcholem zábavy za celý víkend.
Kdyţ se vrátil do Bradavic, připadal si naprosto ztraceně.
Společenská místnost Nebelvíru byla plná veselého švitoření jako obvykle. Harry si všiml, ţe Ron hraje
šachy s Deanem a Hermiona sedí na pohovce s knihou. Kývnul na Rona a svalil se vedle Hermiony.
Nepřítomně se na něho usmála.
„Co se děje?“ zašeptal Harry.
„Mám uţ dost všech těch lidí, kteří zmlknou, jakmile se někde objevím a začnou si povídat, jakmile se
vzdálím,“ oznámila naštvaně Hermiona. „Uţ jsem se ptala Rona, jestli bychom se nemohli chovat tak, jako
by se nic nestalo. Kdyţ uvidí, ţe se náš vztah ustálil, tak nebudou mít důvod k pomluvám a tahle šílenost
se zastaví.“
„Jsi v pořádku?“ zeptal se Harry při pohledu na její bledé propadlé tváře.
„Moc ne. Je mi divně a tak nějak přeţívám. Zní to hloupě, ţe? Něco se ještě stalo, mezitím, cos tu nebyl,“
Hermiona ještě víc ztlumila hlas, „Ron si se mnou ještě přišel promluvit. Chce být dál mým kamarádem
jako na začátku, prý jsem byla vţdy jeho nejlepší kamarádka a nechce, aby se to změnilo. Ale je to tak
divné. Cítím se tak osamělá. Opakuji se...“ pokrčila rameny. „Promiň, nechtěla jsem skučet.“
„Tak za prvé, ty máš právo na to plakat... tedy jen chvíli...“ přikrčil se Harry, kdyţ se na něho Hermiona
rozpřáhla, ţe ho pleskne v ţertu po rameni. „Za druhé... no je to pro tebe všechno nové, ne? Neboj se se
mnou o čemkoli mluvit. Povím ti, pokud bys byla příliš sentimentální.“
Hermiona se na něho vděčně usmála. „Měl jsi dobrý víkend?“ snaţila se otázkou změnit téma. „Byl jsi se
svým tajemným milencem?“
„Bohuţel ne,“ odvětil Harry a vstal. „Jdu si raději promluvit s Ronem, ať všichni vidí, ţe máme normální
vztahy. A taky, ţe nejsem na ničí straně.“
Hermiona chápavě přikývla a on odešel za Ronem. Přisunul si ţidli a několik minut sledoval hru mezi ním a
Deanem.
V místnosti bylo téměř hmatatelně cítit úlevu studentů z toho, ţe se jejich nerozlučná trojka nehádá.
***
V úterý po vyučování byla jeho lekce pro nápravu magie. Harry strávil mnoho času přemýšlením nad tím,
jak se vypořádá se Severusem a jak se vyrovná s jeho nepřítomností na hodinách.
Na schůzku šel vedle Rona a Padma, která byla navštívit svou sestru Parvati, šla s Hermionou hned za
nimi. Harry si jasně uvědomoval, jak se Ron snaţí sledovat, o čem ţe se Hermiona a Padma celou cestu
baví. Neville přišel do třídy rovnou ze skleníků a kdyţ dorazili, uţ na ně čekal, stejně tak jako Ernie a
Eloise.
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Harry byl zaskočen výrazem ve tváři Draca Malfoye, který právě vstoupil dovnitř. Vypadalo to, ţe mladý
Zmijozel je opravdu rozrušený.
„Takţe ty jsi tady,“ řekl Draco svým obvyklým povýšeným způsobem.
Harry zvedl tázavě obočí.
„Ve Velké síni jsi nebyl několik dní a ukázal ses tam aţ včera... myslel jsem si, ţe se ještě zotavuješ.“
„Byl to strašný trapas, Harry,“ prohlásila soucitně Eloise. „Byl jsi hodně popálený?“
Harry zavrtěl hlavou. „Ani ne, ale dostal jsem lekci. O společném víkendu jsem se hodně vyčerpal a v
týdnu jsem udělal ještě několik náročných kouzel. Byl jsem při hodině příliš unavený, a proto se to celé
stalo. Byl jsem nepozorný.“
„Čím jsi se v týdnu tak vyčerpal?“ zeptal se Ernie.
Severus nepřišel a vypadá to, ţe ani neposlal po Dracovi ţádnou omluvu, přemítal Harry. Ale tohle asi není
vhodné místo, kde by mu mohl poreferovat o svých pocitech s uzavíráním spojení mezi ním a
Voldemortem...
Boţe! Jak jen mohl být tak sobecký! Opravdu ho vůbec nenapadlo zeptat se Snapea, jak se cítí, jestli uţ je
zotavený? Na to se ho přeci měl zeptat v první řadě... Boţe! Není divu, ţe ho ten člověk nenávidí. Vţdyť
od té doby, co ho skoro zabil, si s ním o tom nepromluvil. Konečně se ukázalo, ţe má Severus ve všem
pravdu, je opravdu strašný.
„Harry?“
„Omlouvám se, o čem jsme to...?“
„Ve středu večer jsme si odskočili do Číny,“ začal místo něho vysvětlovat Neville.
„Do Číny? A proč?“ neubránil se otázce Ernie.
„Musel jsem tam kvůli nějakému obchodu a tak mě napadlo, ţe Harry uvítá trochu rozptýlení.“
Dokonce i Draco nepokrytě na mladého botanika zíral. „Ty ses přemístil do Číny? A zpět? V jednom dni?“
„A mě vzal ve čtvrtek do Austrálie,“ potlačila Hermiona smích.
„Coţe!“ vyhrknul Ron.
„Harry?“ otázala se Padma. „To uţ se nedivím, ţe zkolaboval!“
„Ne, to Neville,“ opravila ji Hermiona.
Pohledy všech přítomných se obrátily na nesmělého mladého muţe.
„Tak moment, ty se opravdu dokáţeš přemístit ve středu do Číny a zpět a hned ve čtvrtek do Austrálie a
zpět?“
„Vlastně, v Austrálii byl tak trochu dvakrát tam i zpět. Vzal mě totiţ sebou, nikdy jsem se samostatně na
takovou vzdálenost nepřemístila,“ podotkla Hermiona.
„Do prdele!“ zamumlal Ernie.
„Myslím si, ţe je to jedna z těch dovedností, která je nám dána do vínku,“ řekl Neville skromně. „Asi tak,
jako kdyţ Draco naprosto snadno dělá lektvary a mě to celé, co se děje kolem vaření, děsí. Přemisťování
je pro mě tak nějak přirozené. Nevidím v něm ţádný problém,“ přiznal.
„Neville, ty jsi úţasný!“ řekl Ernie a nastavil svému příteli zvednutou pravou ruku. Na to se jeho přítel
usmál, plesknul mu do ní a v rozpacích zčervenal.
„Výborně, tak teď do práce,“ řekl Harry. „Hermiono a Draco, vy si jistě chcete navzájem vyměnit nové
poznatky s výrobou lektvaru, na kterém právě pracujete, ţe? Později vás přiřadím do jiné skupiny a dám
vám jiný úkol. Neville, mohl bys mě chvíli poslouchat? Vím, ţe nemáš rád lektvary, ale chci, aby ses k nim
připojil a abyste společně zjistili, jestli by některé z těch podivných a báječných rostlin, které jsi získal,
mohly být nějak uţitečné.“ Dal instrukce i ostatním a obrátil se k Ronovi. „Nevypadá to, ţe by Sn...
Severus přišel. Chceš tady zůstat, nebo raději odejdeš?“
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„Malfoyi? Snape nepřijde?“ zavolal Ron přes celou místnost.
Draco se na něho úkosem podíval. „Tady jsme Severus a Draco. Dodrţuj laskavě pravidla, Rone, tak jako
my všichni ostatní,“ protestoval blonďák.
„Tak přijde nebo nepřijde?“
„Nemám tušení.“
„Je to hlava tvé koleje...“
„Ano, to je pravda, ale v poslední době má tak mizernou náladu, ţe není radno s ním o čemkoliv mluvit.
Kdyţ jsem se o to posledně pokusil, tak mě prakticky vyhodil.“ Malfoyův jízlivý tón se náhle změnil. Vstal
a přešel k nim. „Můţu si s tebou promluvit, Harry?“
Ron stále čekal, ani se nepohnul.
„Odprejskni, Rone,“ pronesl Draco netrpělivě.
Ron se podíval na Harryho. „Přidám se ke skupině, ve které je Padma, ano?“
Harry přikývl a podíval se na Draca.
„Navzdory mé nechuti sejít se dnes se Severusem navrhuji, ţe bychom ho měli jít najít, nemyslíš? Není
samo sebou, ţe je takhle rozladěný. Moţná bychom mu mohli pomoct.“
Harry nevěděl, jak odpovědět. Byl si víc neţ jistý, ţe je Severus nevrlý kvůli němu, nikoli proto, ţe by byl
nemocný, ale ani tuto moţnost nemohl vyloučit, dokud se o tom někdo nepřesvědčí. Vsadil by ale poslední
dolar na to, ţe neexistuje způsob, jak přimět Severuse, aby byl dobrovolně někde blízko něho.
„Myslíš si, ţe bys ho mohl jít zkontrolovat beze mě?“ zeptal se Harry.
„Proč?“
Draco nikdy nechodil kolem horké kaše.
„Protoţe jsem ho skoro zabil?“
„To snad ne,“ řekl Draco se smíchem, ale vzápětí se na Harryho váţně zadíval. „Do háje! Jestli si to
opravdu myslíš, pak jsi idiot! Nebyl v nebezpečí. To jen, ţe tvá síla je obrovská – tak, aţ se to zdá děsivé,
tak to alespoň cítím já... myslím si, ţe jeho nervový systém nevydrţel tu zátěţ a dostal se do šoku. Ale
jakmile jsi byl pryč, tak se během okamţiku stabilizoval.“
„Ale co to kóma, nebo co to bylo?“
Draco potřásl hlavou. „S tím ty nemáš nic společného. Ztratil vědomí, kdyţ jsme zaškrtili spojení mezi jím
a Temným pánem. To propojení fungovalo spoustu let, nemohl jsi přeci očekávat, ţe kdyţ s ním budeme
manipulovat, ţe to v organismu nevyvolá ţádnou reakci!“
„Takţe by měl být pořádku,“ ujišťoval se Harry.
„Měl by, ale chová se nějak podivně.“
„Nevím, jestli by byl můj zásah ku prospěchu věci,“ řekl Harry opatrně. „Ještě jsem se úplně nezotavil po
tom, co jsem magicky zkolaboval a nemyslím si, ţe by bylo moudré v takovém stavu, v jakém jsem,
kouzlit víc, neţ je bezpodmínečně nutné.“
„To zní rozumně,“ řekl Draco. Na minutu se odmlčel. „Ale pořád platí, ţe bych chtěl náš zásah zrevidovat.
Zeptám se Brumbála. Moţná kdyby u toho byla madam Pomfreyová a dohlíţela na mě...“
„Chceš jít za Snapem hned teď?“
Draco potřásl hlavou. „Ne, dnes ne. Cestou sklepením jsem slyšel, jak křičí na nějaké studenty. Krom toho
musím probrat nějaké věci s Gra... Hermionou. Vzhledem k tomu, ţe mám v plánu zde o prázdninách
zůstat a pracovat na tom lektvaru, chci s ní projednat některé své nápady."
***
Později ten večer Draco zamířil do kanceláře Brumbála. Chodím sem nějak překvapivě často, pomyslel si
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trpce, kdyţ si uvědomil, ţe zde byl o víkendu, aby poţádal o povolení zůstat ve škole v průběhu vánočních
prázdnin.
Přemýšlel o tom, co se se všemi děje. Grangerová byla překvapivě tichá. Tedy ne, ţe by někdy byla nějak
hlučná, ale... Něco tady nehraje.
Moţná je ještě stále v rozpacích po jejich nočním setkání v knihovně, jak na něho tak nečekaně a téměř
bez důvodu vybuchla.
A Potter? Jeho začátek ve třídě pro nápravu magie byl velmi promyšlený a hodiny měl dobře
zorganizované. Ne ţe by hodiny byly méně produktivní neţ v minulosti, byly stále dobré, to musel uznat.
Jen uţ se neprojevoval tak nadšeně jako na začátku. Chyběla mu jeho obvyklá spontánnost. Moţná, kdyţ
jeho učedníci ovládli své schopnosti, tak se bude snaţit s nimi uskutečnit nějaké jiné plány. Kdo ví? V
kaţdém případě si to ten zatracený mág nechal pro sebe. Dobrý Merline! On přeci viděl, jak je hluboko
uvnitř Harry nervózní. Hrubě Pottera i Severuse podcenil. Myslel si, ţe jejich chování dokáţe odhadnout a
šeredně se přepočítal. Toto zjištění s ním otřáslo. Draco neměl rád, kdyţ nevěděl, na čem je.
V ředitelově kanceláři Draco trpělivě čekal s kouřícím šálkem kávy v ruce, neţ Brumbál dokončí dopis, na
kterém právě pracoval.
Zmijozela zajímalo, komu stařec píše.
Káva, kterou právě popíjel, byla vynikající. V Bradavicích se k ní téměř nedostal, z nějakého důvodu se
tady málokdy podávala. Kdyţ byl ještě doma, byl to jeho oblíbený nápoj. Trvalo mu jen okamţik, neţ mu
došlo, ţe to asi není pro Brumbála tajemstvím, nejspíš mu chtěl šálkem kávy navodit pocit domova.
Sotva ředitel dokončil dopis a odeslal ho po sově, obrátil se na Draca a věnoval mu plnou pozornost.
„Děkuji vám za vaši trpělivost, pane Malfoyi. Co pro vás mohu udělat?“
Draco odloţil šálek. Je nutné, aby přistupoval k rozhovoru s taktem a beze spěchu, i kdyţ se uvnitř chvěje
netrpělivostí – moţná to byly jeho nově nabyté léčitelské schopnosti, co ho nutilo rychle přispěchat
druhému na pomoc.
„Jsem tady, protoţe mám starost o profesora Snapea,“ začal.
Brumbál se opřel pohodlně do křesla a Draco mohl téměř cítit, jak se zatvrzuje, i kdyţ se vlídný výraz jeho
tváře nezměnil.
„Něco konkrétního, pane Malfoyi?“ zeptal se mile.
„Omlouvám se, pane, ale profesor Snape je v poslední době v hodně špatné náladě,“ snaţil se Draco volit
správná slova.
„Pro studenty je nevhodné, aby se vyjadřovali k chování svých profesorů, pane Malfoyi,“ usadil ho
Brumbál chladně, „...pokud si však myslíte, ţe představuje pro studenty reálnou hrozbu?“ dodal a
nadzvedl obočí.
Draco potřásl hlavou. „Je to jinak, pane, neţ si myslíte. Je mi jasné, ţe nemám právo na podobný
komentář. Ale od té doby, kdy jsme přerušovali jeho spojení s temnou stranou, tak se mnou nepromluvil.
Mám obavy, ţe jsme přehlédli nějakou drobnost, nebo ţe jsme něco udělali špatně.“
„Rozumím,“ řekl ředitel o poznání přívětivějším tónem.
„Jen jsem chtěl navrhnout, jestli bych ho mohl zkontrolovat... tedy jestli to dovolí... a moţná, ţe by na mě
madam Pomfreyová mohla dohlíţet...“
„Nemyslím si, ţe to bude nutné, pane Malfoyi,“ odpověděl starý muţ.
Draco se na něho zvědavě podíval. „Něco je evidentně špatně, pane. Je opravdu tak obtíţné se na to
znova podívat a zjistit příčinu? Nechci samozřejmě, aby bylo profesoru Snapeovi ještě hůř. Moţná bylo
pošetilé, ţe jsme se do toho vůbec pouštěli, ale jevilo se to jako nezbytné...“
„Přesně tak, bylo to nezbytné,“ přitakal Brumbál. „Nemám ţádné pochybnosti o tom, co jste vy a Harry
udělali. Ale na rozdíl od vás si nemyslím, ţe je dobrý nápad, abyste se vrátili do...“
„Nemyslím nás oba, pane!“ přerušil ho Draco a byl přesvědčen, ţe se ředitel obává o Potterovo zdraví. Je
jasné, ţe vţdycky dával a bude dávat potřeby svého zlatého chlapce před ty Snapeovy. Ale to on teď
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nepřipustí! „Mluvil jsem o tom s Harrym a shodli jsme se na tom, ţe by nebylo vhodné, aby mi pomáhal
svým magickým potenciálem tak jako minule, kdyţ se ještě necítí dobře, ale já to chci jen zkontrolovat.
Mohl byste mě při tom doprovázet vy, pane,“ navrhl váţně.
Brumbál se se zaujetím podíval na mladého muţe, který byl ochoten se s ním pohádat, jen aby se mohl
postarat o někoho, kdo je mu blízký.
„Draco, nemyslíte si, ţe to můţe počkat?“ snaţil se ředitel o smířlivý tón.
Draco otevřel ústa k protestu, ale místo toho jen vyhrkl: „Proč?“
„Pokud si opravdu myslíte, ţe není něco v pořádku, bude lepší, kdyţ ho ještě chvíli budete pozorovat a v
případě, ţe se vaše podezření potvrdí, pozveme raději zkušeného léčitele neţ madam Pomfreyovou.
Nejsem ochotný riskovat Severusovo zdraví, ale pokud si myslíte, ţe je jeho zdravotní stav opravdu
váţný...“
Draco seděl a přemýšlel. Léčitelé se obvykle zvou v krajních situacích, protoţe je jich málo a většina
lékouzelníků a kouzelníků je schopna drobná poranění ošetřit. Mladík si uvědomil, jak se mýlil ohledně
názoru na vztah Brumbála k profesoru Snapeovi. A teď se dokonce ředitel ptal na jeho odborný názor.
„Myslím si, ţe den nebo dva můţeme počkat a sledovat ho,“ řekl Draco opatrně. „Jeví se jako silný a
zdravý, jen to jeho chov...“ zadrhl se uprostřed slova.
„Má výbušnou povahu, to je pravda. Draco, ale kdybyste měl pocit, ţe se stav profesora Snapea zhoršuje,
okamţitě mi dejte vědět a já vás bez prodlení přijmu. Měl byste však mít na mysli, ţe Severus má mnoho
aspektů ţivota, které můţou působit na jeho náladu, bylo by divné, kdyby tomu tak nebylo, nemyslíte?
Dejte mu trochu času, aby se srovnal se svou novou situací.“
Dracova první myšlenka patřila Snapeově roli tajného špiona. Není divu, ţe byl občas nevrlý! Vţdyť o tom
spolu nedávno mluvili v rámci jejich nápravné třídy a Severus se mu svěřil, ţe byl na setkání Smrtijedů
mučen a moţná nejen to – přes to aţ do minulé lekce nevynechal ani jedinou hodinu. Zdá se, ţe mladý
muţ byl ve svých úvahách zase vedle.
„Děkuji vám, pane,“ řekl Draco a vstal. „Je mi líto, ţe jsem vás zbytečně připravil o čas.“
„Nikdy jsem péči o ostatní nepovaţoval za ztrátu času, pane Malfoyi. V těchto věcech vám budu kdykoli
nápomocen,“ a k Dracově překvapení se natáhl přes stůl a napřáhl k němu ruku. Draco ji přijal s větší
radostí, neţ by sám věřil, ţe kdy bude z tak prostého gesta mít.
Týden uběhl jako voda. Blíţil se čtvrtek a s ním i další hodina lektvarů. Harry sice viděl Snapea ve Velké
síni, ale tam ho profesor naprosto ignoroval. Aţ budou v jeho třídě na hodině lektvarů, tak si ho nejspíš
pěkně podá.
Harry byl připraven na pohrdání a jízlivosti, kterými ho Snape jistě zahrne.
Místo toho celé dvě hodiny ve třídě proběhly, jako by tam Harry vůbec nebyl. Snape ho absolutně
přecházel, nepodíval se jeho směrem, netyčil se nad jeho kotlíkem, aby zkontroloval jeho práci, prostě
nic. Přednáška probíhala jako obvykle, a moţná s ohledem na historky, co vyprávěli studenti z jiných
ročníků, aţ nečekaně hladce.
Harry se cítil zmateněji a nervózněji neţ kdy jindy, studený lepkavý pot mu stékal po zádech, ještě kdyţ
hodina skončila a on se svými spoluţáky stoupal po schodišti.
„Tak to tedy bylo divné,“ řekla Hermiona. „Uvědomuješ si vůbec, Harry, ţe tě Snape nepočastoval ţádnou
ze svých sarkastických poznámek?“
Och, to si Harry uvědomil aţ příliš bolestně.
„Asi je v rozpacích z toho, jak tě svléknul,“ ozvala se zezadu Eloise. „Moţná se kvůli tomu dostal do
problémů.“
Hermiona se na ni otočila. „Nejspíš máš pravdu,“ přikývla, „ale on to musel udělat, kdyţ to Harry nezvládl
sám. A nemohl přeci tušit, ţe se před ním Harry zjeví ve své plné kráse.“
Harry něco nesrozumitelně zamumlal.
Eloise poklepala Harrymu po rameni. „Nic si z toho nedělej. Byla to nejţhavější hodina lektvarů, co jsem
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kdy zaţila! Máš opravdu hezké tělo a nemáš se vůbec za co stydět! Jdeš na věštění z čísel, Hermiono?“
dívky se otočily, aby se vydaly po opačném schodišti. Hermiona se ještě po Harrym ohlédla a potom se
chápavě na svou kamarádku usmála.
***
Tento rok se sice ve Velké síni nekonal tradiční vánoční ples, nicméně diskotéka se studentskou kapelou
Wands většinu studentů potěšila. Wands byla převáţně chlapecká skupina a její členové byli vyhlášení spíš
svým sexappealem, neţ hudebním talentem. Naštěstí v kapele účinkovalo i několik dívek a jejich sólová
kytaristka byla proslulá nejen svými odváţnými kostýmky, ale i svým hudebním uměním.
Studenti se na parketu uţ značně odvázali. Domů měli všichni odjíţdět druhý den ráno, takţe si zbývající
čas chtěli se svými přáteli pořádně uţít.
Draco seděl za jedním ze stolů, které byly rozestavěné kolem stěn, aby nepřekáţely tančícím párům, a
sledoval dění v sále. Byl si vědom toho, ţe dnes vypadá zatraceně dobře. Měl na sobě úzké krémové
kalhoty, pod kterými se rýsovalo jeho pevné, dobře tvarované pozadí a košili s krátkým rukávem
tmavomodré barvy, o které věděl, ţe nechá vyniknout barvě jeho vlasů. Prohlíţel si se zaujetím dívky
tančící kolem. U stolu s ním seděli Crabbe s Goylem a Draca napadlo, jestli by si ti dva spolu nechtěli
zatančit.
Byl si vědom toho, ţe kouzelnický svět sice homosexualitu přijímal velmi dobře, ale nefandil jejímu
přílišnému předvádění na veřejnosti. Znal několik homosexuálních čarodějů, ale nikdy je neviděl společně
tančit, natoţ, aby si na veřejnosti projevovali své city.
Draco se k nim naklonil. „Proč si nezatančíte?“ zeptal se jich.
Oba chlapci se na něho podívali s výrazem naprostého ohromení, téměř jako by Dracovi narostla druhá
hlava.
„Copak si myslíš, ţe by s námi chtěla některá tančit?“ prohlásil Greg a rozhlédl se po dívkách v okolí.
„Nemyslím je,“ řekl Draco lehce netrpělivě, „vy dva spolu.“
Chlapci se na sebe podívali a potom se vrátili pohledem k Dracovi.
„Jsi v pořádku, Draco?“ zeptal se ho Vince.
„Ano, samozřejmě, ţe jsem! Proč byste si nemohli společně zatančit?“ zeptal se jich.
Vince s Gregem se na sebe podívali.
„Nemáme rádi tanec,“ řekl nakonec Vince prostě.
Draco bouchl hlavou o stůl. Kdyţ zvedl hlavu, překvapeně zíral na parket.
Ron Weasley tam právě tančil s nějakou dívkou v krátké sukni a přiléhavém pruhovaném tričku. Vše by
vypadalo v pořádku, pokud by neměl ruku poloţenou na jejím zadku a prakticky se nepohupoval proti ní.
Draco se nenápadně rozhlédl.
Nikde v dosahu Grangerovou neviděl. Mladík si stále ţivě pamatoval, jak se na něho dívka rozzlobila kvůli
celkem nevinné poznámce, ale tohle byl úplně jiný kalibr. Weasleyho rozhodně čekají pořádné problémy.
Díval se, jak Weasleyho ruka manévruje přes dívčí zadek nahoru po zádech, aţ se dostal do jejího
podpaţí... no to snad nemyslí váţně! On se jí chystá přede všemi osahávat prsa? Vţdycky věděl, ţe ten
člověk nemá ţádnou úroveň, ale tohle bylo moc!
Dívka odstrčila jeho nenechavé ruce pryč ze svého těla.
No, uţ bylo na čase!
Ale vzápětí mohl Draco sledovat, jak Ron odtáhl dívku z parketu a vyklouzli pryč z místnosti.
Draco se kupodivu cítil pobouřený.
„Viděli jste to samé, co já?“ obrátil se na Grega. „Chování Weasleyho přesáhlo všechny meze, co se to tu k
sakru děje?“
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„Jo, dalo se předpokládat, ţe rozšíří pole působnosti, kdyţ je teď volný.“ odpověděl mu Goyle.
„Coţe? A co Grangerová?“
„Minulý týden se rozešli,“ objasnil mu Vince. „Přistihla ho inflagranti s nějakou holkou z Havraspáru.“
„Coţe? To snad není moţné!“
„Je to pravda,“ přisvědčil Greg. „Slyšel jsem to od Johnsona. Jeho sestra je z Havraspáru a je nejlepší
kamarádka Turpinové.“
„Lisy Turpinové?“
„Jo, to byla ona, uţ ale s Weasleym nechce mít nic společného. Tvrdí, ţe si myslela, ţe se rozešel s
Grangerovou před tím, neţ se s ní vyspal. Jako by jí někdo něco takovému mohl uvěřit, ţe? Myslím si, ţe
je to stejná coura jako Pansy,“ prohlásil Vince.
„A proč mi to nikdo neřekl?“ zeptal se zaraţeně Draco.
„Myslel jsem, ţe o tom víš, kámo,“ bránil se Goyle. „Mluvilo se o tom na mých narozeninách. Jasně.
Moţná, ţe Johnson s tou novinkou přišel aţ potom, cos odešel?“
Kam vlastně šel? Jistě, do knihovny. Byla tam Grangerová a... ach, sakra! Rychle si vybavil rozhovor, který
spolu vedli. Boţe, on se zmínil o Weasleyho péru – dokonce si myslel, ţe mu zapomněla dát zprávu o
Potterovi, protoţe si s ním uţívala. Není divu, ţe ho poslala do prdele. Musí ho povaţovat za pěknýho
hajzla. Tedy, on se k ní tak v minulosti často choval, tak se nemůţe nedivit, ţe si dívka myslela, ţe se
vrátil ke starým způsobům. Uţ chápal, proč se k němu Hermiona od té doby chovala přinejmenším...
odměřeně.
Dobře, ale koho by taková věc napadla? Jejich vztah uţ dlouho vypadal, ţe nemůţe skončit jinak, neţ
hromadou malých rudovlasých neřádů, pobíhajících po celém domě. Grangerová má velké štěstí, ţe tomu
unikla.
Náhle se nad nimi ozvalo zašustění křídel a Dracovi přejel mráz po zádech, kdyţ poznal, ţe je to otcova
sova Archimedes. Chlapec jí uvolnil místo na stole, pták tam přistál a okamţitě mu nastrkoval nohu s
dopisem. Zatímco Goyle podával sově plátek lososa, který Archimedes přijal se zjevným potěšením, Draco
mu odvázal formálně vypadající dopis a rychle si ho přečetl.
Draco,
včera večer jsem mluvil se Severusem a zjistil jsem, že nemá v úmyslu o vánočních prázdninách zůstat v
Bradavicích.
Mohl bys mi vysvětlit, kdo tedy bude dohlížet na tvůj projekt? Pokud ovšem vůbec takový výzkum
existuje. Sova bude čekat na tvou odpověď a já pevně doufám v to, že se uvidíme zítra doma.
Velmi jsem se v tobě zklamal.
Otec
Draco nervózně vstal.
„Špatné zprávy?“ otázal se Goyle.
„Jen nedorozumění,“ odpověděl mu Draco po chvilce váhání. „Musím mluvit s Brumbálem.“
Draco se vydal uličkou mezi stoly. Hermiona Grangerová seděla společně s Ginny Weasleyovou na
protějším konci sálu a on si i na tu dálku všimnul napětí v jejích ramenech. Ale teď neměl čas.
Zjistil, ţe ředitel školy je zaneprázdněn hovorem s hloučkem lidí, ve kterém byli jak učitelé, tak naprosto
cizí lidé. Trpělivě vyčkával, aţ ho ředitel zaregistruje.
Kdyţ si ho Brumbál všimnul, na okamţik se zarazil, potom ho však mile oslovil.
„Pane Malfoyi,“ usmál se přátelsky Brumbál. Alespoň Draco to analyzoval jako přátelský úsměv.
„Omlouvám se, ţe vás ruším, pane, ale můţu na slovíčko?“ mávl Draco dopisem.
„Samozřejmě, milý hochu. Omluvte mě, prosím,“ řekl k ostatním.
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Odvedl Draca do postranní místnosti. Draco nemohl vzpomenout, ţe by ji kdy předtím viděl.
„Dostal jsem dopis od svého otce, pane,“ oznámil mu a podal mu list pergamenu. „Neměl jsem tušení, ţe
tady profesor Snape nebude. Myslel jsem si, ţe vţdycky zůstává o prázdninách v Bradavicích,“ dodal
zvědavě.
„Dobrá,“ prohlásil Brumbál, „myslím si, ţe tahle záleţitost půjde napravit poměrně snadno. Teď ale musíte
jít se mnou, abych vás seznámil se svým přítelem Cuthbertem.“ Vzal Draca za ruku a odvedl ho zpět do
sálu.“
„Ale pane...“
„Ano, ano, vím, ale všechno má svůj čas! Cuthberte!“ Na Brumbálovo zvolání zareagoval kouzelník, který
vypadal minimálně jako vrstevník stařičkého ředitele školy. Byl jednoduše a elegantně oblečený v lila
saténovém hábitu s vkusným lemováním. Draca okamţitě napadlo, ţe celý jeho zevnějšek přímo křičel
jeho postavení. Jaký to byl kontrast oproti citrónově zelenému hábitu se třpytivými sněhovými vločkami,
který na sebe dnes navlékl Brumbál.
„Cuthberte, dovol mi, abych ti představil mladého muţe, o kterém jsem ti vyprávěl! Draco Malfoy. Draco,
tento pán je Cuthbert Entwhistle.“
To jméno se zdálo být Dracovi povědomé.
„Léčitel Entwhistle?“ zeptal se elegantního muţe a jeho obdiv k němu ještě vzrostl.
„Ano, to jsem já,“ usmál se muţ a potřásl Dracovi rukou. „Albus mi právě vyprávěl o vašem nedávném
dobrodruţství.“
„A vy jste nám přišel pomoct?“ zeptal se Draco v náhlém záchvěvu úzkosti. Pokud se Brumbál natolik
obával o Snapea, ţe k němu zavolal léčitele, tak proč tady probůh ztrácí čas zbytečným tlacháním?
„Víc neţ to, drahý chlapče,“ oznámil mu Brumbál a poloţil ruku kolem Dracových ramen. „Cuthbert mi uţ
léta slibuje, ţe mě na Vánoce navštíví. Ale aţ letos jsem našel pádný argument k jeho návštěvě. Poţádal
jsem ho, jestli by byl tak laskavý a posoudil vaše schopnosti, Draco. Budete-li si vzájemně rozumět a
pokud ve vás Cuthbert najde potřebný potenciál, je ochoten zváţit moţnost vzít vás k sobě do učení. A
pokud si nebudete vzájemně vyhovovat, je schopný vám doporučit jiného léčitele, který by více vyhovoval
vašim potřebám.“
Draco zíral v úţasu na ředitele školy.
„Děkuji vám, pane,“ řekl a nasucho polknul, „děkuji vám oběma,“ otočil se na léčitele Entwhistla.
„Já se na naši spolupráci také těším,“ řekl léčitel. „Pochopil jsem správně, ţe jste jiţ dvakrát pouţil své
schopnosti?“
Draco úzkostlivě přikývl. „Ano. Já... já vím, teď se to zdá jako ztřeštěnost, ale...“
„Uklidněte se, mladý muţi. Většina léčitelů objeví své schopnosti, kdyţ se dostanou do nějaké krizové
situace a někdo neodkladně potřebuje jejich pomoc. A krom toho pro léčitele je těţké někomu svým
zákrokem ublíţit – učení spočívá v tom, ţe čerpáte ze zkušeností svého rádce a průvodce.“
„Děkuji,“ zašeptal Draco úlevně.
„Nyní, pane Malfoyi, proč si nesednete a neodepíšete svému otci na jeho dopis a nesdělíte mu pravdu o
svých plánech na vánoční prázdniny?“ zeptal se Brumbál.
„Mám mu říct všechno?“
„Měl by znát vše a myslím si, ţe jistě ocení důleţitost vašeho setkání s Cuthbertem,“ dodal Brumbál.
***
Draco seděl ve svém pokoji a přemýšlel co má odpovědět svému otci. Sloţený dopis při tom ţmoulal v
ruce. Sova trpělivě čekala na bidýlku v rohu místnosti.
Konečně se cítil být připraven a napsal tyto řádky:
Otče,
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skutečně pracuji na výzkumném projektu, na kterém se podílím s Grangerovou. Počáteční výzkum je však
cele v našich rukou a Severus souhlasil s tím, že náš projekt zhodnotí v novém termínu a jeho dohled není
nutný. Grangerová změnila své plány ohledně vánočních prázdnin hned poté, co se dozvěděla, že zde
zůstávám. Zřejmě má obavy, abych se v našem výzkumu nedostal dál, než ona.
Nicméně, měl jsi pravdu ve svém předpokladu, že je za tím ještě něco jiného.
Nebyl jsem si jist tím, jak Ti takovou věc oznámit, protože i když je to nesmírná čest, cítím, že budeš mít
jisté výhrady a nechtěl jsem Tě zbytečně rozrušit.
Nedávno jsem zjistil, že jsem léčitel. Profesor Brumbál pozval léčitele Cuthberta Entwhistla, aby strávil
vánoční svátky v Bradavicích a zvážil, zda je ochoten vzít mě k sobě do učení.
Věřím, že i přes své pochybnosti oceníš, jaké cti se naší rodině mým prostřednictvím dostalo. Setkal jsem
se s ním dnes večer a ten muž je absolutním ztělesněním kultivovanosti a elegance. Doufal jsem, že se
rozhodne o mém přijetí ještě před tím, než Ti napíši a sdělím Ti, že se nám dostalo další cti a tím celou
tuto záležitost učiním pro Tebe přijatelnější.
Chápu Tvé znepokojení ohledně typu lidí, které budu muset v budoucnu léčit – ujišťuji Tě, otče, že i já
tuto záležitost nesu těžce – ale mám už v hlavě další výzkumný projekt na toto téma. Jsem přesvědčen,
že ze svých počátečních dojmů při vstupování do lidských těl budu schopný samostatného bádání o
rozdílech mezi čistokrevnými kouzelníky a mudlorozenými. Tento výzkum pod záštitou zkušeného léčitele
poskytne nezvratný a nepopiratelný důkaz, který by mohl ukončit současný konflikt ke spokojenosti nás
všech.
Proto jsem si jist, že chápeš všechny mé důvody, proč se zítra nemůžu vrátit domů. Vyřiď prosím můj
láskyplný pozdrav matce – později jí ještě napíšu, ale budu Ti vděčný, když jí zatím o všech zmiňovaných
novinkách zpravíš.
Draco
***
Lucius Malfoy seděl v časných ranních hodinách ve svém obývacím pokoji u krbu a četl si stále dokola
Dracův dopis. Narcisa byla uţ dávno v posteli a ani netušila, ţe Dracovi nějaký dopis poslal, natoţ ţe tady
celou věčnost čekal na odpověď. Byl potěšen zmijozelským stylem odpovědi svého syna. Nejen, ţe mu
sdělil novinky, ale hned mu i načrtl, jak by mohl vyuţít nepříjemných stránek svých nově nabytých
schopností k tomu, aby bojoval za správnou věc. Tento přístup udělal na Luciuse dojem. Dopis byl
napsaný zdvořilým tónem, ale jeho pevné rozhodnutí z něho bylo naprosto patrné. Je zřejmé, ţe nemá v
úmyslu zahazovat příleţitost, která se mu naskytla a to je od něj moudré. A tenhle dopis byl napsán bez
zbytečných okolků – jen fakta a vysvětlení, proč nepřijede na svátky domů.
Jeho syn se mění v muţe. A jak je vidno, on na něho můţe být pyšný.
Nalil si poslední sklenku brandy.
Moţná by mohl přes prázdniny odjet s Narcissou lyţovat, jeho ţena lyţování přímo zboţňuje. Lucius se
natáhl pro misku s latexovým práškem, aby se mohl spojit s domácím skřítky, kteří udrţovali jejich
horskou chatu v Rakousku.
***
Hermiona strávila Vánoce s rodiči, kteří jí láskyplně opečovávali. Dokonce se setkala i bratranci a
sestřenicemi, se kterými se vídala jen velmi zřídka. Ron u nich doma o vánočních svátcích stejně nikdy
nebyl, takţe jeho nepřítomnost nebyla aţ tak citelná, jak by mohla být. Její rodiče na ni byli vlídní a
chápali její bolest z první ztracené lásky. Vytáhli Hermionu do kina na nejnovější filmový trhák a dokonce
pozvali tlupu sousedů na drink a trapné rozhovory o tom, jak se jí daří ve škole a jaký ţe je její
nejoblíbenější předmět...
Do školy se vrátila na Štěpána s pocitem, ţe se jí podařilo za svým vztahem s Ronem udělat tlustou čáru
a z Hermiony - Ronovy přítelkyně - je opět jen Hermiona. Na hradě bylo jen pár lidí. Harry zmizel někam
pryč, ostatně tak jako kaţdé prázdniny a Hermiona si uvědomila, ţe vlastně ani neví, kde strávil Vánoce.
Jediné, co mohla říct o Dracovi Malfoyovi, bylo, ţe tvrdě dřel. V její nepřítomnosti udělal spousty práce a
přesto, ţe strávil většinu dne s léčitelem Entwhistlem, ještě zvládl do pozdních nočních hodin pracovat v
knihovně na jejich projektu.
175

STROM POZNÁNÍ

Při jejich prvním setkání se jí omluvil za své chování ve čtvrtek večer a tím jí vzal vítr z plachet. Vysvětlil
jí, ţe netušil, ţe se s Ronem rozešla. Jeho omluvu přijala s grácií a uţ se k tomu nevraceli. Čekala od něho
spíše nemilosrdné vtipy, které jen stěţí bude schopna snášet. Bezstarostnost, s jakou se Ron vyspal s
Lisou a hned nato se na diskotéce tisknul k Mirindě, její sebedůvěru nikterak neposílilo.
Jednou při večeři poţádal léčitel Entwhistle dobrovolníky, aby se zúčastnili Dracova výzkumu. K velkému
překvapení Hermiony většina přítomných zaměstnanců a studentů souhlasila. Kdyţ se dívka podívala
udiveně kolem stolu, tak jí profesorka McGonagallová situaci vysvětlila:
„Hermiono, jde o to, ţe je to pro kaţdého velká čest. Léčitelé jsou velmi vzácní. A nemůţou vám způsobit
ţádnou újmu. Kdyţ se podívají do vašeho těla a najdou tam nějakou nesrovnanost, tak nemůţou udělat
nic bez vašeho svolení. Ujišťuji vás, ţe jsou v našem světě velmi respektovaní.“
„Ale... vţdyť je to Draco Malfoy!“ řekla dívka a pokrčila nos.
Minerva se posadila vedle své studentky. „Nemůţe vám ublíţit, ani proti vám pouţít to, co zjistí. Léčitelé
jsou vázáni slibem, ţe budou jednat jen v zájmu svých pacientů.“
Hermiona si tím nebyla jistá, ale ostatní dobrovolníci o svém záţitku mluvili při kaţdém jídle a tak i ona
nakonec podlehla své zvědavosti. Poslední prázdninový den stála před ošetřovnou.
Zaklepala na dveře a tiše vstoupila dovnitř, tak, aby co nejméně rušila.
Léčitel Entwhistle, Draco a madam Pomfreyová seděli u stolu, popíjeli čaj a o něčem přátelsky diskutovali.
Madam Pomfreyová vzhlédla a přistoupila k dívce.
„Dobrý den, Hermiono. Potřebujete ode mě něco?“
Hermiona zavrtěla hlavou: „Nejsem si jistá, jestli Draco nepotřebuje ještě nějaké dobrovolníky na další
testy, ale půjdu pryč, pokud...“
„Jen pojďte dál,“ zvolal Entwhistle. „Další subjekt! Vynikající!“
Draco se na dívku podíval s nádechem nedůvěry.
„Raději odejdu,“ řekla Hermiona rázně.
„Jen se posaďte, dítě,“ usmíval se na ni povzbudivě Entwhistle.
„Proč jsi přišla?“ zeptal se Draco.
Hermiona zčervenala. „Myslím si, ţe ze zvědavosti. Všichni mluví o tom, jak se při tom cítili, a já... jsem
ráda v obraze,“ dodala.
„To je vynikající důvod,“ prohlásil Entwhistle. „A teď vaše jméno, děvče?“
„Hermiona Grangerová.“
„Vytvořte anamnézu jako vţdy, Draco. Zaznamenejte všechny obvyklé údaje.“
Hermiona plaše usedla a Draco jí neméně tak rozpačitě začal klást otázky. Aţ se u jedné zarazil.
„Není třeba se stydět,“ doporučil jim oběma Entwhistle jemně. „Vše je naprosto přirozené, pokračujte,
Draco.“
Draco se podíval na Hermionu a potom zpět do svých záznamů. „Uţívala jsi v posledních třech měsících
nějakou formu antikoncepce a pokud ano, jakou?“ tváře mu zahořely rozpaky.
Hermiona nebyla o nic míň červená neţ Draco a upřímně litovala, ţe sem chodila. Náhlé uvědomění ji
udeřilo jako blesk.
„Nebudeš mi ale dělat celkovou prohlídku, ţe ne?“ zeptala se. „Protoţe si nemyslím, ţe...“
„Samozřejmě, ţe ne,“ přerušila Hermionu madam Pomfreyová a povzbudivě se na ni usmála. „Je
zapotřebí projít několika školeními a mít certifikaci, která vás opravňuje dělat celkové vyšetření,“
vysvětlila. „Na druhé straně léčení je spíše intuitivní záleţitost a Draco skutečně ví, jak na to. Jediný
tělesný kontakt je dotyk jeho ruky. Obvykle na břiše. On a léčitel Entwhistle do vás vstoupí současně a já
tady také celou dobu budu. Můţete si rozepnout jen několik knoflíčků na košili, nebude potřeba, abyste se
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svlékla celá. Bude to takhle v pořádku?“
Jen pomyšlení na to, ţe jí Draco poloţí ruku na břicho, bylo pro ni hrozné. Nadávala si, ţe si o celé
proceduře nezjistila více informací, dříve, neţ se rozhodla, ţe sem přijde. Ale kdyby nyní ustoupila,
vypadala by jako puritánka. Teď uţ se nedivila, proč Draco vypadal zkraje tak překvapeně, kdyţ se
objevila ve dveřích.
„Jistě, promiňte,“ zamumlala.
„Není zač se omlouvat,“ ujistil jí Entwhistle. „Je to má chyba, ţe jsem vám neřekl, co zde můţete
očekávat. Předpokládal jsem, ţe se s vámi ostatní o tuto zkušenost podělili. Draco, z toho vyplývá
ponaučení: nikdy nepředpokládejte, ţe je pacient obeznámen s něčím, co jste mu sám nesdělil.“
„Ano, pane,“ kývl Draco. Podíval se na Hermionu. „Takţe zpět k mé otázce...“
Hermiona se snaţila ovládnout třesoucí se hlas, neţ promluvila: „Odpověď zní – ano. A vařila jsem si
vlastní antikoncepční lektvar.“
„Je vţdy lepší pouţívat kondom, nebo bariérové kouzlo, má milá,“ vmísila se do toho madam Pomfreyová
s praktickou připomínkou.
Hermiona nechtěla rozebírat, ţe to nebylo nutné, kdyţ Ron i ona si pro sebe byli prvními sexuálními
partnery. Ale nakonec, Ron mohl něco chytit od Lisy a kdyby mu na jeho nevěru nepřišla, klidně ji mohl
něčím nakazit.
Kdyţ si tohle uvědomila, prostě jen přikývla. „Ano, madam.“
Hermioniny útrapy tím ale neskončily. Poté, co měla dokončenou anamnézu, odmanévrovali ji na vysoký
vozík, na který se poloţila. Madam Pomfreyová jí přehodila přes boky deku a poţádala ji, aby si vyhrnula
košili. Hermionu zalil pocit směšné úlevy, kdyţ si uvědomila, ţe zde nebude muset vystavovat jednu ze
svých oblíbených, ale poněkud obnošených podprsenek a rozhodla se, ţe ji vyhodí okamţitě, jak se
dostane do svého pokoje. Kdyţ se Draco a Entwhistle postavili kaţdý po jejím boku, cítila se velmi nejistě.
„Můţete si, prosím, trochu spustit sukni, Hermiono?“ poţádal ji Entwhistle zdvořilým tónem. „Jste tak
drobná, ţe bychom oba neměli dostatek místa.“
Hermiona se posadila a povolila si zip na zadní straně sukně.
Draco se rychle odvrátil, kdyţ se mu do zorného pole dostalo její překvapivě bujné poprsí. Mladík se snaţil
dostat svůj dech pod kontrolu.
Hermiona se poloţila zpět a stáhla si o kousek sukni.
Draco se podíval na smetanově bílou pokoţku, prohlubeň pupíku a rýsující se kyčelní klouby, které
vykukovaly z povolené sukně. Břicho jí stoupalo nahoru a dolů v rytmu jejího zrychleného dechu a
vypadalo to neuvěřitelně rajcovně. Měl pocit, ţe všechna krev se mu nahrnula do rozkroku tak rychle, aţ z
toho málem dostal závrať. Prudce se chytnul okraje stolu a pevně jej stisknul ve snaze trochu se uklidnit.
Entwhistle se na něho soucitně zadíval. „Pane Malfoyi, soustřeďte se na své síly, tak jak jsme se to uţ
učili,“ řekl přívětivě, „zaměřte se na své dýchání, potom zavřete oči a soustřeďte se před tím, neţ se
dotknete pacienta. Kývněte aţ budete připraven a já vám pomůţu umístit dlaň do správné pozice.“
Draco nervózně polknul. Tohle nebyl jejich obvyklý postup a byl v rozpacích z toho, ţe Entwhistle ví o jeho
problému. V jeho hlase však nebylo odsouzení, ani nic, co by naznačovalo, ţe tento postup není zrovna
běţný. Řídil se jeho instrukcemi a kdyţ po chvíli jeho touha odezněla, přikývl.
Entwhistlovy teplé ruce obemkly tu jeho a vzápětí se dotknul chladivého dívčina těla. Jeho mysl se tlačila
vpřed a on opět zakoušel ten neuvěřitelný pocit, kdyţ se nořil do ţivého organismu, který bude zkoumat.
Hermiona byla ve výborném zdravotním stavu a její magie byla silná. Draco vnímal, jak její magie pulzuje
a vyplňuje celou její bytost. Byl však šokován, kdyţ ucítil její smutek. Celou dobu se tvářila, jako by se
přes tu záleţitost s Weasleyem uţ přenesla, ale nyní v ní našel bolest, která zaplavovala celé její tělo. Cítil,
ţe Entwhistle z jejího těla vystoupil, ale svou ruku neodtáhl, čekal trpělivě na Draca. Ten se rozhodl, ţe
prozkoumá magii dívky ze všech úhlů. Konečně se i blonďatý chlapec rozhodl, ţe vystoupí a okamţitě se
setkal s očima svého učitele, který na něho hleděl s neskrývanou zvědavostí.
Draco sotva znatelně potřásl hlavou.
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Entwhistle pomohl Hermioně se posadit a Draco se mezi tím otočil zády, kdyţ si dívka upravovala šaty.
„Takţe, slečno Grangerová, jak se vám líbila vaše první zkušenost?“ zeptal se léčitel, zatím co jí pomáhal
slézt dolů ze stolu.
„Vůbec to nebylo takové, jaké jsem očekávala... no já vlastně nevím, co přesně jsem očekávala,“ dodala s
úsměvem. „Jsem zdravá?“
„Jste zcela v pořádku,“ potvrdil léčitel, „děkuji vám za vaši spolupráci.“
„Ano, jistě. I já ti děkuji, Hermiono,“ přidal se Draco.
Hermiona přikývla a odešla. Madam Pomfreyová se omluvila a odešla do své kanceláře.
„Tak co, Draco? Našel jste to, co jste hledal?“ zeptal se mladíka Entwhistle.
Draco si nebyl jistý, co na to odpovědět. Měl by být ke svému učiteli zcela upřímný, ale na tom, co udělal,
cítil něco špinavého.
„Nechte mě hádat. Jste překvapen zjištěním, ţe čarodějníci narození u mudlů mají stejný typ magie, jako
ti, co se narodili v kouzelnické rodině.“
Draco zíral na Entwhistla jako na zjevení, ten se však jen pobaveně zasmál. „Draco, tohle je jedna z
prvních věcí, kterou si chce ověřit kaţdý začínající léčitel!“
„Och. A je opravdu magie všech kouzelníků na stejném základě? Neexistuje mezi nimi ţádný významný
rozdíl?“
„Já jsem ještě ţádný rozdíl v kvalitě magie nenašel. Samozřejmě můţete dojít ke zjištění, ţe existují
rozdíly mezi jednotlivci, ale to není nikterak vázáno na jejich původ.“
„Ale proč tedy...“ mladý muţ nebyl schopen pokračovat.
„Proč tolik lidí věří těm Voldemortovým nesmyslům?“
„Proč léčitelé nevystoupí a neřeknou světu pravdu?“
„V zájmu léčitele obvykle není politika, ale pacient, Draco. A brzy zjistíte, ţe lidé stejně věří tomu, čemu
chtějí, bez ohledu na logičnost nebo jakékoli důkazy. Sám Voldemort má smíšenou krev a přesto hlásá
nadřazenost čistokrevné rasy. V lidských pohnutkách se nesnaţte hledat logiku, chlapče.“
Entwhistle si začal balit věci. „Dopište prosím závěr do svých záznamů, Draco. A ještě jedna věc –
nemusíte se stydět za to, ţe jste se vzrušil. Je to velmi atraktivní dívka.“
„Já ji ale nechci!“ vyjekl Draco.
„Váţně? Já tedy ano.“
Dracovy oči prakticky vypadly z důlků.
„Draco,“ ozval se Entwhistle podráţděně, „jen proto, ţe jsem starý, neznamená, ţe nemám oči. Jen proto,
ţe jsem léčitel, neznamená, ţe nejsem muţ. Nicméně, ať uţ v nás pacient vyvolá jakékoli pocity,
povinností léčitele je vzít to na vědomí a svou reakci ignorovat."
Draco přikývl. Stále se však nemohl vyrovnat se zjištěním, ţe toho člověka přitahuje Hermiona. Vţdyť se
narodil celé století před tím, neţ ona přišla na svět.
„Kaţdopádně,“ pokračoval Entwhistle, „je docela běţné mít erekci, i kdyţ máte muţského pacienta,
přestoţe běţně nedáváte přednost muţům. Je to jen vedlejší efekt zvýšené smyslové citlivosti. Ničeho se
nelekejte, je to absolutně normální, chlapče!“
Po těchto slovech léčitel odešel a zanechal za sebou šokovaného Draca.
***
Harry strávil ty nejhorší Vánoce ve svém ţivotě a to uţ bylo co říct. Byl absolutně opuštěný, zamknul se
ve svém domku a dokonce ani neodpověděl na pozvání ke slavnostní večeři ve škole. Pokud věděl, Snape
se jí obvykle účastnil a tak byl ochoten udělat cokoli, aby se profesor kvůli němu necítil ve vlastním
domově na Štědrý den nepříjemně. Nemohl tušit, ţe Severus na hradě také není.
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Harrymu jen velmi zvolna docházelo, jak hodně Severusovi ublíţil. Aţ teď si uvědomil, jak moc má starší
kouzelník vyvinutý smysl pro morálku, ale vzhledem k jeho minulosti a jaké hrůzné věci se mu děly, se
tomu nemohl divit. Promluvil si o tom i s Brumbálem, který byl z celé téhle situace upřímně nešťastný.
Ředitel mu řekl, ţe Snapea poníţilo i pouhopouhé vědomí, ţe udrţoval sexuální vztah se studentem,
natoţ, kdyţ se jednalo o Harryho Pottera. Prý mu oznámil, ţe jakmile skončí válka, rezignuje na svou
funkci učitele lektvarů.
Uvědomil si, ţe vlákáním Severuse do intimního vztahu s někým, koho nenáviděl, ho nejen poníţil a
způsobil to, ţe si teď cítí zneuţitý a podvedený, ale navíc ještě zavinil, ţe mistr lektvarů má zásadní spor
se svým dlouholetým přítelem a rádcem.
Věděl, ţe na tohle všechno měl myslet předem. Aţ velmi pozdě si uvědomil, co vlastně způsobil. Ale on
miloval jejich vztah a všechen ten čas, který se Severusem strávil, věnoval tomu, aby byl jeho milenec
šťastný a spokojený a jemu na oplátku vyhovovalo to, ţe se o něho někdo stará. Natolik byl ponořený do
svého štěstí, ţe začal věřit tomu, ţe všechno dobře dopadne. Teď to bylo ale zřejmé... bolest a zoufalství
mu sedělo na hrudi den za dnem víc a víc, nejen ze své ztráty, ale i proto, ţe Severusovi ublíţil.
Uvědomil si, ţe jeho chování musí být pro druhého muţe neodpustitelné.
A konečně mu došlo, ţe ten pocit, který cítil ve společnosti Severuse, vroucnost, s jakou se těšil na jejich
setkání, to očekávání, jak bude jeho milenec reagovat na to či ono – ţe to byla láska.
Harry si hodně psal s Hermionou a jen jeden dopis napsal Ronovi a to, aby mu popřál veselé Vánoce.
Hermiona byla ve svých dopisech překvapivě otevřená a upřímná, kdyţ se jí Ron nedíval přes rameno.
Moc dobře chápal, co právě proţívá, ale nemohl ji navštívit, věděl, ţe by poznala, ţe se něco přihodilo a
on s ní o tom nemohl mluvit. To by nebylo fér vůči Severusovi.
Severus odjel mezi svátky na konferenci do Itálie. Moc se toho tentokrát nedozvěděl, protoţe zprznil čtyři
drobné černovlasé Italy (dokonce dva najednou) a rozhodně při tom nemyslel na Harryho Pottera, nebo
na to, ţe by mu snad, nedej Merlin, chyběl.
Ronald Weasley strávil Vánoce v Doupěti. Měl sex se čtyřmi různými ţenami (dvě z nich byli přítelkyně
Freda a George, za coţ později, kdyţ to prasklo, dostal od jednoho z nich nakládačku) a měl ze sebe
radost, protoţe získal nové zkušenosti. Přiznal (jen sám sobě), ţe mu trochu chybí mazlení se s
Hermionou, ale utěšoval se tím, ţe se jednou vztahy s jeho přítelkyní vrátí do původních kolejí, teď jen
musí tvrdě pracovat na obnově jejich přátelství. Ţivot je tak skvělý.
20. kapitola - Zima
Harry se vrátil do hradu těsně před příjezdem Bradavického expresu, uloţil si věci do svého pokoje a vydal
se rovnou do knihovny. K jeho překvapení tam však Hermiona nebyla, ačkoli na jejím obvyklém místě v
koutě na stolku leţela hromada knih. Harry vyhledal paní Pinceovou a zeptal se zapšklé knihovnice, jestli
ví, kde je její pravidelná návštěvnice.
„Domnívám se, ţe šla do skleníků,“ prohlásila čarodějnice kysele způsobem, jakým by mu mohla oznámit i
to, ţe Hermiona šla do bordelu. „Přišel pan Longbottom a odvedl si ji.“
Harry netušil, ţe se Neville vrátil z prázdnin dřív. Zaplavil ho pocit viny, ţe jeho něco takového nenapadlo.
Sestoupil po točitém schodišti dolů a pokračoval ven do zahrady. V dálce zahlédl studenty, kteří právě
dorazili.
Ve skleníku našel nejen Hermionu a Nevilla, ale byl s nimi také Draco. Všichni tři seděli na velkých
jutových pytlích, listovali v knize a podle obrázků v ní se snaţili určit nějaký list, co drţel Neville v ruce.
Kdyţ Hermiona viděla přicházet Harryho, strčila knihu Dracovi, vyskočila a prudce ho objala.
To byl první kontakt s lidskou bytostí od té doby, co byl naposledy ve škole.
Harry jen velmi neochotně od dívky odstoupil.
„Doufám, ţe to samé neočekáváš i od nás?“ zeptal se uštěpačně Draco.
„Pokud máš pocit, ţe mě potřebuješ obejmout, tak jsem ti k dispozici,“ řekl Harry, doširoka otevřel náruč
a s pobavením sledoval hrůzu na Dracově tváři. „Ale samozřejmě na nic víc nejsem připraven. Bez uráţky,
ale víš, ţe nejsi můj typ.“
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„Krom toho nejsi volný,“ ozvala se Hermiona. Tohle bylo pro ni stále bolestivé téma.
„Máš přítele? Ehm, vsadím se, ţe jste si to rozdávali celé vánoce, co?“ snaţil se Draco zamluvit to
objímání.
Harry si byl vědom Nevillova pohledu. Teď není čas na detaily, tedy pokud někdy ten správný okamţik
vůbec nastane.
„Moje srdce uţ skutečně patří někomu jinému,“ povzdechl si dramaticky a drţel při tom ruku na srdci.
„Sice jsem ho věnoval, ale na oplátku ţádné nedostal, bohuţel. Proto tedy odpověď na tvou druhou otázku
zní ne. Máš něco proti homosexuálům, Malfoyi?“ zeptal se zvědavě. Je moţné, ţe Draco nikdy neviděl
svého otce s jiným muţem? Nebo právě naopak a proto mu toto téma vadí? Jeho otec by měl být přeci
věrný jeho matce.
„Ne, jsem jen rád, ţe sis někde neuţíval, zatímco jsme tady s Grangerovou dřeli do roztrhání těla,“
prohlásil Draco váţně.
Harry na něho vyvalil oči. „Našli jste něco?“
Hermiona se na něho usmála. „Myslíme si, ţe ano. Našli jsme tento starý text. Je to návod, který vypadá,
ţe má jistý potenciál, ale nebyli jsme schopni určit tři byliny – zdá se, ţe ta jména nejsou v ţádné
dostupné encyklopedii. Dvě z nich Neville určil podle popisu, ale ta třetí byl problém. Nicméně ji právě teď
našel v Egyptě.“
„Nebuď ale předčasně nadšený, Pottere,“ zchladil ho Draco. „Musíme napřed lektvar uvařit, vyzkoušet,
vylepšit...“
„Ano, ale – skvělá práce! To je báječné! Uţ to ví profesor Snape?“
„Je pryč,“ povzdychla si Hermiona, „a přitom s ním potřebujeme mluvit, aby se podíval, jestli v tom
postupu nemáme chybu.“
„Je pryč v době, kdy se vrací studenti?“ zeptal se Harry a přemýšlel nad tím, jestli mohl být Severus
povolán. Zjistil snad Voldemort, ţe bylo s jeho spojením nějak manipulováno? Jeho úzkost narůstala do té
doby, neţ Draco prohlásil: „Byl pryč celé prázdniny. Myslím, ţe na nějaké konferenci v Itálii.
Předpokládám, ţe byl v sedmém nebi.“
Výborně.
Harry se snaţil dát se dohromady. Nebude ničemu uţitečné, kdyţ se sesype pokaţdé, jakmile uslyší
Snapeovo jméno.
„Jak dlouho si myslíte, ţe se bude vařit ten lektvar?“ zeptal se Harry raději.
„Jen pár hodin, ale musí to ještě před pouţitím tři týdny kvasit,“ vysvětlila mu Hermiona.
„Pak tedy – čím dříve se pustíme do práce, tím lépe,“ prohlásil odhodlaně Harry. „Mohli byste teď tomu
projektu věnovat víc času? Myslím nejen o hodinách nápravné magie? Je mi hloupé vás s tím zatěţovat,
ale...“
„Nejsi blázen?“ zavrtěla nevěřícně hlavou Hermiona. „Nemáš ani představu, kolik hodin denně jsme na
tom lektvaru pracovali. Nemyslíš si, ţe i my si uvědomujeme, jak se nám čas krátí?“
„Promiň,“ Harry se na ni zazubil a v rozpacích zrudnul. „Děkuji vám.“ V tom ho něco napadlo. „Máme
všechny potřebné ingredience? Pokud by bylo něco příliš drahé, potom to není problém, peněz mám dost.“
Draco kývl na Nevilla. „Tady je náš dodavatel vzácných přísad. Stejně jako těch prapodivných, kterých je v
návodu celá kupa.“
„Zvládnu to, Harry. Ačkoli s jednou rostlinou by mohly nastat problémy, pokud bychom jí potřebovali větší
mnoţství. Kvete jen jednou za čtyřicet pět let a navíc z ní do toho lektvaru potřebujeme pouze tyčinky.“
prohlásil Neville.
„Budu předstírat, ţe chápu, o čem mluvíš,“ prohlásil Harry, coţ vyvolalo u Draca záchvat smíchu.
„Váţně nechápu, jak ses mohl stát tím, kým jsi,“ řekl Draco diskrétně pro případ, ţe by je někdo zaslechl,
„kdyţ tvé základní vědomosti jsou tak minimální. To je prostě tragédie, Pottere!“
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Harry se usmál. „Já vím. To dokáţe nasrat, ţe, Malfoyi?“
***
Ron se posadil při večeři vedle Harryho, naproti Hermioně. „Jak se ti daří, kámo? Měl jsi dobré vánoce?“
„Nic moc,“ řekl Harry popravdě. „A ty?“
„Skvělé!“
Oba uslyšeli Hermionino zalapání po dechu.
Harry se na ni soucitně zadíval, zatímco Ron zrudl.
„Promiň, Hermiono! Víš, ţe kdyţ otevřu pusu, vţdycky hrozí nebezpečí, ţe něco plácnu, vţdyť mě znáš,“
omlouval se Ron.
„Tak co jsi tedy dělal?“ optala se Hermiona zdvořile a snaţila se nasadit lhostejný tón.
Ron zrudnul ještě víc.
‚Bože, on snad už nemůže být průhlednější,‘ pomyslela si Hermiona v duchu.
„No, vánoce v Doupěti byly takové jako vţdycky,“ vytáčel se Ron. „Navštívila nás teta Janet se svým
synem a jeho přítelkyní...“ - kterou jsem ojel v kůlně - dodal v duchu Ron. „...a dvojčata uspořádala
skvělou párty. Byli na ní Angelina Johnsonová, Oliver Wood, Katie, Alicia – všichni hráči z původního týmu
a spousta dalších lidí. Sice jsem se strašně opil, ale jinak to bylo skvělé. Tedy... ráno uţ zase tak moc ne.
Ale dvojčata vyvinula excelentní prostředek na léčbu kocoviny. Skvěle pomáhá a zároveň i výborně chutná
– ne jako ty obvyklé věci, co se prodávají v lékárně, ze kterých se ti chce zvracet dřív, neţ to začne
účinkovat. Budou to jednou prodávat po litrech, teda aţ odstraní to, ţe po tom zmodrá kůţe na celém
těle.“
Dean se zasmál tomu, co slyšel a Ron s úsměvem pokračoval. „Potom byl večírek u sousedů a tam jsem
se taky opil.“ - Myslím, že to tentokrát to odnesla jejich dcera Emily, ale nejsem si moc jistý - zahloubal
se v duchu. „Takţe mi musíte odpustit, ţe jsem se bavil, ale tyhle prázdniny byly zkrátka skvělé – víte,
čekal jsem, ţe budu nešťastný po tom všem,“ dodal.
Harry na něho zíral jako na zjevení.
„To zní dobře,“ ozvala se Hermiona opatrně a snaţila se nemyslet na všechny ty věci, co si Ron nechal pro
sebe a neřekl je nahlas. Pro začátek si neuměla představit, ţe by Ron označil nějaký večer za zdařilý bez
jakékoli formy sexuální aktivity. Tím si byla naprosto jistá, Ron určitě nepromarnil ţádnou příleţitost!
Připadalo jí směšné, ţe se musela krotit, aby se ho nezeptala, jestli si také našel čas na své úkoly, to uţ
teď váţně není její starost, nebo snad ano?
Obrátila se na Thomase, přičemţ se jí podařilo nasadit bezstarostný tón v hlase: „A co ty, Deane? Měl jsi
také tak vzrušující prázdniny?“
***
Téhoţ večera zaklepala Hermiona, Neville a Draco na dveře Snapeovy třídy.
„Vstupte!“
Vešli dovnitř. Severus právě připravoval učebnu na zítřejší vyučování. Krátce si je přeměřil pohledem.
„Čemu vděčím za tu čest?“ ušklíbl se a obrátil se k Nevillovi. „Pane Longbottome, myslel jsem si, ţe dřív
zamrzne peklo, neţ se tady dobrovolně objevíte. Ve skutečnosti jsem se vţdy modlil za to, aby se to nikdy
nestalo.“
K všeobecnému překvapení se na něho Neville usmál a strčil ruce do kapes. „Ujišťuji vás, ţe jsem přišel
pod nátlakem,“ usmíval se. „Pokud se budete cítit lépe, mohu vám odpřisáhnout, ţe se kotlíku nepokusím
ani dotknout, natoţ abych myslel na vaření lektvaru jako takového.“
„Tak to se mi skutečně ulevilo,“ protáhl Snape. Kdo by si pomyslel, ţe s ním bude Longbottom schopen
vtipkovat? Vţdycky byl vyděšený jako králík, jakmile překročil práh této místnosti. „Tak co mi nesete?“
Draco se k němu natočil a gestem ho poţádal o svolení pouţít tišící kouzlo. Snape po něm blýsknul
pohledem a kouzlo vytvořil sám.
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„Děkuji vám, pane,“ pípnul Draco. „Myslíme si, ţe jsme na něco přišli,“ pokračoval bez úvodu, „a chtěli
bychom na to znát váš názor, pane.“
„Opravdu?“ řekl Snape jako by nic, ale v očích mu byl vidět zájem.
Náhle někdo prudce zaklepal na dveře a zalomcoval klikou.
Snape přiskočil ke dveřím a pomocí kouzla zablokoval výhled těch, kteří byli uvnitř, od těch, kteří byl za
dveřmi. Studenti slyšeli jen nervózní šeptání.
Pak se dveře zabouchly a on se k nim obrátil. „Musím teď odejít. Přijďte zítra.“
„Přijdete na hodinu nápravné magie?“ zeptala se Hermiona. „Mohli bychom si o tom promluvit tam.“
Snape na okamţik ztuhnul. „Domluveno,“ odpověděl a odešel.
***
Další den vešel Snape do třídy pro nápravu magie a v obličeji měl nečitelný výraz. Neměl v úmyslu se
ještě někdy v budoucnu zúčastnit lekcí, které Potter vedl, ale vzhledem k tomu, ţe hlavní náplň dnešní
hodiny bylo probrat něco, co výrazně ovlivní válku, musel u toho být. Jakmile Temný pán padne, nic mu
nezabrání, aby z tohoto místa odešel jednou provţdy. Pobyt na konferenci v Itálii mu ukázal, ţe
kvalifikovaný mistr lektvarů má ve světě mnoho šancí, a to nejen těch pracovních.
A kromě toho nechtěl, aby si ten spratek Potter myslel, ţe ho jeho přítomnost jakýmkoli způsobem
znepokojuje. Potter udělal všechno, co mohl, aby ho poníţil, ale víckrát mu to nedovolí! Rozhlédl se
kolem, aby zachytil reakce ostatních. Grangerová a Weasley uţ tam byli, ale nemluvili spolu – no, o té
avantýře slyšel všude. To by mohlo zmírnit výsměch, ţe slizký mistr lektvarů měl - aniţ by to tušil sexuální vztah se studentem, kterého nejvíc nenávidí.
No jistě, Grangerová se na něho dívá s úsměvem na tváři. Moţná si dokonce myslí, ţe jsou na stejné lodi oba dva zrazeni svými milenci - je to přesně ten druh sladkobolného sentimentu, ve kterém si dívky tak
libují. Jak nechutné. Nebylo na ní vidět, ţe by schvalovala Potterovo jednání, na to byla příliš svázaná
pravidly a předpisy, neţ aby podporovala vztah mezi profesorem a studentem, tím si byl jistý.
Severus si dal velký pozor, aby se pohledem vyhnul Potterovi, který k němu seděl zády a právě mluvil s
McMillanem a Midgenovou. Ti dva se drţeli pod stolem za ruce. Jak dvě cukrující hrdličky. Naprosto
nechutné...
Ani na okamţik se nepodíval na Potterova svalnatá záda, nebo na to, jak se jeho hábit napíná kolem jeho
stehen, a uţ vůbec ho nenapadlo uvaţovat nad tím, jestli jsou jeho černé vlasy jemnější neţ ty Alexovy.
„Harry, uţ jsme kompletní,“ řekla Hermiona.
Ten malý parchant se rychle otočil a na okamţik se setkal s jeho pohledem.
Snapea napadlo, ţe vypadá zoufale a bezbranně. Potom se však chlapec vzpamatoval, nadechl se a
promluvil ke třídě.
„Ahoj, jsem rád, ţe jste všichni přišli. Doufám, ţe jste všichni o vánočních prázdninách procvičovali a ţe
jste si dopřáli i trochu zábavy.“ Odpovědi se mu dostalo v podobě nesrozumitelného bručení. „Beru to jako
ano,“ zazubil se. „Já osobně jsem se o prázdninách pokusil přemýšlet... ano, jsem rád, ţe všichni chápete,
jakou mi to dalo námahu,“ dodal k všeobecnému veselí a vyhnul se pohledu na Snapea. „A obávám se, ţe
uţ nejsem schopen dále rozvíjet váš magický potenciál.“
„To ne!“ vyjekla Padma, „vţdyť jsme teprve na začátku!“
„Musím se soustředit na poráţku Voldemorta,“ odpověděl Harry. „To bylo jasné od samého počátku, ţe je
to můj hlavní cíl, ale nyní je na čase tuhle hru trochu urychlit. Chci, aby byl mrtvý do konce školního roku
tak, ţe aţ dokončíte školu, budete moci vést normální ţivot bez hrozby, která by se nad vámi vznášela.
Kdyţ mi s tím pomůţete, budu rád, ale nebudu to od vás vyţadovat. Od dnešního dne se všechna práce
zaměří na jediný cíl, a tím je poráţka Voldemorta. Pochopím všechny, kteří se nebudou chtít do posledního
boje zapojit, a nebudu z toho vyvozovat, ţe jsou stoupenci opačné strany nebo něco podobného. Kaţdý se
můţe rozhodnout, jestli bude pracovat v naší započaté práci, nebo se vyhne všem těm strašným věcem,
co nás na této cestě mohou potkat. Pokud však chcete odejít, učiňte tak, prosím, nyní. Nikdo ze
zbývajících ţáků ve třídě nebude moci vyzradit vaše tajemství. Věřím, ţe ostatní si o vás nebudou myslet
nic špatného a já osobně to budu povaţovat za velmi rozumné rozhodnutí.“
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V nastalém tichu se zdálo, ţe nikdo ani nedýchá, všichni byli jako přimraţení. Nikdo se nepohnul.
„Já nikam nejdu, Harry,“ prohlásil Ernie do ticha.
„Ani já,“ ozvala se jako ozvěna Eloise a pevně chytla Ernieho za ruku.
„Harry, my všichni jsme s tebou, ať v dobrém, nebo ve zlém. Mohl bys tuto nudnou část přeskočit a dostat
se k něčemu zajímavějšímu?“ zaskučel Draco k všeobecnému smíchu a kývání na souhlas.
Snape tam jenom tak seděl a sledoval situaci. Harry zaznamenal, ţe se na něho dívá a snaţil se zachovat
klid. Vůbec se mu to ale nedařilo. Z té nečekané pozornosti mu přejíţděl mráz po zádech.
„Dobře, všem vám děkuji. Teď po vás budu chtít, abyste se všichni vyjádřili k následujícímu tématu. Jde o
důleţitou výzkumnou práci a jakékoli nápady jsou vítány. Nemusíte se obávat, ţe vaše návrhy budou znít
hloupě. Všichni velmi dobře víte, ţe ty moje tak většinou znějí,“ zašklebil se na ně a pokračoval.
„Hermiona a Draco přes prázdniny udělali úţasný výzkum - pokud se ovšem dá vzhledem k tomu, jak
dřeli, mluvit o prázdninách,“ usmál se na oba na znamení díků. „A přišli na lektvar, který by mohl znásobit
mou sílu.“
„Nemyslíte si, ţe uţ máte dost síly... Harry?" protáhl Snape. „To jste takový megaloman?“
„Jsem sice silný, ale Voldemort čerpá sílu ze všech svých následovníků, kterých jsou stovky –
přinejmenším. Všechnu tuhle nakumulovanou moc musím porazit. Takţe navýšení mé vlastní moci se zdá
být jediná cesta k tomu, abych to mohl dokázat.“
„A co se s nimi vypořádat z opačného konce?“ navrhl Ron. Všichni k němu vzhlédli. Ron zčervenal, ale
pokračoval. „Co kdyţ odstřihneme spojení mezi ním a jeho následovníky?“
„Ale je vůbec moţné to udělat?“ zamračila se Padma.
„Jistě, ţe je to moţné,“ řekl Snape po chvíli. „Draco a Harry uţ zúţili moje vlastní spojení s Temným
pánem.“
„Vy máte Znamení zla?“ vyjekla Padma.
Snape si povzdechl. „Copak vy mladí nevíte nic o minulosti? Přijal jsem Znamení zla, kdyţ jsem byl mladý
a pošetilý, ale dávno jsem se ho zřekl. Nicméně Temný pán byl schopen čerpat mojí moc. Draco a Harry
se s tím vypořádali.“
„Takţe ten přístup zcela odřízli?“ zeptala se Hermiona a oči jí planuly nadšením.
„To by našim účelům moc dobře neposlouţilo, nemyslíte?“ odpověděl Snape.
„Co to znamená?“ zamračil se Ernie.
„To znamená, ţe i malá skulina mi umoţňuje cítit, kdyţ volá své následovníky,“ řekl Snape. ‚Tato skupina
sice může být chráněna kouzlem, kterým je Potter zavázal, ale čím víc lidí ví, že jsem špion, tím se
zkracuje moje šance na přežití,‘ pomyslel si Snape nevrle.
„Chápu tedy správně, ţe spojení je moţné ukončit jen na základě dobrovolnosti?“ zeptala se Hermiona.
„Takţe neexistuje ţádný způsob, jak to udělat většímu počtu lidí,“ doplnil ji Draco.
„V kaţdém případě je to ale zajímavý nápad, ...“ prohlásila Padma, čímţ kaţdého překvapila. Uţ si zvykli,
ţe ona je tady ta negativní.
„Máš pravdu, Padmo,“ řekl Harry. „Jestli k tomu něco máš, můţeš to později probrat s Eli, Erniem a
Ronem? Děkuji. Ale teď je na čase podívat se na ten lektvar.“
Ernie zasténal.
Harry se usmál. „Můţete začít, Draco, Hermiono.“
Po letmém pohledu na svou kolegyni začal Draco vysvětlovat. „Harry nás poţádal, abychom vyvinuli elixír,
který by znásobil jeho magickou moc. Nebudu vás nudit detaily. Myslím, ţe stačí, kdyţ budete vědět, ţe
jsme našli něco, o čem si myslíme, ţe má potenciál. Teď se na to všichni podíváme a uvidíme, co si o tom
budete myslet vy.“
Rozprostřel na stůl pergamen s návodem a pár minut bylo ticho, kdyţ všichni četli. Harry ho do téhle
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chvíle neviděl. Nic z toho mu nedávalo příliš smysl, snad krom toho, k čemu má lektvar slouţit.
„Tohle opravdu zdvojnásobí moji moc?“ zeptal se nedůvěřivě.
Hermiona přikývla. „Teoreticky ano.“
„A mohli byste ten účinek ztrojnásobit, nebo zčtyřnásobit?“
Draco si odfrknul. „Dej mu větvičku a hned chce celé koště...“
„Vlastně je to docela zajímavý úkol, ne?“ začala Hermiona. „Myslíš, ţe pokud bychom v lektvaru navýšili
aktivní sloţky, vedlo by to k přímému nárůstu účinku? A zvýšení účinku bychom mohli odhadnout podle...“
„Podle mého názoru by to bylo velmi nerozumné, pokusit se zvýšit účinnost lektvaru při prvním pokusu o
jeho výrobu,“ přerušil ji Snape chladně.
„Ale bude trvat věčnost...“ začal Harry.
„Jistě, ale zatím si vůbec nejsme jistí, jestli to bude fungovat,“ vmísil se do toho Ron.
„Krom toho můţeš být alergický na některou z jeho sloţek, nebo na jejich kombinaci,“ spekuloval Draco.
„Bude důleţité zjistit, jestli všechny sloţky, které lektvar obsahuje, dobře snášíš. Některé jsou totiţ tak
vzácné, ţe jsi s nimi nejspíš nikdy nepřišel do styku a tak na ně tvé tělo není zvyklé, nemusíš na ně tudíţ
zareagovat dobře.“
„Jak dlouho se dá ten lektvar uchovat?“ zeptala se Padma.
Všichni se na ni překvapeně podívali a ona se trochu přikrčila, nicméně Snape se znovu podíval na seznam
přísad. „Nevidím ţádný důvod, proč by měl lektvar při správném uskladnění pozbývat na účinnosti.“
„Tak tedy proč neudělat dvě... tři, nebo víc dávek s různou mírou účinnosti? Pokud bude nejslabší v
pořádku, můţe pak Harry vyzkoušet silnější.“
Tento návrh se setkal s mlčením.
„To je ten důvod, proč miluji diskuse,“ vykřikl Harry. „Tohle mi připadá jako výborný nápad. Máte někdo
nějaký důvod k tomu tuto cestu zavrhnout?“ zeptal se.
„Obávám se, ţe jsme omezeni některými přísadami,“ řekl Neville. „Také jsem některé rostliny, které se mi
podařilo získat, identifikoval pouze odhadem. Měli bychom raději vyzkoušet i jiné alternativy, dokud si
nebudeme se všemi přísadami na sto procent jistí, bylo by to zbytečné plýtvání vzácnými surovinami.“
Snape přikývl. „Je naprosto neuvěřitelné, ţe s vámi souhlasím v čemkoli, co se týká lektvarů, ale máte
pravdu. Měli bychom nejdřív uvařit první várku a zjistit jestli a jak funguje.“
„Můţete začít hned, nebo se vám zdá, ţe je dnes uţ příliš pozdě?“ zeptal se Harry.
„Uţ ti hoří oheň pod kotlíkem?“ zazubil se Ernie.
„Jestli nezatopíme co nejdřív pod kotlíkem, abychom hnuli s tím výzkumem, tak to bude Voldemort, kdo
mám pěkně zatopí. Váţně nechci ztratit ani minutu. Mohl by zaútočit kdykoli a čím více na něho budeme
připraveni, tím lépe. Raději bych byl v takové pozici, ţe bychom mohli sami zaútočit, neţ defenzivně
čekat, co stane. Omlouvám se, pokud vám to bude znít morbidně, ale já si aţ přespříliš uvědomuji, ţe
stále umírají nevinní lidé a pokud je v naší moci ho zastavit, tak to prostě musíme udělat.“
Kolem se rozhostilo tíţivé ticho.
Porušil ho aţ Neville. „Vlastně, Harry, my to musíme udělat za denního světla, ať chceme nebo ne. Některé
rostlinné sloţky potřebné do lektvaru se bez něho neobejdou.“
„Aha, tak potom se nedá nic dělat.“
„Máme pohromadě všechny přísady?“ kontroloval Ernie. „Jestli jsou některé tak vzácné, jak jste říkali?“
Snape se podíval na Draca a Hermionu.
„Počítali jsme, ţe základní věci získáme z vašich zásob, Severusi – samozřejmě, ţe vše zaplatíme.“
„To není otázka peněz. Škola, ale nepouţívá právě ty nejkvalitnější ingredience – je to zbytečné – doufám,
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ţe vám nemusím vysvětlovat, proč tomu tak je. Většina z těch věcí je v mých soukromých zásobách, ale
budu muset objednat iridium a antimon...“
„Ach, to uţ jsem zajistila,“ poklidně ho přerušila Hermiona.
„Opravdu? A to jste všechno stihla během prázdnin, slečno Grangerová?“ zeptal se Snape hedvábně.
„Potřebovala jsem to uţ dřív na nějaký projekt,“ zčervenala Hermiona.
„Nějak si nemůţu vzpomenout, který lektvar si ţádá kombinaci právě těchto dvou sloţek...“
„Nepotřebovala jsem je na jediný lektvar,“ přerušila ho.
„Rozumím, ale to není to, o čem se teď dohadujeme. Je podstatné, ţe bychom měli pouţít jen ty
nejkvalitnější...“
„To přesně splňují.“
Na jeho nevěřícný pohled si Hermiona povzdechla a dodala: „Moţná by pomohlo, kdybyste občas věřil
mému slovu. Objednala jsem je přímo od Beresforda.“
„V jiţní Africe?“ Snapeovi vyletělo obočí téměř aţ do vlasů.
„Netušila jsem, ţe mají pobočky i jinde,“ odsekla mu Hermiona.
„Slečno Grangerová...“
„Hermiono,“ opravil ho Harry. „A můţeme se prosím vrátit k našemu problému? Můţe mě některá z těchto
příšerně znějících věcí otrávit?“
„V dostatečném mnoţství by vás to zabilo naprosto spolehlivě... Harry. Ale s ohledem na zdroje, odkud
byly získány, by se tak alespoň nestalo kvůli jejich případné kontaminaci,“ připustil Snape. „Doufám, ţe
předpokládám správně, ţe ke zbytku rostlin máte přístup, Neville?“
„Mám. Ale budeme muset být opatrní. U rostliny Eridacia purplura, která kvete jen jednou, jsem urychlil
růst, a pak se ukázalo, ţe do lektvaru jsou důleţité pouze její tyčinky. Takţe teď ji budu muset hlídat, aby
předčasně neodkvetla.“
„A to nemůţeš získat další rostlinu?“ zeptala se Eloise.
„To bych mohl, ale jediné místo na celém světě, kde rostou, je zároveň domovem hipogryfů,“ odpověděl
Neville. „Nebyli vůbec nadšení, kdyţ jsem je vyrušil a mohu vám říct, ţe to Dracovo zranění na ruce, co
utrpěl před pár lety, bylo pouhé škrábnutí proti tomu, co mi udělali na zádech... a... ehm... na jiných
místech.“
Padma se zahihňala a Neville se rozpačitě usmál.
„Tak tomu můţu jen těţko uvěřit,“ pronesl Draco, „byl jsem tehdy téměř smrtelně zraněn.“
„No, jistě,“ odfrknul si Ron. „Nedramatizuj to, vţdyť si to ještě všichni pamatujeme.“
„Hej! Zůstala mi po tom jizva!“ Draco vykasal rukáv košile a odhalil tak tenkou bílou čáru přes celé
předloktí.
„Tipuju, ţe je to rodinná tradice Malfoyů, ţe? Uchovávat si jizvy jako důkaz předchozího boje?“ ozval se
Ron posměšně.
Harry se jim do toho uţ chystal zasáhnout, kdyţ ho předešla Eloise: „Ukaţ nám ty jizvy, Neville!“
K překvapení všech se k nim hoch skutečně otočil zády a po chvilce tahání za oděv si sundal zároveň hábit
i košili.
„Do prdele!“ vykřiknul Draco a vyskočil na nohy a spěchal se podívat blíţ.
Padma a Eloise zalapaly po dechu.
„Kdy se ti to stalo? A proč jsi nešel za madam Pomfreyovou?“ zeptal se Ron a přejel prstem podél
dlouhého hlubokého šrámu na Nevillových zádech.
„Potřel jsem si to šťávou ze Ţahavky lesní,“ odvětil Neville a s bolestivou grimasou v obličeji si košili a
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hábit natáhl zpátky. „Brzy budu jako nový. Nemá vůbec smysl s takovou banalitou obtěţovat madam
Pomfreyovou.“
„A jak sis tam dosáhl?“ zeptala se Hermiona a téměř okamţitě zčervenala.
„Na záda jsem si to nanesl kouzlem a na prdel rukama,“ řekl Neville a strašně zrudnul. „Merline, to slovo
jsem nechtěl říct!“
Ernie se zasmál. „Překvapuje mě, ţe se vůbec můţeš posadit, kdyţ jsi zraněný i dole pod pasem,“
poznamenal.
„Uţ jste si vzal lektvar proti bolesti?“ ozval se Snape.
„Ne, budu v pořádku.“
„Pane Longbottome, pokud nejste masochista, pak nevidím jediný důvod k tomu, abyste trpěl. Pokud je to
vše, co jsme měli dnes probrat, pak půjdu. Pošlu vám lektvar po sově,“ kývl na Nevilla.
„Zadrţte!“ zvolala Hermiona a okamţitě zrudla, kdyţ si uvědomila, na koho ţe to takhle pokřikuje.
„Domluvíme se na sobotu?“
„Přejete si, abych se k vám připojil při vaření?“ zeptal se Snape.
„ANO!“ odpověděli Hermiona i Draco současně.
„Potom tedy navrhuji svoji soukromou laboratoř. V sobotu v deset hodin dopoledne. Tedy v případě, ţe
tam bude dostatek světla pro rostliny?“ směřoval svůj dotaz k Nevillovi, který bryskně kývnul.
„Prosím a teď uţ mě skutečně omluvte, mám důleţitou práci.“ A byl pryč.
***
Přišla sobota večer a Hermiona s Nevillem se vydali dolů do Snapeovy kanceláře. Protoţe si nebyli jistí,
kde přesně má jejich profesor svou soukromou laboratoř, Draco na ně počkal před kanceláří mistra
lektvarů s tím, ţe je tam zavede.
Pracovali společně pozoruhodně efektivně. Snape celou dobu ignoroval Nevilla, který seděl na ţidli a
pozoroval jejich počínání. Neville odříkával jména vzácných rostlin a poukazoval na to, které z nich bylo
snadné získat, a které si vyţádaly značné úsilí.
„Uţ jste dokončil jejich roztřídění a umístění do herbáře, pane Longbottome?“ zeptal se Snape.
Neville přikývl. „Zeptal jsem se Colina Creeveyho, jestli je moţné, aby snímky mohl nafotit tak, aby
ukazovaly rostliny ze všech stran. Chci k záznamům přidat ještě fotografie,“ vysvětlil.
„Skvělý nápad. Byl bych vám vděčný, pokud zařídíte, aby mi pan Creevey poslal kopie těch záběrů.“
„Samozřejmě,“ přislíbil Neville. „Omlouvám se, mělo mě to napadnout.“
„Neomlouvejte se, jsem rád, ţe mám moţnost něco takového získat. Takový herbář je velmi uţitečný
pomocník pro všechny, kdo se zabývají lektvary. Je důleţité mít moţnost porovnat si vzácné ingredience s
dokonalou předlohou.“
Pečlivě zváţil jednu z rostlin, které Neville přinesl.
„Obávám se, ţe nám toto mnoţství nebude stačit. Kdyţ od toho oddělím stonek, bude nám chybět několik
gramů.“
„Dobrá, zajistím to, ale mohl byste nejdříve odváţit i ty ostatní přísady? Abych zbytečně nelítal tam a
zpět.“
„To zní rozumně.“
Zbývající přísady byly zváţeny a jejich mnoţství mistr shledal jako uspokojivé.
„Budu zpátky tak za čtyřicet minut,“ oznámil jim Neville, „takţe raději s vařením nezačínejte, jestli tu
rostlinu potřebujete dřív.“
„Čtyřicet minut ti bude trvat cesta do skleníku a zpět?“ ušklíbl se Draco. „Kdyby ses náhodou cestou

186

STROM POZNÁNÍ

stavoval v kuchyni, můţeš mi přinést sendvič, mám hlad jako vlk.“
Neville zrudnul. „Já nejdu do kuchyně,“ prohlásil důstojně, „ani do skleníků.“
Draco vzhlédl od své práce.
„Takţe další rychlý výlet do Číny nebo Austrálie?“
Neville zavrtěl hlavou a šel ke dveřím.
„Není to odtud daleko,“ řekl.
Snape prudce vzhlédl, najednou mu všechny věci zapadly do sebe. Vykročil ke dveřím, následoval Nevilla
na chodbu a rázně za nimi zavřel dveře.
„Nevíš, o co tady jde?“ zeptal se zmateně Draco.
„Nemám tušení,“ řekla Hermiona po pravdě.
Za zavřenými dveřmi Snape vykouzlil štít proti vyrušení a hrozivě se tyčil nad Nevillem.
„Celou dobu jste to věděl,“ řekl tichým, ale o to nebezpečnějším hlasem.
Neville vysunul vzdorovitě bradu, při tom se zoufale snaţil uklidnit chvějící se nohy.
„Ano.“
„Vy... jste viděl...“ přidušeně pokračoval Snape.
„Dva muţe, kteří se navzájem uspokojují? Ano. Připouštím, ţe to pro mě byl šok – vidět vás v takové
situaci. Jsem si jistý, ţe bychom byli všichni raději, kdybych toho dne zůstal na zahradě. Ale ţe máte
spolu vztah, jsem věděl aţ od toho dne, kdy jsme se tam spolu poprvé setkali.“
„Je příšerné, ţe jste svého profesora viděl v takové situaci! Natoţ se studentem...“
„Netušil jsem, jestli víte o tom, ţe Alex je Harry, nebo ne,“ řekl Neville. „Ať tak, nebo tak, nebyla to moje
starost. Zdálo se mi, ţe to co jste dělali, bylo docela vzájemné.“
„Co to pro Merlina s vámi Nebelvíry jenom je?“ odfrkl si Snape znechuceně. „Zdá se, ţe nemáte vůbec
ţádnou morálku!“
Stále vyděšený Neville se napřímil. „Věřím, ţe se mýlíte, pane. Od Harryho bylo špatné, ţe vám neřekl o
své totoţnosti. Nevím, proč to udělal, ale věřím tomu, ţe by nikdy nikomu nechtěl záměrně ublíţit. Tedy
samozřejmě krom Voldemorta. Byl v poslední době tak šťastný, jak jsem ho ještě v ţivotě neviděl. A
pokud vás zajímá, co si myslím o vztahu mezi učitelem a ţákem? Ještě před rokem bych vám asi řekl, ţe
je to špatné. Ale i kdyţ je Harry někdy naivní, jako by mu bylo pět, jindy se zdá být starší neţ Brumbál. A
vím, ţe kdyţ jste se dali dohromady, tak dávno nebyl panic, takţe v tomhle ohledu můţete být kl...“
„A jak tohle můţete vědět?“ vyštěkl na něho Snape.
„Zapomínáte, ţe jsem vás viděl a slyšel?“ vyhrkl Neville. „A sakra.“
Do Snapeových tváří se dostalo trochu červené.
„Takţe vy jste mě špehoval! Nepochybuji o tom, ţe se celá nebelvírská místnost výborně bavila při
vyprávění historky, jak se jejich nenáviděný mistr lektvarů tahá se svým nejmíň oblíbeným ţákem.“
V tom se něco v Nevillovi zlomilo. Prstem ţďuchnul Snapeovi do hrudi. „Vy sám jste mi tam tu práci
doporučil! Netušil jsem, pro koho budu pracovat, dokud jsem nepřišel na první pracovní schůzku! A ano,
věděl jsem od prvního okamţiku. ţe je to Harry, ale věřil jsem, ţe ví, co dělá a ţe to, ţe předstírá, ţe se
neznáme, má nějaký smysl! O tom, co, kde a s kým dělá, jsem nic nevěděl! A pokud jde o diskuse ve
společenské místnosti – ano, všichni jsme věděli, ţe Harry někoho má. Dost často se vytrácel a někdy byl
zasněný. Ale nikdy neuvedl ţádné konkrétní jméno a my všichni jsme byli přesvědčení, ţe jde o nějakého
mudlu. Protoţe na rovinu, s kým by se mohl z našeho světa scházet?“
„Řekl bych, ţe asi tak s polovinou kouzelnické populace,“ vrátil mu Snape zpět.
„Děláte, jako by se Harry odváţil riskovat něčí ţivot tím, ţe se s ním zaplete. Ale vy? Vy uţ v nebezpečí
jste. A krom toho, Harry byl v přestrojení. Mám podezření, ţe si vás vybral i proto, jak jste silný, ţe i
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kdyby to prasklo, tak byste věděl, jak se ochránit. Ale to jsou všechno jen mé spekulace. Harry nikdy vaše
jméno nezmínil. A neudělal jsem to ani já. Dokonce i kdyţ jsme byli s Harrym o samotě, tak jsme o vás
nikdy nemluvili. A docela mě pobuřuje, ţe si můţete myslet opak.“
„Jak ušlechtilé od vás, pane Longbottome. V tom případě mi prozraďte, proč to všechno dělal? Kdyţ ne
proto, aby pobavil své přátele?“
Neville se na něho smutně podíval, potom jen zavrtěl hlavou a otočil se k odchodu.
„Přesně tak. On totiţ ţádný jiný důvod neexistuje,“ ušklíbl se Snape.
Neville se vrátil. „Chcete slyšet další důvody? Myslím, ţe si jich umím představit docela dost! Ale opravdu
je chcete slyšet?“ procedil skrz zaťaté zuby.
„Nevěřím, ţe byste dokázal najít jediný. Raději běţte a přineste tu zatracenou rostlinu. Uţ toho mám
dost.“
Neville zvednul ruku a začal počítat na prstech. „Za prvé: moţná mu dělala dobře vaše společnost? I kdyţ
si váţně nedokáţu představit proč. Za druhé: byl sám a moţná to udělal proto, ţe byl zoufalý. Nevěřím
ale, ţe by byl někdo aţ tak zoufalý, aby se scházel s někým, koho nemá rád. A můţu vás ujistit, ţe Harry
není masochista, i kdyţ si myslíte opak. Za třetí: sex. Tohle snad nemusím rozebírat. Za čtvrté: vypadal
jste děsně sexy, kdyţ jste byl polonahý. Kdyţ takhle působíte na mě, tak na Harryho jistě taky. Za páté:
úplně se zbláznil. Nemůţe totiţ existovat jiné vysvětlení. Protoţe se právě teď chystám přinést rostlinu ze
záhonu, který Harry nechal zřídit speciálně kvůli vám. A to ještě v době, kdy ani jeden z nás nevěděl, ţe
tyhle rostliny budou potřebné v tomto lektvaru. Jen mě poţádal, abych pro vás vypěstoval nějaké vzácné
rostliny na výrobu nebo vývoj nových lektvarů. Přesně tyhle věci člověk dělá pro někoho, komu se chce
vysmívat za zády!“ Neville se vztekle otočil na podpatku a hnal se chodbou pryč.
***
Následující tři týdny se strašně vlekly. Harry se snaţil vyplnit si kaţdou minutu svého volného času a
soustředit se na budoucnost. Stal se skoro závislý na přestávkách mezi hodinami, kdy si odběhl do
tělocvičny. Fyzická námaha mu dávala na chvíli zapomenout.
Bylo těţké vidět Snapea, jak se na něho dívá s lhostejným výrazem nebo se znechucením. Harry nevěděl,
co snáší hůř. Aţ do dalšího pátku Snape Harryho přítomnost ve třídě lektvarů naprosto ignoroval.
Lektvary pro sedmý ročník byly dvakrát týdně. Ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne. Ve čtvrtek měli
lektvary poslední hodinu, coţ jim umoţnilo, aby se zdrţeli, kdyby se vaření protáhlo. A v případě, ţe
pracovali na nějakém sloţitějším lektvaru, který potřeboval přes noc nechat uleţet, mohli na něm
pokračovat hned druhý den ráno.
V pátek přišel Snape do třídy o několik minut později, coţ bylo natolik neobvyklé, ţe si ho Harry důkladně
prohlédl, aby se přesvědčil, ţe je v pořádku. Zdálo se, ţe měl rozcuchané vlasy od větru. Kdyţ procházel
uličkou, Harry zaregistroval, ţe ze Snapea vychází vlhký chlad. Nenápadně se podíval na jeho boty. Byly
mokré. Snape byl venku. Zavolal si ho snad Voldemort? A nebo se jen rozhodl, ţe půjde ráno na
procházku v chladivém lednovém vzduchu?
Snape zkontroloval práce všech studentů a s kaţdým se na okamţik zastavil, aby s ním promluvil, neţ se
dostane do další fáze vaření. Nakonec se dostal i k Harrymu. Nebelvír byl připraven na to, ţe ho bude jeho
učitel ignorovat, tak jako v minulých hodinách, ale spletl se. Snape se u jeho stolu zastavil a pohlédl do
kotlíku. Harry po dlouhé době cítil blízkost těla, po kterém tak touţil. Byl to snad nějaký nový druh trestu?
Ze Snapea uţ nesálal chlad a vzduchem se linula jen jeho normální vůně, kterou měl tak rád. Snape se o
něho otřel, jak se nakláněl nad kotlíkem, aby ho mohl zkontrolovat. Harry si nemohl pomoci a zhluboka se
nadechl. Cítil Snapeův šampon. Vůně byla slabá, spíš jako by si myl vlasy uţ včera, neţ dnes ráno. Další
vůně byl... tabák? Ale Snape přeci nekouří. A dále santalové dřevo? Snape přeci nepouţívá santal – před
časem mu vysvětlil, ţe je příliš silný, a ţe potom špatně rozeznává slabé podtóny jemných vůní při výrobě
lektvaru. A vtom Harry zachytil slabou vůni něčeho známého. Bylo to zemité, piţmovité... v tom ho naplno
zasáhlo porozumění.
Snape měl sex! Měl nedávno sex a neumyl se. Teď tu stojí a šíří kolem sebe pach jiného muţe. Proto si
poprvé po šesti týdnech stoupl k Harrymu tak blízko.
„Vaše technika je stále naprosto nevyhovující,“ ušklíbl se Snape.
Harry v tu chvíli jakoby přimrzl na místě. Cítil strašnou bolest smíchanou se šokem. Mlčel. Co na to taky
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mohl říct? Neměl ţádné právo ţárlit na Snapeovy milence – tak proč má pocit, jako by mu někdo zabodl
ocelovou tyč do hrudníku? To proto, ţe to Snape udělal úmyslně. Zcela promyšleně, aby mu ukázal, ţe uţ
je dávno za tím. Ţe pro něho Harry nic neznamená. Harry podvědomě věděl, ţe by měl mít radost z toho,
ţe Snape není sám, ţe někoho má.
Ale zjistil, ţe se z toho nemůţe těšit.
Ne, kdyţ ten někdo nebyl on sám.
Setkal se s jeho pohledem, ve kterém byl výsměch, moc dobře věděl, ţe to Harry poznal. Potom se
prudce otočil a odplachtil na druhý konec třídy.
Hermiona se na Harryho podívala a soucitně pokrčila rameny.
***
Hermiona si dělala o Harryho starosti.
Byl vţdycky tajemný – věděla, ţe její přítel si nechává pro sebe spousty věcí, ale obvykle jí všechno
nakonec pověděl, kdyţ na něho trochu přitlačila. Stejně to probíhalo se zjištěním, ţe je mág. Jak typické.
Jakmile se trochu dostala ze svého vlastního trápení, uvědomila si, ţe s jejím přítelem něco není v
pořádku. Stále sice ještě o víkendech odcházel pryč, ale vracel se mnohem dřív neţ předtím, a neměl
ţádnou radost ze ţivota, to bylo poslední dobou naprosto zřejmé.
Hermiona se snaţila si s Harrym promluvit uţ před dvěma dny. Bylo pozdě v noci a oba si četli schoulení
do klubíčka kaţdý na opačném konci pohovky ve společenské místnosti. Ron byl stále někde venku a
Hermiona si uţ zvykla na to, ţe ho neustále vidí flirtovat s nějakými dívkami. Teď, kdyţ bylo všem jasné,
ţe nejsou pár, tak se na ni ostatní přestali dívat s lítostí v očích. Vánoční prázdniny byly pomyslný zlom
nejen pro ni, ale i pro ostatní. Hermiona sice věděla, ţe se studentské vztahy mění tak rychle jako skóre
ve famfrpálu, ale nikdy by ji nenapadlo, ţe by se jí to mohlo také týkat.
Ale aby byla k Ronovi spravedlivá, musela uznat, ţe tvrdě pracuje na znovuobnovení jejich přátelství.
Vypadal teď naprosto spokojeně, coţ byl jasný důkaz, jak málo byl připraven na váţný vztah. Hermiona
cítila, ţe je lepší, ţe se s ním rozešla nyní, neţ kdyby k tomu došlo později.
Musela si sama sobě přiznat, ţe ji zaskočilo, kdyţ si Neville při hodině nápravné magie sundal košili a
odhalil tak svoje svalnatá záda. Dívka byla sama sebou překvapena, kdyţ se přistihla u toho, ţe tělo
mladého bylinkáře obdivuje. Nikdy si Nevilla v tomto směru příliš nevšímala, takţe si ani neuvědomila, jak
moc se změnil. Také jeho tvář měla mnohem ostřejší rysy a bylo zřejmé, ţe se musí holit častěji, neţ
ostatní chlapci v jeho věku. Najednou na ni dolehlo poznání, ţe se z Nevila stal muţ a ţe by se kolem sebe
měla dívat pozorněji.
Harry to měl proti ní vţdycky obráceně. Ve škole nikdy ţádný vztah neměl, ale věděla, ţe během prázdnin
měl v mudlovském světě přinejmenším jednu nebo dvě známosti. Také věděla, ţe jeho první milenec byl
mudla Derek a přestoţe se rozešli, tak se Harry dál stýkal s ním i s jeho novým přítelem. To dávalo
Hermioně trochu naděje, ţe i oni dva s Ronem si můţou zachovat přátelství i přes to všechno, co se mezi
nimi stalo.
Ale o svém posledním partnerovi Harry nikdy nemluvil. Hermiona předpokládala, ţe to je další mudla,
kterého Harry potkal přes léto. Kdyţ se totiţ vrátil do školy, jeho zelené oči zářily štěstím a kaţdý víkend
se vypařil někam pryč. Jeho zálety vyvolaly v nebelvírské společenské místnosti mnoho spekulací a také
ţárlivosti. Ale kdyţ se ujistili, ţe se nikdo jiný ze školy neztrácí ve stejném čase, jejich komentáře brzy
utichly.
Nyní si Hermiona Harryho potajmu prohlíţela a uvaţovala nad změnou, která se s ním v posledních dnech
stala. Sice na první pohled vypadal zdravý a siný, ale něco z něj jako by bylo pryč, něco se změnilo.
Například začal pilně studovat. Ne ze školních učebnic, ale pročítal si knihy o pokročilé magii. Některé mu
přišly soví poštou, jiné mu je půjčil Brumbál.
„Řekneš mi, co se děje, nebo si to zase necháš pro sebe?“
Harry překvapeně zvednul oči od knihy a zamumlal: „Prosím?“
„Já vím, ţe jsem ti v posledních několika týdnech nevěnovala tolik pozornosti jako jindy, ale přesto vím, ţe
tady něco zavání.“
Harry si přičichl k podpaţí. „Díky,“ odpověděl sarkasticky. „Jestli máš pocit, ţe to jde ode mě, tak se půjdu
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osprchovat.“
Hermiona ho plácla přes ruku. „Nech těch blbostí. Rozumím tomu, ţe kaţdý má své tajemství, ale jestli se
mnou budeš chtít o čemkoli mluvit, pak jsem tady pro tebe. Mimochodem, děkuji ti za všechnu tvou
podporu, jsi ke mně tak laskavý. Bez tebe bych...“
„Nesmysl,“ přerušil ji Harry. „Jsem tvůj přítel.“
„A já tvá přítelkyně. Ale to neznamená, ţe mi musíš říct všechno. Já se dokáţu vyrovnat se zvědavostí...“
Harry si odfrknul a usadil se pohodlněji. Zavrtěl hlavou a podíval se na Hermionu.
„Udělal jsem něco opravdu hloupého a někomu jsem tím ublíţil.“
„Rozumím, ale mohl bys být konkrétnější?“
„Raději snad ne,“ povzdychl si Harry. „Necítím se být připraven o tom mluvit.“
„Dobře.“ Hermiona se na několik vteřin odmlčela. „Řekneš mi tedy alespoň, co pěkného čteš?“
Harry se zasmál. „Jsem rád, ţe tě mám, Hermiono,“ a poslal dívce úsměv.
Hermiona si k němu přisedla. „Vţdycky tu pro tebe budu,“ zašeptala a objala ho.
***
Nyní byla hodina lektvarů a Hermiona se dívala na Harryho ztuhlý výraz ve tváři. Musí na tom být opravdu
hůř, neţ si původně myslela. Snape na něj nepromluvil celé týdny, ale ten komentář, který před chvílí
udělal, nebyl zdaleka tak uráţlivý jako ty, kterými ho častoval v minulosti. Přesto se Harry tváří naprosto
zničeně. Pro Snapea to musí být také obtíţné, netuší, jak se vypořádat s tím, ţe má ve své třídě mága.
Hermiona si přesto myslela, ţe to vzal za špatný konec, vzhledem k tomu, co všechno pro něho Harry
během hodin nápravné magie udělal. To, jak mu pomohl rozvinout jeho schopnosti a jak zaškrtil spojení
mezi ním a Temným pánem. Ale na druhou stranu - Snape sice Harryho nezahrnoval chválou, ale naprostý
nedostatek jeho sarkastických komentářů byl zcela patrný. Pravděpodobně si vzal k srdci Harryho slova o
tom, ţe chce své schopnosti udrţet v tajnosti.
‚Budu si o tom muset s Harrym promluvit později,„ slíbila Hermiona sama sobě.
***
Během posledních několika týdnů dával Brumbál Harrymu dvakrát týdně soukromé hodiny, ve kterých se
Harry učil tomu, jak se při kouzlení vyvarovat přílišné ztrátě energie a jak ji případně rychle doplnit. Také
diskutovali o tom, v kterých situacích je vhodné pouţít hůlku a kdy by bylo výhodné pouţít dokonce obě
najednou. Veškeré diskuse provázela i praktická cvičení.
V úterý večer, zhruba po třech týdnech, kdy začali se svými lekcemi, se Harry zeptal na přesný účel
Fénixova řádu. Na návrh staršího kouzelníka se v minulém školním roce Harry jednoho setkání zúčastnil.
Na setkání bylo vidět, ţe je jeho přítomnost několika lidem velmi nepříjemná a snad i proto tato schůzka
celkově nebyla příliš produktivní.
„Ach, ano. Právě o tom jsem s tebou chtěl mluvit,“ prohlásil starší kouzelník a usadil se do pohodlného
křesla u krbu. Harry si sednul proti němu a vzápětí se na malém stolku mezi nimi objevily dva šálky s
horkým čajem a na oválném talíři čerstvé sendviče.
„Řád byl ustanoven uţ před několika stovkami let a jeho cílem vţdy bylo zajistit bezpečí a harmonii v
kouzelnickém světě.“
„Bezpečí a harmonii? To jsou poměrně vágní cíle,“ prohlásil Harry a nakrabatil čelo.
„Ano, souhlasím. Je to velmi široký pojem, ţe? A myslím, ţe je to takhle dobře. Kaţdá generace
kouzelníků čelí různým krizovým situacím a musí se sama rozhodnout, co je pro ně právě teď podstatné a
za co je třeba bojovat.“
„Jak se rozhodujete, co je právě důleţité? Mají členové nějaké hlasovací právo?“
„Jistě, ale poslední slovo má hlavní představitel.“
„Není to poněkud nebezpečné?“
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„Hlavu organizace volí ostatní členové Řádu, takţe to v praxi znamená jen to, ţe některá rozhodování jsou
rychlejší. Kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to o kaţdém problému nekonečně dlouho diskutovat a to
by nebylo ku prospěchu věci. Já sám cítím, ţe uţ nadešel můj čas na odpočinek. Věřím tomu, ţe s mágem
v našich řadách budou chtít členové Řádu hlasovat o tom, abys ses stal novým hlavním představitelem.“
K Brumbálovu překvapení neodpověděl Harry ihned. Starý muţ očekával, ţe Harry tento návrh okamţitě
zamítne, nebo ţe poukáţe na nutnost zachovat jeho obrovskou moc v tajnosti.
„Myslím si, ţe bude lepší, kdyţ budete pokračovat ve své práci,“ řekl Harry nakonec. „Mám sice několik
nápadů, ale jak uţ jsem jednou řekl, potřebuji vaše rady a vedení. Někteří lidé by mohli být příliš pošetilí,
neţ aby si uvědomili, ţe jen proto, ţe jsem mág, nemám patent na rozum. Nechci, aby slepě souhlasili se
vším, co řeknu. To by bylo opravdu velmi špatné,“ usmál se Harry.
„Velmi rozumná úvaha, i kdyţ musíš poţádat o členství, abys mohl v Řádu vystoupit. Harry, tak nějak
jsem předpokládal, ţe při této příleţitosti odhalíš členům Řádu, ţe jsi mág.“
„Ano, myslím, ţe to bude nezbytné,“ přitakal Harry. Odloţil hrnek s čajem a nabídl si další kuřecí sendvič s
kari dresinkem. „Chtěl bych, aby tento víkend členové Řádu vyzkoušeli, jak funguje ten nový lektvar. A byl
bych moc rád, kdyby se toho mohli zúčastnit i ţáci z mé skupiny pro nápravu magie, včetně Rona a
Hermiony.“
„Ale oni jsou velmi mladí,“ protestoval Brumbál.
„A přesto riskují své ţivoty stejně jako já,“ neustoupil Harry.
„Nemyslím si, ţe by jejich rodiče souhlasili s tím...“
„Jsou všichni dospělí, Albusi,“ Harry pouţil křestní jméno svého učitele záměrně. Dal tím najevo, ţe si je
vědom, ţe jejich postavení je rovnocenné a to právě v tuto chvíli potřeboval vyuţít. „Ron a Hermiona byli
se mnou vţdycky v dobrém i zlém. Nechci, aby jim někdo ublíţil o nic víc, neţ si to přejete vy. Nicméně
všichni z mé skupiny si sami vybrali, ţe se k boji připojí. A abych byl upřímný, my jejich mimořádnou sílu
a talent potřebujeme.“
Kdyţ uslyšel ředitel tato slova, cítil, jak na něho dolehla všechna jeho léta. Harry měl samozřejmě pravdu,
ale vţdyť byli všichni tak mladí... chtěl je tak moc před tím vším uchránit.
„Ani já jejich bezpečnost neberu na lehkou váhu,“ ujistil ho Harry, jako by četl jeho myšlenky. „Udělám
pro jejich ochranu vše, co bude v mých silách, slibuji. Ale čím více budou vědět, co mohou očekávat, tím
budou ve větším bezpečí. Pamatuji, ţe jste v mém případě vţdy praktikoval opak. Ale já jsem se na
vlastní kůţi přesvědčil, ţe to není ten nejideálnější přístup,“ řekl Harry pevně.
„Tak dobře,“ přikývl Albus. „Svolám na tento víkend schůzku Řádu a zeptám se jich. Ale nemyslím si, ţe
všichni budou souhlasit s přítomností cizích osob.“
Harry se naklonil dopředu. „Je to velmi důleţité, Albusi. Pokud by měli nějaké námitky, tak mi dejte vědět.
Budu v pohotovosti. A ostatní také, protoţe chci, aby se zapojili do testování.“
„Jak si to přesně představuješ?“ zeptal se ředitel.
„Chtěl bych, aby byli všichni na famfrpálovém hřišti. Neville a já je tam můţeme přemístit a kolem musí
být po celou dobu neprůhledný štít a kouzlo proti vyrušení. Můţeme na tolik lidí uvalit kouzlo, kterým jsou
vázání ţáci v mé třídě? Nechci riskovat, ţe se dostane ven jakýkoliv náznak toho, co děláme.“
„Dobře promyšlené,“ přikývl Albus.
„Pokud bude vše v pořádku, pokusím si vytvořit tak pevný štít, aby odolal i silným kletbám.“
„Jakým kletbám?“
„Chci, aby na mě všichni najednou vrhali kletby. Proto tam chci mít svou třídu, kromě Severuse nikdo z
nich nemá s útočnými kletbami ţádné zkušenosti, anebo jen velmi malé. Takţe ta zkouška bude dobrá i
pro ně. A aţ najdeme můj kritický bod, ve kterém se uţ nedokáţu ubránit sám, tak si vezmu lektvar a
začneme znovu. Jasně se nám tak ukáţe, nakolik lektvar posílí moje schopnosti.“
„Ale pokud budeme čekat aţ na tvůj kritický bod, můţeš být váţně zraněn.“
„Bude tam Draco a pokud by šlo o nějakou banalitu, můţu si dojít za madam Pomfreyovou. Nemám v
úmyslu zbytečně trpět. Slibuji, ţe vás okamţitě upozorním, jakmile ucítím, ţe ten bod zlomu nastal,
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nemusíte se znepokojovat.“
21. kapitola - Bod zlomu
Severus Snape stál uprostřed famfrpálového hřiště a v duchu si děkoval za nápad umístit pod svůj hábit
vyhřívací kouzlo. Po několika dnech vytrvalého deště se vrátil mráz. Přestoţe se prudce ochladilo teprve
před hodinou, uţ mu ojíněná půda křupala pod nohama, zatímco vzduch byl stále ještě naplněn vlhkostí.
Dopoledne strávil několik hodin na Grimmauldově náměstí a pozoroval překvapení a šok ve tvářích
ostatních členů Řádu, kdyţ zjistili, ţe je Harry Potter mág. Byl z nich absolutně znechucený. Bylo to, jako
by se snad domnívali, ţe chlapec můţe udělat cokoli pro jejich bezpečí a všechno bude v pořádku. Také
proto si zřejmě mysleli, ţe není zapotřebí, aby se k Řádu připojila Harryho třída. Pouze čtyři bratři Rona
Weasleyho si mysleli opak.
Jeho znechucení ještě zesílilo, kdyţ se k nim Potter připojil a všichni padali na kolena, sotva vstoupil
dovnitř. Jen on a Albus zůstali stát na svých místech. Severusovi moc nepomohlo ani to, kdyţ viděl, jak si
to celé Potter nepřipouští. Jako by se ho to ani netýkalo, byl tak zatraceně skromný a ušlechtilý. Potom od
nich přijal slib a vysvětlil jim, co od nich očekává. Spousta řečiček, jak tohle sám nedokáţe a ţe je
potřebuje na provedení zatěţkávací zkoušky. A oni samozřejmě vše odkývali, jako stádo přihlouplých ovcí.
Severus si nemohl nepovšimnout, jak mladý Nebelvír přímo překypoval nadšením, jak byl vzrušený, kdyţ
k nim promlouval. Byl sám na sebe naštvaný, ţe něco takového zaregistroval, protoţe Harry Potter ho
přece absolutně nezajímal. Chlapec byl oblečený do střízlivého kouzelnického hábitu. Měl ho rozepnutý a
jak seděl na kraji stolu, bylo vidět, jak se mu pod těsnými dţínami napínají svaly na stehnech. Kdyţ se mu
plášť svezl ještě trochu na stranu, byl vidět jeho štíhlý pas bez jediného přebytečného gramu tuku navíc.
Jeho tělo bylo mladé a pruţné. Ne, ţe by ho tělo toho zatraceného Pottera nějak zajímalo!
Tedy aţ na to, ţe ho pohled na toho malého zmetka doháněl k šílenství.
Myslel si, ţe se v Itálii zbavil vší touhy, co k němu cítil, ale potom mu stačil jediný pohled na toho
bastarda a jeho odhodlání bylo v tahu.
Pokaţdé, kdyţ ho uviděl, jeho tělo na něho reagovalo absolutně proti jeho vůli, jako kdyby byl nějaký
zatracený puberťák. Jeho libido bylo vybuzené na maximum a kaţdou noc se mu zdály nechutné erotické
sny, ve kterých měl hlavní roli nějaký podivný kříţenec mezi Potterem a Alexem. V těch snech se jeho
hněv projevoval velice bizarními způsoby, ale nakonec to vţdy skončilo úţasným tvrdým sexem, při
kterém Pottera přišpendlil ke stěně, k podlaze nebo kamkoli, kde se v jeho snu zrovna nacházeli, dokud
oba neexplodovali při mohutném výbuchu orgasmu.
Kaţdé ráno se potom probouzel celý ulepený a naštvaný, aţ to nakonec nevydrţel a oznámil Brumbálovi,
ţe ve čtvrtek v noci nebude na hradě. Sbalil v baru nějakého svalovce - kdyţ drobní Italové nezabrali,
potřeboval zřejmě jiný typ muţe. Souloţili spolu skoro polovinu noci a ráno přišel pozdě do vyučování,
protoţe sotva usnul, zdál se mu ten zatracený sen znovu. Zamáčknul muţe, jehoţ jméno ani neznal, do
matrace a ve snaze zbavit se svých představ ho brousil aţ do té doby, kdy se musel vrátit do školy.
Nebylo to plánované, ale vidět ten šokovaný výraz na Potterově tváři, kdyţ to ten malý bastard poznal,
bylo nesmírně uspokojující.
Teď tu byli všichni shromáţděni a Potterova moc byla tak neuvěřitelná, ţe dokonce i on sám to musel
uznat, třebaţe to udělal s velkým sebezapřením. Všichni studenti na něj vrhali nejrůznější kouzla a zdálo
se, ţe nemají vůbec šanci se přes Harryho štít dostat, třebaţe většina z nich pouţívala bezvýznamné
kletby. Dokonce i kdyţ se k nim pak přidali dospělí se silnějšími kletbami, tak ţádná z nich neměla šanci
projít skrz.
Těsně před tréninkem přemístil celou skupinku kouzelníků z Londýna přes ochranná kouzla školy přímo na
hřiště. Po chvíli se na tom samém místě objevil i Longbottom se svou skupinkou. Ředitel odmítl, aby se
některý z chlapců pro své pasaţéry vracel dvakrát. Chtěl, aby alespoň jeden z nich po tréninku zůstal v
plné síle.
Severus si to nerad přiznal, ale Longbottom se ukázal být jako velmi silný a schopný kouzelník.
Moody náhle vrhnul na Pottera Imperius a jeho štít popraskal. Kouzlo však ještě zadrţel, aniţ by ho vpustil
dovnitř.
To snad nemyslí vážně, sesílat na něho dvacet kleteb naráz! To by snad už stačilo!
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Všichni se seskupili kolem něho. A i kdyţ Potterovi vlál plášť v ledovém větru, měl na čele pot.
„Fuj! Kdo by kdy řekl, ţe magie můţe vyprodukovat tolik tepla?“ zazubil se.
„Jsi v pořádku, Harry?“ zeptala se Molly Weasleyová starostlivě.
„Samozřejmě,“ usmál se Harry a poloţil jí ruku na rameno. „Všechno je v pořádku.“
„Asi ano, ale je to tak nezvyklé.“
„Neměl bys také zaútočit, neţ se jen pasivně bránit?“ zeptal se Kingsley Pastorek. „Myslel jsem, ţe budeš
zkoušet i útoky, nejen obranu? Tedy ne, ţe bych se hlásil dobrovolně jako cíl,“ dodal.
„To není potřeba. Je tu jen jedna kletba, kterou budu muset pouţít,“ prohlásil Potter tiše. „Jen se potřebuji
dostat dostatečně blízko k Voldemortovi, abych to mohl jednou provţdy skončit.“
To Snapea opět rozzuřilo, protoţe ten kluk jako by mu promluvil z duše. To Voldemort se vyţívá v mučení
a poniţování nepřátel. Potter má před sebou jediný cíl a to skončit to tak rychle, jak jen to bude moţné.
Hermiona zašmátrala v plášti a podala Harrymu lahvičku s lektvarem. „Jsi připravený to vyzkoušet?“
Harry přikývl a jedním mocným douškem lahvičku vyprázdnil.
„Merline, to je hnus. Myslím, ţe ani madam Pomfreyová takovou příšernost nemá ve svém arzenálu a ţe
uţ do mě nalila ledasco,“ zašklebil se. „Jak dlouho to bude trvat, neţ nastoupí účinky?“
„Mělo by to začít působit tak za dvě aţ tři minuty, potom se postupně během dvaceti minut účinnost
zvyšuje. Poté, doufejme, by měl účinek trvat několik hodin a pak bude postupně slábnout, dokud to tělo
samo neodbourá.“
„Výborně. Tak to tedy můţeme začít. Proč si nevyzkoušet i nějaké ostřejší kletby, proto jste sem přeci
přišli, ne?“ obrátil se na své ţáky. „Takové, abyste se mohli účinně bránit Smrtijedům, ačkoli...“ usmál se
na Mooddyho, „ty zakázané raději ponechejte odborníkům.“
„Mám kopii vašeho souhlasu v kapse,“ rozzářil se Mooddy a významně si poklepal na kapsu. „Zřídka kdy
se mi dostane taková šance. Je to pro mě šťastný den, Pottere.“
***
Potter znovu zvednul štít a oni na něho začali metat kletby. Tentokrát opravdu přitvrdili. Severus se k nim
nepřidal, jen poslouchal chválu, která plynula z úst lidí okolo něho na to, co chlapec všechno dokáţe.
Zasraný Potter. Kdyby jen věděli, jaký hajzl dokáţe být, jak moc dokáţe ublíţit... Severus cítil, jak v něm
narůstá hněv, jako kdyţ láva pomalu stoupá k jícnu sopky. Jejich zatracený zachránce tam stál a vypadal
naprosto úchvatně. Ovládal dokonale svou magii a tvářil se přitom jako zatracené neviňátko. Kdyby jen
tušili, co je zač, kdyby jen věděli, jak ho sprostě vyuţil. Poprvé v ţivotě někomu dovolil, aby se k němu
přiblíţil a on mu plivl do tváře. A on po tom zmetkovi touţil dokonce, i kdyţ byl ve své skutečné podobě!
Ano, nakonec si musel přiznat, ţe Pottera mnohokrát během jejich hodin nápravné magie povaţoval za
přitaţlivého a provokativně vzrušujícího. A po celou tu dobu, co se on tu nevhodnou touhu pokoušel
potlačit, to ten kluk moc dobře věděl! Jak se tomu asi musel smát, třebaţe Longbottom tvrdí něco jiného!
Severusův hněv nabíral na síle a ničil ho zevnitř.
„Teď všichni společně! Metejte kletby současně!“ křičel Moody. „Zdá se to neuvěřitelné, ale vypadá to, ţe
ten zatracený lektvar funguje!“
No samozřejmě ţe, ten zatracený lektvar pracoval bezchybně, ono totiţ všechno hrálo ve prospěch
zkurveného Harryho Pottera!
„Natrhnu mu prdel!“ pomyslel si Severus a zlostně mávl směrem k němu rukou.
Ve středu hřiště Harry padnul na kolena.
„Albusi, štít!“ zachroptěl ztěţka.
„Stop! Zastavte to!“ křičel Artur Weasley, ale zcela zbytečně, protoţe kaţdý uţ běţel k chlapci, který byl v
obličeji úplně popelavý. Klečel na kolenou a vypadal, ţe má bolesti.
„Drţím ho,“ řekl Albus tiše a poloţil ruku na Harryho rameno.
Chlapec beze slova přikývl.
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Draco poklekl před Harryho.
„Harry? Jaké kouzlo tě zasáhlo? Kde jsi zraněný? Můţu ti pomoct?“ natáhl ruku a chtěl se dotknout
Harryho hrudníku.
„Ne!“ téměř vykřikl Harry, na coţ se Draco stáhnul zpět.
Poloţil ruku Dracovi na rameno a pevně mu jej stisknul. „Budu za chvilku v pořádku,“ řekl přes zaťaté
čelisti.
„Co to bylo za kouzlo?“
„Nebo to byla nějaká kombinace?“
„Co je s ním?“ ozývalo se kolem přidušené mumlání.
Harry se začal divoce rozhlíţet kolem sebe.
Kdyţ se jeho pohled zastavil na Snapeovi, Draco to zaregistroval a ohlédnul se přes rameno, aby zjistil,
kam míří pohled zelenookého mladíka... Překvapeně se díval do vyděšené tváře vedoucího jeho koleje.
Snape měl pocit, jako by právě dostal ránu do ţaludku.
Je moţné, ţe on...?
A co se vlastně stalo?
Nemohl přece... To není moţné...
Harry se od něho odvrátil jako první.
Snape udělal pár kroků k němu.
Viděl, jak se Harry trochu chvěje, ale i kdyţ dál zůstával klečet na kolenou, zdálo se, ţe se začíná ovládat.
„Všichni jste byli skvělí,“ řekl tiše. „Draco, Hermiono, odvedli jste výbornou práci. Váţně excelentní výkon.
Mohli byste, prosím, začít pracovat na lektvaru s vyšší účinností?“
„Hned se do toho pustíme,“ slíbil Draco.
Harry přikývl a v davu hledal další tvář. Vypadalo to, ţe ten prostý pohyb mu dělá potíţe. „Neville? Jsi
schopný odtud všechny sám přenést?“
„Jistě. A ty nebudeš potřebovat pomoct, Harry?“ zeptal se Neville starostlivě.
Harry zavrtěl hlavou. „Jsem jen unavený. Uvidíme se později.“
A přemístil se.
„Nemůţe na tom být aţ tak špatně, kdyţ se sám přemístil,“ prohlásila Tonksová vesele. „To bylo působivé
divadlo, ţe? S ním nemůţeme prohrát!“
Zdálo se, ţe jsou všichni v dobré náladě.
Neville je začal shromaţďovat do skupin, podle toho, kam je bude přemisťovat.
Snape došel k místu, kde ještě před okamţikem klečel Harry.
„Jsem tak šťastná, ţe se to povedlo,“ řekla mu Hermiona.
„O čem tady mluvíte?“ zeptal se Snape otřeseně.
„Lektvar se nám povedl na první pokus! Byla jsem si jistá, ţe to budeme vyvíjet dlouho a ţe si to bude
ţádat několik dalších zkoušek, neţ budeme úspěšní. Návod, podle kterého jsme to dělali, byl dost vágní.“
Snape nepřítomně přikývnul a díval se na zem. Na jinak mrazem ojíněném trávníku byly vidět mapy v
místech, kde ho rozehřálo teplo Harryho rozpáleného těla.
Uţ se chystal odejít, kdyţ na zemi uviděl malou tmavou skvrnu.
Hermiona se obrátila k paní Weasleyové, která jí právě říkala, jak moc ji mrzí, ţe jejich vztah s Ronem
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nevyšel a jak ji má ráda. Draco se věnoval Moodymu. Nikým nepozorován se Severus sklonil a dotkl se té
skvrny prstem.
Byla to krev.
Severus se narovnal, ignoroval všechny kolem a hnal se do hradu.
Srdce mu bušilo jako splašené a nohy ho automaticky nesly do jeho soukromé laboratoře, kde se začal
probírat zásobami lektvarů. Připravil si několik lahviček, mast a zamířil do společenské místnosti
Zmijozelu.
Místnost byla plná studentů, kteří dali přednost útrobám hradu před mrazivým počasím, které panovalo
venku. Všichni zvedli hlavu, aby se podívali na nově příchozího. Kdyţ u dveří zaregistrovali Snapea, zmlkli.
Blaise Zabini přestal pracovat na svém domácím úkolu a šel Snapeovi vstříc.
„Všechno je v pořádku, pane. Za celou dobu tady nebyl jediný problém,“ podával hlášení.
„To rád slyším. Obávám se však, ţe vás budu muset poţádat, abyste drţel sluţbu o trochu déle, neţ jsem
plánoval. Ale jestli máte nějaký program, pak by vás mohla slečna Parkinsonová...“
„To je v pořádku, pane. Mám spoustu úkolů a stejně bych zůstal tady a pracoval na nich.“
„Děkuji.“
Severus se vrátil dolů a dal si do pláště připravené lektvary. Ještě rychle napsal krátkou, nic neříkající
zprávu pro Albuse a odešel z hradu.
***
Harry přistál na podlaze uprostřed svého obývacího pokoje v domku v Prasinkách a zhroutil se na
konferenční stolek. Bolestí se nemohl ani pořádně nadechnout. Po několika trýznivých minutách se mu
podařilo svléknout hábit a opatrně se dotkl svého zadku. I kdyţ ani nemusel, věděl dopředu, co zjistí.
Krev.
Pokusil se vstát, ale bolest byla tak intenzivní, jako by do něho někdo zabodl nůţ. Znovu padnul na
kolena. Napadlo ho, ţe by se mohl nahoru do patra přemístit. Ušetřil by si tak schody, ale nebyl si jistý,
jestli by to zvládnul. Poslední zbytek sil dal do toho, aby se dostal domů. Rozštípnout se právě v téhle
situaci bylo to poslední, co si přál. Spustil se tedy na ruce a po čtyřech se pomalu sunul ke schodům a po
nich pomaloučku nahoru. Cestou se však musel zastavit, točila se mu hlava. Chvíli počkal, neţ ho přejde
závrať a pokračoval dál. Věděl, ţe se musí dostat do loţnice, kde měl v nočním stolku lektvar proti bolesti.
Vytáhl lahvičku a hodil do sebe trojitou dávku. Klesl horní polovinou těla na postel a čekal, aţ lektvar
začne působit. Cítil, jak mu horká krev stéká po nohách. Nejspíš za sebou zanechal krvavé stopy po celém
domě. Rozhodl se, ţe na znečištěný dům bude myslet později. Kdyţ konečně ucítil, ţe léky začínají
zabírat, opatrně si zase kleknul. Kaţdý pohyb byl nesmírně bolestivý, ale cítil, ţe lektvar tu nejhorší bolest
otupuje. Povolil si knoflík u kalhot, rozepnul si zip a opatrně si je stáhl z boků. Opřel se o noční stolek, s
námahou vstal a nechal dţíny sklouznout dolů. Jen zvednutí nohy pro něj byla hotová muka, ale Harry to
nevzdával a za chvíli se mu podařilo z nohavic vysvléct.
V hlavě si promítal všechna nedávná sezení s Albusem a pátral po nějaké uţitečné radě, kterou by mohl
pouţít. Nakonec si na pár z nich vzpomněl:
Když jsi zraněný, spotřebuje tvé tělo spoustu magie, pokud se budeš pokoušet urychlit průběh hojení.
Když jsi zraněný, tak se snaž vyhnout použití kouzel.
I když jsi pod tlakem, používej mozek - použij co nejméně magie tak, aby to přineslo co největší efekt.
Jen s obtíţemi se dokázal soustředit, ale věděl, co přesně v této chvíli potřebuje. Jednou rukou se
křečovitě drţel nočního stolku a druhou pozvedl, aby tak přivolal svou berlu. Byla pevně svázaná s jeho
mocí a to znamenalo, ţe bylo zapotřebí velmi málo energie k tomu, aby si ji přivolal. Slyšel, jak rachotí po
domě, naráţí do zábradlí a potom mu lehce dosedla do ruky.
Nikdy ho nenapadlo, ţe jako mág ji bude potřebovat právě v takovéto situaci, nicméně teď byl za ni
vděčný. S pomocí berly se došoural do koupelny. Odhrnul závěs ve sprchovém koutě a vstoupil dovnitř.
Nechal na sebe téct proud studené vody, aby mu sama odplavila krev z nohou. Neodváţil se pustit si
teplou vodu. Věděl, ţe by ho to bolelo mnohem víc. Voda, která odtékala do odpadu byla sytě růţová...
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Po několika minutách se předklonil a opřel se čelem o mokré dlaţdice. Třesoucí rukou si zajel mezi půlky,
ale okamţitě ucuknul, kdyţ se dotkl potrhané tkáně. Zvedl se mu ţaludek a myslel si, ţe se na místě
pozvrací. Několikrát se zhluboka nadechl a snaţil se ovládnout. Nebyl schopen se dostat na toaletu a
nesnesl pomyšlení, ţe si ještě k tomu ke všemu pozvrací nohy.
Rukou se vrátil na místo, kde cítil největší bolest a konečky prstů si jen ověřoval, co uţ stejně věděl.
Jak moc ho Severus nenávidí, kdyţ mu provedl tohle?
Znovu se naklonil, přitiskl čelo na studené dlaţdice a rozplakal se.
***
Severus stál u dveří domku Alexe Johnsona.
Zaklepal.
Čekal.
Znovu zaklepal.
Nechají ho ochrany ještě vstoupit do domu?
Stisknul kliku, vstoupil dovnitř a zavřel za sebou dveře.
U konferenčního stolku leţel promáčený plášť a od něho vedla krvavá stopa po schodišti nahoru do patra.
Slyšel odtamtud sprchu.
Zamířil nahoru po schodech a vyhýbal se jasně červeným skvrnám, které na něho křičely svá němá
obvinění.
V loţnici našel lahvičku se zbytkem lektvaru a kalhoty, které...
Merline, to ne...
Severus v hrůze zalapal po dechu, mávnul hůlkou, vyčistil podlahu a odstranil zakrvácené oblečení.
Překonal pár zbývajících kroků a zaklepal na otevřené dveře koupelny. Voda stále ještě tekla.
Chvíli přešlapoval před sprchovým závěsem.
„Pottere?“
Ticho.
Se staţeným ţaludkem odhrnul závěs.
Potter stál k němu zády, hlavu opřenou o dlaţdice a nechal na sebe téct vodu ze sprchy.
Tolik se mu ulevilo, ţe ho vidí ţivého. Jeho strach přešel v hněv.
„Pottere! Tvoje ochranné kouzlo mě pustilo dovnitř! Kdokoliv sem mohl právě teď vtrhnout a zabít tě, ty
idiote!“
Harry se narovnal, ale zůstal na místě.
„Věděl jsem, ţe jsi to ty. Přišel jsi mě zabít a dokončit tak svoji práci?“
Severus ho popadl za ruku a otočil ho čelem k sobě.
Bolest, kterou viděl v Harryho tváři, ho šokovala, ale ne zdaleka tolik, jako slzy, které se mu koulely po
tvářích.
„Jsi zraněný,“ řekl bezbarvým hlasem. Náhle si všimnul, ţe voda, která stékala chlapci po nohách, je
zabarvená jeho krví.
Harry se hořce zasmál. Opřel se zády o dlaţdice. Cítil, ţe nemůţe stát bez opory, všechno se s ním
houpalo.
Snape z něho nemohl odtrhnout oči. To tělo, které tak důvěrně znal, hladil a líbal... uţ to pro něj nebyl
takový šok, vidět nad tím důvěrně známým tělem Potterovu hlavu, jako tenkrát ve třídě. To, co bylo
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šokující, byla naprostá odevzdanost, která čišela z postoje celého chlapcova těla.
Násilím se vrátil zpět do reality a donutil se vzpamatovat.
„Jak moc jsi zraněn?“ zeptal se příkře. Nedovolil svému hlasu, aby se do něho dostala jakákoli emoce.
„Jestli tvým jediným cílem bylo, abych uţ neměl nikdy potěšení z análního sexu, tak se ti to podařilo,“
oznámil Harry věcně.
To bylo pro Severuse horší neţ facka.
„Musím tě dostat ven z té studené vody. Jsi v šoku,“ řekl klidným hlasem.
„Co se sakra o mě staráš?“ zavrčel chlapec. „Buď to dokonči, nebo odejdi. Své city jsi demonstroval
naprosto jasně.“
Severus chvíli uvaţoval, co mu má říct, ale nakonec v něm převládl pragmatik. „Musí tě okamţitě
prohlédnout madam Pomfreyová.“
Harry si odfrknul a bouchnul hlavou o dlaţdice. „Myslíš si, ţe poţádám madam Pomfreyovou, aby mi
ošetřila zadnici?“
„Je to kvalifikovaná zdravotnice...“
„Přesně tak. A aţ uvidí, ţe je můj konečník roztrţený, jako by do něho někdo zarazil pěst, tak jak jí to asi
vysvětlím, co?“
Severus sebou polekaně trhnul. Takţe jeho kouzlo to vzalo doslova?
„Je to zranění pouze vnější, nebo...?“
„Jak to mám k sakru vědět? Nedokáţu se toho dotknout.“
„Já... já jsem přinesl nějakou znecitlivující mast.“
„Jak jsi velkodušný,“ poděkoval Harry ironicky.
„Kolik lektvaru proti bolesti sis uţ vzal?“
„Trojitou dávku,“ odpověděl prostě Harry.
„Něco dalšího?“
„Zatím ne.“
„Dobře, půjdu teď pro nějaký silnější lék. Pouţij tu znecitlivující mast hned, dokud lektvar proti bolesti
ještě funguje. Neţ tahle mast zabere, tak se vrátím a budeš moci pouţít mast na zacelení.“
Harry tam však stál dál, ani se nepohnul. Tekla na něho studená voda a on se celý třásl. Snape ho
vytáhnul ven ze sprchy a snaţil se ignorovat bolestivé vzdychnutí, které se chlapci nepodařilo skrýt.
Jemně mu přehodil ručník kolem ramen a odešel.
***
Kdyţ se Severus vrátil, leţel Harry v posteli obličejem dolů, přikrytý dekou. Posadil se na kraj jeho
postele. I ten nepatrný pohyb matrace však způsobil Harrymu bolest a on se neubránil dalšímu syknutí.
Severus proto pokleknul vedle postele na zem.
„Harry, celou cestu jsem o tom přemýšlel a bylo by opravdu lepší, kdyby ti to ošetřila madam
Pomfreyová,“ prohlásil.
„Jdi k čertu,“ zamumlal Harry a odvrátil od něho tvář. „Anebo raději ne. Nechci tě tam potkat, kdybych se
náhodou někdy ocitnul v pekle.“
„Podívej, já nevím, jak váţné je tvé zranění, ale je opravdu nutné, abys tu druhou mast pouţil správným
způsobem.“
„Jak se to pouţívá?“
Snape se nadechl. „Dnes a zítra ráno si naneseš znecitlivující mast a o půl hodiny později pouţiješ hojivou
197

STROM POZNÁNÍ

mast. Zítra večer by tvé vnější zranění mělo být vyléčené...“
„Díky Merlinovi za to!“ vydechnul Harry.
... při pouţití té druhé masti musíš dovnitř zasunout tenhle speciálně upravený nástavec, abys měl jistotu,
ţe se vyléčí i případná vnitřní poranění.“
„Zasunout,“ opakoval Harry rozhodně.
„Madam Pomfreyová by ţádný takový nástroj pouţít nemusela. Mohla by prstem...“
„Sakra! Copak si váţně myslíš, ţe bych připustil, aby mi něco takového dělala madam Pomfreyová?
Zvládnu to sám!“
Snape se na chvíli odmlčel.
„Harry,“ řekl váhavě, „tohle se musí udělat opravdu důkladně, jinak můţeš zle onemocnět. Nemohl
bych...“
„Ne, sakra! To ani omylem!“
Ticho.
„Nechci, aby to vyznělo nějak hrubě, ale moje prsty ve tvé zadnici uţ byly.“
Harry se otočil na polštáři a zadíval se na Severuse.
„Ne, vy jste měl prsty v zadku Alexe Johnsona. Harryho Pottera byste se nedotkl ani dvoumetrovým
bidlem, jak jste dal naprosto jasně najevo.“ Harry se zhluboka nadechnul a pokračoval. „Jsem vám moc
vděčný za všechny léky. A teď, prosím, odejděte.“
Snape vstal.
„To je od tebe hloupé.“
„Moţná, ale vás uţ moje hloupost nemusí trápit. A teď uţ, prosím, BĚŢTE PRYČ.“
Severus poloţil s cinknutím lahvičky na noční stolek.
„Snape.“
„Ano?“
„Co to bylo za kouzlo, které jste pouţil?“
Severus chvíli mlčel, neţ unaveně odpověděl: „Byla to bezhůlková neverbální magie.“
„A?“ čekal Harry.
Snape odvrátil tvář. „Pomyslel jsem si ‚Natrhnu mu prdel‘.“
Chvíli bylo ticho, které vystřídal podivný, napůl hysterický vzlyk. Snape se k němu otočil zpět.
„Co je ti?“
„Nic. Vůbec nic. Já jen, ţe jsem se těšil skoro čtyři měsíce, aţ jednou... Ale teď se mi toho potěšení
dostalo trochu víc, neţ jsem počítal, ţe?“
„Já... tohle jsem opravdu nechtěl...“ zadrhnul se Snape.
„Ne, tohle jste musel myslet váţně. Nemohl byste to udělat, pokud byste to nemyslel váţně, ne při
neverbálním kouzlu.“
Zdálo se, ţe se Harry schoulil do sebe a přitáhl si k sobě těsněji peřinu.
Snape neochotně přešel ke dveřím.
„Snape,“ zavolal na něho ještě. „Omlouvám se,“ zašeptal. „Věděl jsem, ţe nesnášíte Harryho Pottera, ale
byl jsem sobec. Ale já jsem opravdu měl rád toho Snapea, kterého jsem coby Alex potkal v Děravém kotli
a nechtěl jsem, aby to skončilo. Myslel jsem si, ţe byste mě časem mohl mít také rád. Hloupé, ţe?“ Rukou
si zakryl tvář, hlas mu zněl slabě. „Neuvědomil jsem si, jak důleţitá je pro vás morálka a je mi líto, ţe
198

STROM POZNÁNÍ

jsem vás kompromitoval,“ křečovitě polknul a odvrátil se.
Snape se otočil a rukou se chytil zárubně u dveří. Poslední slova tak sotva slyšel.
„Do teď jsem si také neuvědomoval, jak moc mě nenávidíte. Ale teď uţ je mi to jasné.“
Snape jen pevněji stiskl rám dveří a potom bez ohlédnutí odešel.
22. kapitola - Následky
Druhý den ráno byl Harry odhodlaný jít do školy.
Neville ho přišel včera odpoledne zkontrolovat, aby se ubezpečil, ţe je v pořádku. Kdyţ se Harry probudil,
uviděl Nevilla, jak v tichosti sedí v rohu pokoje a čte si.
Harry byl svému příteli za jeho laskavý přístup vděčný. Jeho péče byla milá a nevtíravá. Neville se neptal
na nic, co by ho mohlo uvést do rozpaků. Jen mu připravil polévku a pití. A kdyţ viděl, ţe má Harry takové
bolesti, ţe ani nemůţe vstát z postele, vyčaroval láhev, aby se do ní mohl vymočit.
Ještě podal Harrymu léky a počkal u něho, dokud neusnul. Potom teprve tiše odešel.
Neville se nemusel na nic ptát, podle mastí a léků na stole mu bylo jasné, ţe je Harry zraněný. Věděl také,
ţe za celý svůj ţivot strávil na ošetřovně tolik času, ţe pokud to bylo jen trochu moţné, tak se jí vyhnul.
Neměl tušení, co se stalo. Ale Snapeovi na tom tolik záleţelo, ţe mu přinesl všechny ty masti a lektvary,
byť u něho nezůstal.
***
Neville se vrátil do školy. Hermiona a Draco byli ve Snapeově laboratoři a diskutovali o tom, jak vylepšit
lektvar. Neville si nebyl jistý, jak nadhodit hovor o poraněném kamarádovi. Věděl, ţe ostatní nic o vztahu
Snapea a Harryho neví, takţe jim Snape těţko mohl říct, jak na tom Harry je. Byl trochu překvapen, ţe si
Hermiona o svého kamaráda nedělá starosti.
Kdyţ vešel, všichni vzhlédli.
„Přinesl jsi další Spindificus aroratea?“ zeptala se Hermiona dychtivě.
„Ne, někde jsem se zdrţel a potom byla příliš tma na to, abych je sklidil,“ řekl Neville a poukázal tak na
to, ţe uţ je pozdní odpoledne. V tuto roční dobu bývá obloha uţ dávno ocelově šedá a brzy bude soumrak.
„Ale tys věděl, ţe chceme pracovat na tom lektvaru,“ řekla dívka naštvaně.
„Myslel jsem, ţe dnes budete jen probírat různé moţnosti, jak dál,“ řekl klidně. „Byl jsem se podívat na
Harryho a trochu se tam zdrţel.“
„Je v pořádku?“ zeptal se Draco poplašeně.
Neville si všimnul, ţe se na něho Snape dívá, zatímco dál listoval v knize.
„Kdyţ jsem přišel, spal. Zůstal jsem u něho a čekal, aţ se probudí, abych mu dal polévku.“
„To jsi dobře udělal, Neville! Všechna ta náročná kouzla mu určitě odebrala spoustu energie. Musel mít
hrozný hlad! Budeme muset tu únavu brát při vaření v potaz,“ zauvaţovala Hermiona. „Ten lektvar by měl
mít dlouhodobější účinek. To není moc dobré, ţe účinek trvá tak krátce a on po nějaké kletbě úplně
odpadne. Neměl by pak ţádnou ochranu.“
„Nemyslím si, ţe by bylo potřeba toto brát v potaz,“ řekl tiše Neville. „Předpokládám, ţe usnul po tom, co
vypil lektvar proti bolesti.“
„Lektvar proti bolesti?“ vyjekla Hermiona. „On... byl zraněný? Myslela jsem, ţe je jen vyčerpaný!“
„Myslím, ţe má... tak trochu bolesti. Moţná jsou to jen ztuhlé svaly. V kaţdém případě znovu usnul.“
„Jaké štěstí, ţe má někoho, kdo se o něho postará,“ vykřikla Hermiona. Potom se však ostře podívala na
Nevilla. „Nevěděla jsem, ţe víš, kde Harry bydlí o víkendech. Neříkej mi, ţe je to někde v New Yorku nebo
San Franciscu? Prostě na nějakém vzdáleném místě, kde ţije mezi mudly, kteří ho neznají a kam se my
ostatní jen těţko přemístíme. Uţ ses setkal s jeho... láskou?“ zeptala se opatrně, tak opatrně, jak to jen
šlo. Upřeně se dívala na Nevilla a pohledem mu naznačovala, ţe není vhodné zmiňovat Harryho sexuální
orientaci před mistrem lektvarů.
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Neville se záměrně vyhnul pohledu na Snapea, neţ odpověděl: „Ano, setkali jsme se, ale nevím, jestli jsou
ještě spolu. Kdyţ jsem ho dnes našel, byl sám.“
„Věděla jsem, ţe není něco v pořádku,“ řekla Hermiona a vstala. „A on mi nic neřekl! Aţ se vrátí, tak mu
dám co proto.“
„Obávám se, ţe dneska ještě zůstane tam, kde je.“
Hermiona přikývla. „Bylo by hloupé, kdyby se přemisťoval na tak velkou vzdálenost, pokud je ještě
magicky vyčerpaný. Ale někdo by měl být s ním... Neville, můţeš mě tam, prosím, přenést?“
Neville zavrtěl hlavou. „Slíbil jsem mu, ţe se vrátím,“ trochu zalhal, ale i kdyţ nic takového neřekl, stejně
to měl v plánu. Pokud Harry nikdy Hermionu do svého domu nepozval, tak on nemá právo ji tam vodit.
„Krom toho, ochrana jeho domu by tě stejně nevpustila dovnitř,“ a ještě neţ začala protestovat, tak
dodal, „uţ spí a nebudu ho kvůli tomu zbytečně budit. Kdyţ pominu fakt, ţe by neměl plýtvat energií na
kouzla, která nejsou nezbytně nutná.“
„Dobrá, to dává smysl. Ale vyřiď mu, prosím, ţe si pro mě můţe kdykoli vzkázat – kdyby potřeboval
mateřskou péči, ano?“
Draco se ušklíbl, ale Snape byl podivně tichý. Šel si pro jinou knihu a vypadalo to, ţe jejich rozhovor
absolutně ignoruje.
„Samozřejmě,“ souhlasil Neville.
„Výborně, můţeš tu ještě chvíli počkat? Dojdu pro svou ohřívací láhev.“
„Pro svou... co?“ zeptal se Draco.
Hermiona se usmála. „Ohřívací láhev. To je věc, kterou mudlové pouţívají proti bolesti. Je to nádoba, do
které se nalije horká voda, zahřeje se to a on nebude muset pouţívat ţádné kouzlo, které by ho oslabilo.
Dostala jsem ji před pár lety k Vánocům a mám vyzkoušené, ţe to funguje. Nedívej se na mě, jako bych
měla dvě hlavy! Spousta mudlovských ţen ji pouţívá v období, kdy mají své dny, aby si ulevily od bolesti.
Je to šetrnější, neţ do sebe cpát nějaké prášky!“
Neville vstal. „Půjdu s tebou, chci s sebou vzít nějaké náhradní oblečení pro nás oba.“
„Tak dobře. A budeš moct zítra sehnat nějaké z těch rostlin, které potřebujeme?“
„Ano, o polední pauze to zařídím.“
„Výborně. Draco, pane profesore, bude vám to vyhovovat? Jestli vám to nebude vadit, můţu na tom
pracovat uţ zítra dopoledne, mám o hodinu kratší rozvrh, takţe to tady zatím připravím.“
Oba muţi přikývli a Hermiona vyšla z místnosti následována Nevillem.
Draco se podíval udiveně na Snapea.
„Copak ona neví, ţe je Potter gay?“
Neville tu poznámku zaslechl a ještě se otočil ve dveřích. „Ale jistě, ţe to ví. Prostě nevěděla, ţe to ví i
profesor Snape, a tak se snaţila chránit soukromí svého přítele.“ Blýskl rozzlobeným pohledem po
Snapeovi a odešel.
***
Kdyţ druhý den ráno Harry pečlivě zkoumal své zranění, zjistil, ţe se jeho tělo za těch téměř čtyřiadvacet
hodin od prokletí hodně zregenerovalo. Byl uţ schopen vstát, sice s léky proti bolesti a to ještě chodil
hodně toporně, ale šlo to. Byl rád, ţe mu jich tady nechal Snape dostatečné mnoţství. Ještě neţ odešel,
tak ho informoval, ţe by neměl brát najednou víc jak dvojnásobnou dávku a to maximálně dvakrát denně.
Uvědomil si, ţe by nebylo vhodné, aby jedl nějakou tuhou stravu, přestoţe bylo jasné, ţe potřebuje
doplnit energii po tak extrémním uţití magie.
Zatímco bolestivě sténal v koupelně, Neville mu připravil hrnek teplého mléka s medem a s léčivými
bylinkami. Nápoj byl překvapivě lahodný a pomohl mu zmírnit třes v rukou a nohou.
„Jsi schopný jít zítra do školy?“ zeptal se Neville ustaraně. „Nemyslíš si, ţe bys měl ještě zůstat v posteli?“
200

STROM POZNÁNÍ

„Rád bych,“ přisvědčil Harry unaveně, „ale poslední co chci, je, aby se někdo zajímal o to, co se mi stalo.
A krom jiného, nechci, aby mě sem ředitel přišel zkontrolovat.“
„Tak tady zůstaň ještě půl dne,“ navrhnul Neville. „A pak – uţ jsem všem řekl, ţe jsi byl po té zkoušce
vyčerpaný, takţe je to vůbec nepřekvapí. Předpokládám, ţe jsi byl opravdu vymačkaný jako citrón, po
pouţití takového mnoţství magie.“
„Ano, výraz vymačkaný jako citrón je výstiţný,“ ušklíbl se Harry. „To je skvělý plán, Neville, jsi opravdu
dobrý přítel... děkuji.“
„Ty bys udělal pro mě to samé,“ pokrčil Neville rameny. „V kaţdém případě jsem rád, ţe jsem se dostal ze
školy. Hermiona chtěla jít se mnou. Ona si myslí, ţe jsme ve Spojených státech.“
„Coţe?“
Neville mu to vysvětil a Harry se rozesmál.
„Budu je muset někdy pozvat na návštěvu,“ řekl. „Bylo to jen takové... jakési soukromé místo pro mě a
Severuse, ale teď...“
„Moţná se ještě obměkčí,“ řekl zamyšleně Neville. A kdyţ slyšel Harryho odfrknutí, pokračoval, „nemysli,
ţe jsem nepoznal jeho rukopis na tvých lécích.“
Harry se otočil a přes pokoj se belhal pro svůj hábit. „Ne,“ řekl. „Jsem si jist, ţe Snape nemá nic, co by
byl ochotný nabídnout Harrymu Potterovi. Měli bychom jít.“
„Chystám se nás přemístit společně,“ řekl Neville neochvějně, „měl bys šetřit energií, Harry, víš přeci, ţe
to pro mě není obtíţné. A pokud by ses potřeboval přesunout během dne, tak mi, prosím, pošli vzkaz po
svém skřítčím příteli a já to zařídím, ano?“
***
Nevillův nápad se ukázal jako rozumný. Harry by se jen těţko dostal sám bez pomoci včas na snídani.
Přemístili se přímo do hradu do malé prázdné místnosti sousedící s Velkou síní. Harry se na Nevilla tázavě
zadíval.
„Ochrany jsou v pořádku – vlastně jsem je nedávno trochu posílil,“ přiznal Neville rozpačitě, „Zdá se, ţe
se mi teď hrad snaţí víc vyhovět. Trochu jsem si s ním promluvil, poté, co mě jeho ochrany odrazily, kdyţ
jsem se vracel z Austrálie.“
Harry se ušklíbl. „Udělal jsem to samé. Myslím, ţe kdyţ bylo řečeno, ţe není moţné se po hradě
přemisťovat, tak se o to ani nikdo nepokusil. Ale on pozná, koho můţe vpustit dovnitř a koho ne, ţe? Jen
je nutné vycítit jeho magii a promluvit si s ním.
Potom na tebe reaguje ...“
Neville přikývl. „Ano a teď, kdyţ se přemísťuji tam a zpět, cítím se daleko jistější, neţ před tím.“
Došli do Velké síně, kde právě končila snídaně. Harry zaregistroval, ţe se všem přítomným členům
Fénixova řádu hodně ulevilo, kdyţ ho uviděli přicházet. Albus na něho kývnul a usmál se na něj. Harry si
všimnul, ţe Snape po jediném letmém pohledu od něj odvrátil zrak a zarytě se zadíval do svého čaje.
U nebelvírského stolu se mu mezitím Ron snaţil zajistit trochu místa, aby si mohl k němu přisednout.
„Ne, kámo, já budu stát,“ řekl Harry. Nedovedl si představit, ţe by zvládnul přehodit nohu přes lavici.
„Stejně se chci jen napít dýňové šťávy. Uţ jsem jedl.“
„Jsi v pořádku, Harry?“ zeptala se Hermiona a zatvářila se ustaraně. „Máš ještě bolesti?“
No skvěle, tak to mi přesně scházelo!
„Jen mě trochu bolí záda.“
„Ţe sis naloţil moc na činku?“ tipnul si Dean.
Tělocvična byla volně přístupná pro všechny studenty a Dean jí vyuţíval častěji neţ ostatní. Nosil si s
sebou magicky upraveného walkmana. Poslouchal hudbu ze sluchátek a doprovázel ji svým falešným
zpěvem. Bavil tím všechny ostatní mudlorozené a uváděl ve zmatek čistokrevné kouzelníky.
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„Něco podobného,“ vykrucoval se Harry a mnul si dolní část zad.
„Udělám ti masáţ, Harry!“ nabídla se jedna z Ginniných kamarádek a její slova strhla lavinu chichotání.
Ron obrátil oči v sloup.
„Ehm, děkuji, ale... to nebude nutné,“ usmál se Harry na dívku.
„Morous jeden, musí zkazit všechnu zábavu,“ řekla další a ostatní se k ní přidaly.
Ron popadl poslední topinku a vstal.
„Pojďme pryč. Někteří lidé tady nemyslí na nic jiného neţ na sex,“ řekl hlasitě a zadíval se na dívky.
Trapné ticho přerušil svou hláškou Seamus: „No, to tedy řekl ten pravý...“
To vyvolalo výbuch smíchu. Ron zčervenal, ale pak se také začal usmívat. Přes stůl se setkal pohledem s
Hermionou, i ona se usmívala. Náhle si uvědomil, ţe hráz, kterou mezi nimi postavil, je pryč. Oni dva byli
znovu přátelé.
Bohuţel, tato část dne měla být pro Harryho ta nejlepší. Jako první hodinu měli přeměňování. Po patnácti
minutách, kdy seděl jen na půlce zadku na okraji sedadla, to uţ nemohl vydrţet a poprosil, jestli můţe
vstát. Profesorka McGonagallová se na něho přísně podívala a potom jen stroze přikývla. Neţ skončila
přednáška, Harryho bolelo celé tělo a byl unavený, ale nehodlal se jen tak vzdát. Na chodbě si vzal další
lektvar proti bolesti. Hermiona a Ron se na něho dívali s obavou v očích, ale naštěstí zasáhl Neville, kdyţ
řekl: „Půjdeš na bylinkářství?“
„Chci tady vydrţet alespoň do oběda,“ řekl mu Harry přes zaťaté zuby.
„Dobře. Pak tě tedy vezmu dolů,“ oznámil mu Neville a neţ se Hermiona s Ronem vzpamatovali, přemístil
se s Harrym na nepouţívaný konec skleníku číslo pět.
„Merline!“ vykřikla profesorka Prýtová a polila se čajem.
„Omlouvám se, Pomono,“ řekl Neville zvesela. Přestoţe Pomona Prýtová nebyla členkou Řádu, znala
všechna Nevillova tajemství. Za posledních pár let spolu strávili hodiny a hodiny prací ve skleníku.
Spojovala je láska k rostlinné říši a to mezi nimi vytvořilo vztah, který byl výhodný pro obě strany.
Pomona si uvědomovala, ţe vedoucí koleje jejího chráněnce, Minerva McGonagallová, se svou strohou a
přísnou náturou, se aţ příliš podobá jeho babičce. Věděla, ţe plachý mladík, který projevoval tak
neobvyklý zájem o její předmět, potřebuje citlivější vedení. A jak se Neville postupně měnil v mladého
muţe, tím víc si profesorka cenila jeho pomoci a rad s vědomím toho, ţe uţ ji svými znalostmi dávno
předčil.
Profesorka si uvědomovala, ţe se její oblíbený ţák přemístil i s Harrym Potterem, věřila však Nevillovi
natolik, ţe se ho nemusela ptát na důvod. Věděla, ţe by nikdy neudělal něco jen proto, aby se předvedl.
„Harrymu není dobře, ale chtěl se zúčastnit přednášky,“ usmál se na ni omluvně.
„Ví profesor Brumbál, ţe tohle dokáţete?“ zeptala se ţena, zatímco si dolévala čaj do svého hrnku.
„Ví o tom,“ odpověděl za něho Harry. „Ale je to něco, co se snaţíme udrţet pod pokličkou.“ Pohlédl na
profesorku Prýtovou s určitými obavami.
„Nemusíš se obávat, Pomona je naprosto důvěryhodná,“ řekl Neville a letmo se dotknul Harryho ruky.
„Děkuji ti, drahoušku,“ naklonila zamyšleně hlavu. „Jsem na stejné straně jako Albus,“ řekla Harrymu.
„Stejně jako vy. Dost moţná nejsem ta nejsilnější čarodějnice, ale pokud vám budu moci s čímkoli
pomoct, stačí jen poţádat.“
„Děkuji,“ řekl Harry. „Nechtěl jsem se vás dotknout...“
„Vůbec ne. Pamatuji se, ţe za války měli mudlové všude vylepené plakáty s nápisem – Přílišná
upovídanost stojí lidské ţivoty. A příliš pravdy také! Ale pokud se tady můţete přemisťovat, není v
zabezpečení Bradavic nějaký problém? Co tomu říká Albus?“
„O ochrany hradu se nemusíte bát, Neville i já jsme je posílili.“
„Opravdu?“ Podívala se na ně přes okraj svého hrnku.
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Zhluboka se napila a potom pokračovala: „Zbytek třídy dorazí za několik minut, dáte si mezitím čaj?“
Harry s povděkem přijal horký nápoj a zapil jím lektvar proti bolesti. To mu pomohlo se vzchopit. Bohuţel
se musel po skleníku hodně pohybovat a tak ke konci hodiny sotva stál. Neville ho znovu přemístil do
malé místnosti, která sousedila s Velkou síní.
Oběd se nijak nelišil od snídaně – obě jídla byla méně formálnější, neţ večeře, která byla vţdy zahajovaná
ve stejném čase. V době oběda měli studenti na stole připravené jídlo v mísách, kde je ohřívací kouzlo
udrţovalo teplé. Také nemuseli čekat, aţ k tabuli zasednou jejich profesoři a mohli se najíst podle toho,
jak měli zrovna volno v rozvrhu. Takţe pokud měli hlad, tak mohli přijít klidně i dříve.
Síň uţ v tu dobu byla plná studentů a tak nebylo divné, ţe si Harry a Neville zabrali místa na konci stolu
hned u dveří. Tak, aby Harry nemusel chodit daleko a mohl sedět na kraji lavice.
Harrymu bylo trochu divně od ţaludku, ale podařilo se mu spolknout trochu polévky tak, aby to viděl
Draco, který právě přicházel k zmijozelskému stolu následován ostatními studenty své koleje. Do sálu
přišla i profesorka McGonagallová a Severus, kteří spolu něco řešili.
Ron a Hermiona se loudali do sálu, povídali si jako za starých časů a vmáčkli se na lavici vedle nich.
„Vypadáš o trochu lépe,“ konstatovala Hermiona a pozorně se na Harryho zadívala. „Zajímalo by mě, z
čeho tě začala bolet ta záda? Myslíš, ţe se nějaká kletba mohla dostat skrz? Měli bychom poţádat Padmu,
aby...“
„Ne, to není potřeba,“ kvapně vyskočil Harry. Jímala ho hrůza při představě, ţe Padma zjistí, jaké kouzlo
ho zasáhlo. Ještě štěstí, ţe se jí to nepodařilo zaznamenat v momentě, kdyţ k tomu došlo – kolem létalo
tolik kleteb od různých lidí, ţe tam byl totální chaos.
„Běţ si odpočinout, kámo,“ doporučil mu Ron. „Přijdu tě vzbudit na večeři.“
„To nedokáţeš mluvit o ničem jiném, neţ o jídle?“ povzdychla si Hermiona. „Všichni víme, co je v tvém
ţivotě důleţité, Rone.“
Na chvíli nastalo trapné ticho.
„Dobře, dobře! Já vím, ţe máš různorodé libůstky. Ale já se nad to dokáţu povznést,“ řekla. Vybrala si
jednu obzvláště objemnou klobásu a začala si ji na talíři krájet na úhledné plátky.
Všichni kolem se rozesmáli a Harry s Nevillem nenápadně vyklouzli ven z jídelny. Neville ho přemístil
přímo do jeho pokoje. Ještě mu dal nějaký lektvar proti bolesti a nechal ho samotného.
Za učitelským stolem uvaţoval Snape trpce o tom, zda Longbottom zaujal jeho místo, kdyţ je on teď
mimo hru.
***
V úterý při obědě se Harry cítil uţ méně unavený a byl uţ i schopen sedět. Musel pokračovat s léčbou a
pouţívat mast vnitřně, tak jak mu to Snape vysvětlil. Nejdřív se bál do sebe zasunout prst, ale jeho
konečník byl zvenku jiţ zacelen, jak to Severus předpokládal. Bylo to docela snesitelné, ale zdaleka to
nebylo tak příjemné, jako kdyţ tyto partie byly prozkoumávány v minulosti.
Byl překvapen rychlostí, jakou se tělo kouzelníka bylo schopno uzdravovat. Byl si jistý, ţe to probíhalo
daleko rychleji neţ u obyčejných lidí, ale netušil, nakolik za to mohou lektvary a nakolik rozdíly
organizmu. Bylo by uţitečné, kdyby mu jeho mimořádné síly umoţnily, aby se vyléčil sám, ale bohuţel, v
tomto Harry štěstí neměl. Ráno ho strašně bolelo břicho a on si uvědomil, ţe i přes tekutou stravu, kterou
si naordinoval, se mu chce na záchod. Po chvíli přemýšlení ho napadlo pouţít čistící kouzlo, které je tak
uţitečné pro homosexuální kouzelníky. Okamţitě se cítil lépe.
Bohuţel, večer se bolesti břicha vrátily. Pouţil znovu to kouzlo, ale příliš mu nepomohlo. Mladík se rozhodl,
ţe je to tím, jak si ukvapeně po dnešním ránu sníţil dávku lektvaru proti bolesti.
Zrušil svou hodinu se třídou nápravy magie.
***
Ve středu večer se Harry cítil opravdu mizerně. Bolela ho hlava, cítil nevolnost a horečku. Břicho ho bolelo
tak, ţe se ho nemohl ani dotknout. Zalezl si dřív do postele a pouţil obě masti, které dostal od Snapea.
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Vzal si trojitou dávku lektvaru proti bolesti a šel spát.
***
„Harry! Vzbuď se! Přijdeš pozdě na snídani!“
Ron zatřásl s Harrym a tím ho vytrhnul z hlubokého spánku a vrhnul ho přímo do hrozivé reality.
Harry se naklonil přes okraj postele a zvracel.
„Uááá!“ vykřikl Ron a uskočil.
Mávl hůlkou na závěsy a rozhrnul je, aby se mohl na svého přítele podívat na denním světle. Harrymu se
stále zvedal ţaludek.
Ron mu přistrčil odpadkový koš a odstranil nepořádek na podlaze.
„Je to všechno venku, Harry?“ otázal se a sedl si vedle něho, aby ho podepřel.
„Jsi strašně zpocený, kámo,“ zamračil se, kdyţ zjistil, ţe Harryho vrchní díl pyţama by se dal ţdímat.
Šel do koupelny, namočil ručník do studené vody a vyţdímal ho. Kdyţ se vrátil, leţel Harry v posteli, byl
přikrytý dekou a rukou si zakrýval tvář.
Ron mu opatrně odsunul paţi, otřel mu zpocené čelo a pak strčil ručník Harrymu do ruky. Harry si otřel
tváře a na chvíli se mu ulevilo, ručník ho příjemně chladil.
„Díky, Rone,“ zachroptěl a z jeho úst byly cítit zvratky.
Ron šel zpět do koupelny a vrátil se se sklenicí vody.
„Jen usrkávej,“ řekl. „Nesmíš to vypít naráz, jinak bys zase zvracel. Zůstaň, kde jsi, já zatím dojdu pro
madam Pomfreyovou.“
„Ne!“
„Nebuď hloupý, je jasné, ţe je ti zle, kámo. Pomfreyová ti na tu nevolnost něco dá. Nebudeš první ani
poslední. Uţ za ní byly některé holky z Ginnina pokoje a všem pomohla. Ernie se mi zmiňoval včera večer
při šachách, ţe někteří studenti z Havraspáru také zvraceli.“
I kdyţ bylo Harryho myšlení jako v mlze, po této Ronově zprávě se mu ulevilo. „Můţeš mi jen dojít k
ošetřovatelce pro ten lék?“ zeptal se. „Vyřiď jí, prosím, ţe ji navštívím později, bude-li mi pořád špatně.
Nemá smysl, abych jí ještě přidělával práci, jestliţe toho má moc.“
***
Harry si vzal další lektvar a rozhodl se, ţe raději nebude snídat (stejně neměl na jídlo ani pomyšlení) a
půjde na ranní vyučování nalačno. Odpoledne byly lektvary a on byl odhodlaný se na nich ukázat. Nechtěl,
aby si Severus myslel, ţe je na něho naštvaný, nebo ţe se chová jako děcko a nedokáţe se vyrovnat s
tím, co se mezi nimi stalo.
Během oběda se cítil daleko hůř. Ron ho po očku pozoroval a nemohlo mu uniknout, ţe jeho kamarád
usrkává pouze vodu.
„Nezabral ti ten lektvar proti nevolnosti?“
Ginny vzhlédla. „Taky ti bylo zle, Harry? Od nás to měla Gwen a Felicity, ale uţ jim nic není. Jen toho
vyuţily jako záminku, aby mohly strávit celý den na koleji.“
„Moţná, ţe jsi měl zůstat v posteli,“ řekl Ron
Do Velké síně vešli Hermiona, Neville a hned za nimi i Dean. Posadili se vedle nich.
„Zbylo ještě něco?“ zeptal se Dean a přitáhl si k sobě mísu.
Dokonce i pouhá vůně jídla Harrymu zvedla ţaludek a břicho ho bolelo tak, ţe se ho nemohl ani dotknout.
Cítil, jak mu kape pot po zádech. Potřeboval trochu lektvaru proti bolesti.
„Harry chytil ten virus, co tady řádí,“ řekl Ron s plnou pusou brambor.
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Neville a Hermiona se na něho ostře podívali.
„Proč nejsi v posteli?“ plísnila ho Hermiona.
„Měl bys váţně jít za madam Pomfreyovou,“ prohlásil Neville po té, co si Harryho pozorně prohlédl.
„Vypadáš, jako bys měl teplotu.“
„Jo, to co předvedl dnes ráno v posteli, bylo nechutné,“ souhlasil Ron.
„Kdybych nevěděl, ţe jsi na holky, mohl bych si to vykládat jinak, Rone,“ zasmál se Dean.
„No jo,“ protočil Ron oči v sloup. „Přistrč mi sem tu mísu, to vypadá dobře.“
„Harry,“ přerušila je Hermiona, „proč se nevrátíš zpátky do postele?“
„Chci jít na lektvary.“
„Sakra, Harry,“ vykřikl pobouřeně Dean, „co je to s tebou? Máš dobrou výmluvu, aby ses ulil ze svého
nejméně oblíbeného předmětu, a přesto tam chceš jít? Zbláznil ses nebo co?“
„Moţná, ţe si nevzal dost lektvaru proti nevolnosti,“ napadlo Ginny, „kdyby ano, uţ by dávno účinkoval.“
Harry se s námahou postavil. Bolest byla opravdu nesnesitelná. „Jdu na toaletu,“ řekl, kdyţ se na něho
upřely jejich pohledy a opatrně vyšel na chodbu.
„Raději na něho dohlédnu,“ řekl Neville a také vstal.
„Budu s ním na lektvarech a ohlídám ho tam,“ řekla Hermiona. „Po hodině se ujistím, ţe se vrátí na kolej
a uloţím ho do postele.“
***
Harry si vzal trojitou dávku lektvaru proti bolesti a opláchnul si obličej studenou vodou.
Kdyţ vzhlédl, uviděl Nevilla, jak na něho trpělivě čeká.
„Ta nevolnost má nějakou hlubší příčinu, ţe? To není to, co mají ostatní.“
„Zdá se, ţe máš pravdu,“ zašeptal Harry.
„Potřebuješ pomoct. Dovol mi, abych tě vzal k madam Pomfreyové.“
„Aţ po lektvarech,“ řekl Harry tvrdohlavě. „Musím se setkat se Severusem tváří v tvář, Neville.“
Neville si povzdechl.
Harry se zhluboka nadechl. Lektvar proti bolesti uţ účinkoval a on se mohl narovnat. „Vidíš? Uţ je to
lepší.“
„Dobře,“ řekl Neville, ale z hlasu mu čišela nedůvěra. „Mám tě přemístit do sklepení?“
Harry zavrtěl hlavou. Dole nebylo ţádné skryté místo, na kterém by se mohli nepozorovaně objevit a toho
si byl vědom i Neville.
Hermiona čekala na chodbě, kdyţ oba vyšli. Neville se od nich odpojil a šel na hodinu kouzelnických dějin,
které byly čím dál tím nudnější a to uţ se zdálo, ţe to ani nemůţe být pravda.
„Přijdu tě vyzvednout po přednášce, ano? Počkej na mě ve třídě,“ volal Neville ještě přes chodbu.
„Dobře,“ přikývl Harry.
Snapeovi, který právě odcházel z Velké síně, jejich slovní výměna nemohla uniknout. Zkoprněl. Vypadá to,
ţe Longbottom opravdu neztrácí čas.
***
Po půl hodině strávené v učebně lektvarů Harry věděl, ţe jít sem byla velká chyba. I přes dryáky, co do
sebe nalil, se cítil strašně. Bolel ho kaţdý pohyb, bylo mu na zvracení a měl závrať. Kdyţ se pokusil přidat
do kotle další přísady, tak se mu ruce třásly takovým způsobem, ţe raději zůstal obrácený zády ke
Snapeovi, aby si toho nevšiml.
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Podíval se na návod. Další na seznamu byl nakládaný mozek Děsovce. Pro ten si bude muset dojít k
Severusovu stolu.
Harry zaťal zuby a sbíral odvahu na to udělat první krok, kdyţ se k němu přitočila Hermiona a vloţila mu
do ruky jakousi sklenici.
Při pohledu na obsah si oddechl a poděkoval svojí přítelkyni.
„Ţádné povídání ve třídě, Pottere,“ vyštěkl Snape. „Já očekávám, ţe v mých hodinách budete pracovat
samostatně a nebudete se spoléhat na své schopnější kolegy. Odebírám Nebelvíru pět bodů.“
Harry se odvrátil. Takţe Snape se vrátil ke svým starým způsobům a bude mu strhávat body při kaţdé
příleţitosti.
Otevřel nádobku a kdyţ ucítil zápach, co se z ní linul, rychle ji zase zavřel.
Zakryl si ústa rukou.
„Neočekával bych, ţe studenti posledního ročníku se budou chovat jako prvňáci, Pottere,“ protáhl Snape
jízlivě. „Dalších pět bodů.“
Snape si byl samozřejmě dobře vědom toho, jak roztok, ve kterém byl mozek naloţený, odporně páchne a
teď se zadostiučiněním čekal, aţ ho Harry začne krájet. To jeho zápach ještě zesílí, pomyslel si škodolibě.
Opět byl na něj naštvaný – zlobil se, protoţe to vypadalo, ţe Potter uţ pustil z hlavy to, co se stalo o
víkendu, navzdory té hrozné věci, kterou mu způsobil. Zlobil se, protoţe se mu zdálo, ţe Potter uţ je
opečovávaný Longbottomem, který byl tak dobře stavěný a silný a tak zatraceně milý. Zlobil se, ţe
navzdory tomu, co mu Potter řekl o víkendu, to vypadalo, ţe na něj kašle. A zlobil se i sám na sebe, ţe ho
to nenechává klidným.
V další chvíli začal Harry zvracet.
„Ach, Merline, za co,“ zavrčel Snape a ucouvl zpět.
„Nechte ho být na pokoji!“ odsekla Hermiona k jeho šoku a nemalé radosti ostatních spoluţáků. Přešla k
Harrymu, který se se sklopenou hlavou opíral o stůl a lapal po dechu.
„Nemůţe za to, je nemocný! Zvracel uţ dnes ráno, ale lektvar, který si vzal, asi nezabral,“ vysvětlila o
poznání klidněji.
Draco se pozorně díval, co se děje kolem něho. Většina studentů zmírnila plameny pod kotlíky, aby mohli
sledovat scénu.
Hermiona nechala zmizet zvratky a poloţila Harrymu ruku kolem ramen. I přes kolejní uniformu cítila, jak
tělo jejího přítele ţhne.
„Harry!“ řekla vylekaně. Přejela mu dlaní přes čelo. „Máš horečku!“
Snape k nim přiskočil a odstrčil Hermionu stranou. Nekompromisně uchopil Harryho za bradu a zvednul
mu hlavu.
Harry nemohl potlačit bolestivý sten, který v něm ten prudký pohyb vyvolal. Zapotácel se a chvíli si
myslel, ţe by mohl...
„Je mi zle,“ dostal ze sebe ještě před tím, neţ odvrátil hlavu a začal znovu zvracet.
„Fuj, uţ zase!“ zvolal někdo.
„Merline, jsi váţně nechutný, Pottere,“ šklebila se Pansy Parkinsonová.
„Ţádný člověk nemůţe za to, ţe je nemocný,“ vybuchl Draco a sledoval její překvapený výraz.
„Hele, je to Potter. To není člověk,“ odsekla.
„Ticho! Vraťte se ke své práci!“ vyštěkl Snape.
Vypadalo to, ţe Potter se zvracením skončil, zřejmě toho měl v ţaludku velmi málo. Grangerová jeho
příkaz ignorovala a dál ho drţela za ruku a nabízela mu tak oporu.
Severus ho vzal za ramena a obrátil ho k sobě. Ještě před tím, neţ chlapec opět sklonil hlavu, všiml si
206

STROM POZNÁNÍ

jeho skelného pohledu. Severus cítil horkost, která z něj přímo sálala.
Všechno to najednou dosedlo na své místo.
„Ty idiote!“ procedil skrz zaťaté zuby. Obrátil se ke Grangerové. „Zaveďte ho okamţitě k madam
Pomfreyové.“
„Ano, pane.“
Hermiona odvedla Harryho ze třídy. Na chodbě se Harry opřel o zeď. Zrychleně dýchal, břicho měl jako v
ohni a ţaludek křečovitě staţený po předchozím zvracení. Bolelo ho i to, jak se mu o břicho otíral jeho
hábit.
„Mám jít sehnat Nevilla, aby ti pomohl?“ zeptala se Hermiona tiše.
Harry chvíli nerozhodně stál.
„Kolik je hodin?“
„Skoro tři. Myslím si, ţe mu nebude vadit, kdyţ zamešká kousek Binnsovy hodiny, Harry. Počkáš tady, neţ
pro něho doběhnu?“
Harry se několikrát nadechl.
„Přemístím se sám,“ řekl. Rychle se sklonil a políbil Hermionu na tvář.
„Promiň,“ řekl. „Nevoní mi z pusy... brrr... nemyslí mi to, promiň.“
A přemístil se.
Hermiona stála v prázdné chodbě a lehce si třela tvář. Do hodiny lektvarů se vrátit nemohla a na
ošetřovnu také nemohla jít. Harry by si jistě nepřál, kdyby hned přispěchala za ním a chtěla ho drţet za
ruku. Vţdycky nenáviděl povyk, který doprovázel jeho osobu. Proto se rozhodla, ţe půjde do knihovny.
Nebyla si jistá, jestli první várka lektvaru, který násobil síly, obsahovala sloţky ve správném poměru. Jen
se na to podívá... a potom můţe jít za Harrym. Kdyţ dá madam Pomfreyové dost času, tak tou dobou uţ
bude Harrymu lépe.
***
Ve třídě Snape nervózně přecházel sem tam jako lev v kleci. Srdce mu tlouklo jako zběsilé, ruce měl
zaťaté v pěst. Ten by mohl pohledem zabíjet, pomyslel si Draco.
Snape byl opravdu naštvaný, ale momentálně u něho převládala daleko silnější emoce a tou byl strach.
Kdyţ konečně dospěl k rozhodnutí, ozval se ostrým tónem: „Pane Malfoyi, slečno Parkinsonová, po zbytek
hodiny vám dávám třídu na starost. Ujistěte se prosím, ţe všichni dokončí svou práci a zanechají třídu v
perfektním stavu.
„Kde vás můţeme najít, kdyby se vyskytnul nějaký problém, pane profesore?“ zeptala se dívka.
„Důvěřuji vašemu úsudku a pevně doufám, ţe ţádné komplikace nebudou, slečno Parkinsonová,“ řekl
Snape přísně. „Jestli mě však budete potřebovat, budu ve své kanceláři. Madam Pomfreyová mě při
snídani informovala, ţe musela řešit v posledních čtyřiadvaceti hodinách celou řadu případů nevolnosti.
Ale tohle je první případ, kdy to u někoho vyvolalo horečku. Pokud by ve škole vypukla epidemie, nemáme
dostatečnou zásobu lektvaru na sníţení horečky. Raději je půjdu uvařit hned, neţ tady bude polovina ţáků
zvracet a učitelé na hodinách budou muset nosit ochranné štíty,“ opovrţlivě vysvětlil.
„Mohla bych vám s tím pomoci, pane,“ horlivě se nabízela Pansy.
Nikdy nevynechá jakoukoli příleţitost, jak se zavděčit, pomyslel si Draco nevrle. A to ani nebyla na
lektvary nijak zvlášť dobrá.
„Vaše nabídka je velkorysá, slečno Parkinsonová. Nicméně musíte dodělat vlastní lektvar, abych vám mohl
udělit na konci semestru potřebnou kvalifikaci. Krom toho, jak si jistě pamatujete z pátého ročníku,
uvaření lektvaru na sníţení horečky je velmi jednoduché, pouze časově náročné. Proto to nesnese
prodlevy.“
A s tímto vysvětlením odešel.
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Asi o hodinu později čekal Neville před učebnou lektvarů na Harryho. Počkal několik minut, aţ studenti
vyjdou ze třídy a kdyţ uţ byla prázdná i chodba, kde čekal, lehce znervózněl.
Kde je Harry a Hermiona? A mezi odcházejícími studenty neviděl ani blonďatou kštici Draca Malfoye.
Uvnitř zaslechl hlasy. Pootevřel dveře a podíval se škvírkou. Viděl, jak Pansy Parkinsonová utírá tabuli a
Draco sedí za katedrou a něco píše.
Pansy se ohlédla. „Longbottom,“ ušklíbla se. „Co tady děláš? Hlavně na nic nesahej! Nemám nejmenší
zájem, aby to tady zrovna teď vybouchlo.“
„Hledám Hermionu a Harryho,“ odpověděl jí klidně.
„Potterovi bylo špatně,“ vysvětlil Draco a upřel na Nevilla výmluvný pohled.
„Všechno to tu ohodil. Bylo to nechutné,“ protáhla Pansy obličej.
„Kde je teď?“ vyjel na ni Neville ostře.
„Nemluv se mnou tímhle tónem,“ vyštěkla Pansy. „Kde by asi tak mohl být, ty blbečku?“
„Snape poslal Grangerovou, aby ho doprovodila na ošetřovnu,“ prohlásil Draco chladně. „Nechali si tady
věci. Vezmeš jim to, kdyţ uţ jsi tady? Profesor Snape tu chce mít uklizeno.“
„Kde je Snape?“ zamračil se Neville.
„Starej se o sebe,“ odsekla dívka. „Jdi do hajzlu, Longbottome, a nestrkej nos do záleţitostí Zmijozelu.“
Neville si, ještě neţ odešel, vyměnil rychlý pohled s Dracem.
„To se musíš za kaţdou cenu chovat jako bestie, Pansy?“ ucedil k dívce Draco.
„Coţe? Vţdyť je to jenom zasranej Nebelvír. Krom toho je největší budiţkničemu na škole. Dokonce i Greg
s Vincem mají víc magické moci, neţ tenhle mamlas.“
Draco se rozesmál.
***
Severus vyšel z krbu v nemocničním křídle, v ruce drţel několik lektvarů.
„Severusi! Nesete mi další lektvary proti nevolnosti? Výborně! Mám tu dalších patnáct pacientů,“ vychrlila
na něho madam Pomfreyová zpoza stolu, aniţ by se na něho podívala.
„Ne, s těmi přijdu později. Tohle je lektvar na sníţení teploty a velmi silný antibakteriální lektvar.“
Lékouzelnice se prudce ohlédla, aby se podívala, co jí Severus pokládá na stůl za medikamenty.
„Nechci být nevděčná, já jsem vţdycky ráda za všechno, co pro nemocnici vyrobíte, Severusi, ale... proč
právě tohle... a teď? Potýkám se tady se zvracením a průjmy!“
Severus se odpoutal od svých nádobek a věnoval plnou pozornost ošetřovatelce.
„Co jste shledala na Potterovi?“ zeptal se. „V určení diagnózy býváte obvykle skvělá.“
Poppy se zachmuřila. „Harry? Tomu jsem dnes ráno poslala lektvar proti nevolnosti. Bral si ho pro něho
Ron Weasley. Řekl, ţe by mi dal vědět, kdyby se mu přitíţilo. Proč? On dostal horečku?“
„Nepřišel za vámi? Poslal jsem ho za vámi z mé hodiny,“ Severusův hlas zněl zoufale.
Do toho vešel Neville.
„Co je s ním?“ doţadoval se Snape.
„S kým?“ zeptal se totálně zmatený Neville.
„S Potterem! Je mu hůř?“
„Ještě jsem ho neviděl. Právě jdu z vaší třídy. Měli jsme se setkat ve sklepení po...“
„Váš milostný ţivot mě ani v nejmenším nezajímá,“ vyštěkl Snape. „Potterovi bylo během mojí hodiny
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hodně zle, poslal jsem ho s Grangerovou na ošetřovnu. Ale nedorazili sem.“
Neville odpověděl s klidnou důstojností: „Harrymu bylo špatně celý týden. Proto jsem ho chtěl vyzvednout
ve třídě, abych ho odvedl k madam Pomfreyové. Moc se mu sem nechtělo. Podívám se do věţe, moţná
bude spát ve svém pokoji.“ A beze spěchu odcházel.
„Longbottome! Je to naléhavé,“ řekl Snape.
Nevillovi na něj stačil jediný pohled a okamţitě se přemístil do svého pokoje. Pak se chodbou rozeběhl k
Harryho loţnici. Tam však nebylo ani stopy po tom, ţe by tam Harry od rána byl. Neville seběhl po
schodech dolů do společenské místnosti.
„Viděl někdo z vás Hermionu nebo Harryho?“
„Byla jsem tady celé dopoledne a ani jeden tudy neprošel,“ ozvala se dívka zachumlaná v ţupanu. Neville
v ní poznal Ginninu nemocnou kamarádku Gwen.
„Díky,“ vyběhl ven přes portrét a zastavil se aţ před dveřmi do knihovny. Přenést se přímo tam by bylo
příliš riskantní.
Hermiona seděla na svém obvyklém místě.
„Hermiono? Kde je Harry?“ zeptal se jí udýchaně.
„Ach, Neville, omlouvám se! Zapomněla jsem, ţe ho přijdeš vyzvednout! Při hodině se mu přitíţilo a
Snape mě poţádal, abych ho odvedla na ošetřovnu.“
„Ale tam jsi s ním nešla!“
„Ne, Harry se přemístil z chodby,“ řekla Hermiona. „On tam není?“ Vyslovila nahlas to, co jí Neville neřekl.
Neville zavrtěl hlavou.
„A ve svém pokoji?“
„Ten jsem zkontroloval jako první.“
„Do prdele!“
„Musím se dostat zpátky na ošetřovnu. Snape o něho má strach,“ zašeptal.
Hermiona ho vzala za ruku a odtáhla ho k paní Pinceové.
„Musíme se dostat na ošetřovnu. Je to naléhavé.“
Stará čarodějka si je důkladně přeměřila. Kdyţ viděla, jak ztěţka Neville dýchal a jak Hermioně planou
oči, přikývla. Chvíli na to uţ vypadli z krbu v kanceláři lékouzelnice.
„Tak co?“ útočil na Nevilla Snape, ještě neţ se mladík stačil narovnat.
„Nikde jsem ho nenašel.“
„Můţete mi vysvětlit, kde je Potter, slečno Grangerová? Nechal jsem ho přeci ve vaší péči!“
„On se přemístil,“ odpověděla po pravdě Hermiona a polilo ji horko. „Myslela jsem si, ţe je mu natolik
špatně, ţe by sem ani nedošel. Chtěla jsem se na něho jít podívat, aţ ho madam Pomfreyová uloţí.“
„Jeho domek,“ navrhl Neville.
Snape se rychle otočil. „Ano,“ popadl několik lahviček s lektvary. „Vezměte mě tam, pane Longbottome.
Okamţitě!“ nařídil.
Neville se na něho ostraţitě podíval. „Nevím, jestli by si přál...“
„Teď uţ to není otázka toho, co si přeje a co ne. Je to otázka ţivota a smrti. Takţe prosím!“
„Co se to, u Merlina, děje?“ chtěla vědět Poppy.
„Není čas na vysvětlování, ale připravte se na pacienta s vysokou horečkou a závaţnou infekcí.
Přemístíme se s ním rovnou sem.“
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Neville uchopil Snapea za předloktí a přemístil se s ním.
23. kapitola - Pomoc od přátel
Derek Summers otočil klíčkem v zámku a spolu s Andym vpadli do bytu.
„Boţe, já tě tak strašně chci!“ zasténal Andy do Derekových rtů.
Líbali se spolu dlouho a tvrdě, neţ před ním Andy poklekl a rozepnul zip na poklopci.
Zhluboka se nadechl. Miloval vůni svého milence.
Potom však ucítil ještě něco dalšího. Otočil hlavu na stranu a znovu nasál.
„Dereku? Co to tady smrdí?“ zeptal se tiše, a sevřel prsty kolem stehna svého partnera.
Větší muţ se opřel o zeď a uţ se chystal pronést komentář o tom, ţe si myslel, ţe ho má raději takhle, neţ
vymydleného, kdyţ si uvědomil Andyho nervozitu. Tiše si odfrknul.
Nemohl pochopit, z čeho má obavy.
Vytáhl Andyho na nohy a rozsvítil světlo.
Nic neobvyklého.
Odvedl Andyho do kuchyně a stiskl vypínač napravo ode dveří.
Vše tady bylo jako obvykle. Čisté a útulné, nic, čemu by museli čelit.
To ho uklidnilo úplně, tak šel dál a rozsvítil světlo v obývacím pokoji.
„Do prdele!“
„Alexi?“
Jejich přítel leţel na gauči stočený do klubíčka a tvrdě spal. Kolem úst a na čalounění byly zvratky. Byl
zachumlaný v nějakém černém hadru.
„Opíjet se není Alexův styl,“ řekl Andy, zatímco oba zamířili k pohovce.
Derek se posadil vedle něho a zatřásl s ním.
„Alexi! Vzbuď se! Vítej doma, chlape. Člověče, jak si to představuješ? Neukáţeš se, jak je rok dlouhej a
první co uděláš je, ţe zaneřádíš novou pohovku?“ trochu rozladěně, ale v přátelském duchu s ním znovu
zatřásl.
Alex sebou škubnul, ale neprobudil se.
„Alexi!“
Andy se dotknul jeho čela. Alex byl horký a jeho kůţe byla nepřirozeně suchá.
Andy s ním naléhavě zatřásl. Vypadalo to, jako by manipuloval s hadrovou panenkou.
„Volej 999! Okamţitě, Dereku!“
„Coţe?“
Andy kontroloval Alexovy základní funkce.
„Udělej, co jsem ti řekl!“
Jelikoţ Andy pracoval jako řidič u záchranné sluţby, Derek uţ neváhal.
Zatímco čekali na záchranku, Andy rozepnul Harrymu oblečení. Doběhl namočit ručník do studené vody a
vysvětloval: „Má vysokou horečku a je v bezvědomí. Neviděli jsme ho celé měsíce a on se tady objeví v
takovémhle stavu! Hledal u nás pomoc. Dnes jsme přišli déle neţ obvykle, kdybychom nešli do toho
hloupého kina, byli bychom uţ několik hodin doma. Boţe, doufám, ţe bude v pořádku!“
„Je to hodně zlé?“ zeptal se Derek vyděšeně. Přinesl další namočený ručník a pomáhal Andymu s
ochlazováním rozpáleného těla jejich přítele.
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„Myslím si, ţe je jeho horečka nad rámec běţné normy. Je dehydrovaný a břicho má tvrdé na omak. Jeho
stav je opravdu váţný.“
***
Neville a Snape přistáli na zahradě Alexova domku v Prasinkách. Neville se dotkl dveří a ochrany je
vpustily dovnitř. Oba dva spěchali nahoru do loţnice.
Tam nebylo po Harrym ani stopy. Trvalo jim jen pár minut, neţ zkontrolovali celý dům a zahradu.
„Nepřišel sem,“ řekl Severus rezignovaně.
„Zdá se, ţe ne,“ souhlasil Neville.
„Je moţné, ţe by se přemístil ke svatému Mungovi?“ přemýšlel nahlas Snape.
„Myslím, ţe potřebujeme získat víc informací, pane profesore. Jediné, co je v tuto chvíli jisté, je to, ţe je
pryč ze školy. Musíme do svého pátrání zapojit ředitele.“
Severus se podíval do ustaraného Nebelvírova obličeje.
Zhluboka se nadechl a přikývl.
„Nemůţeme si dovolit ztratit ani minutu,“ řekl tiše.
„Měli bychom napřed najít Hermionu. Mohla by mít nějakou představu o tom, kde by Harry mohl být. Kdyţ
budeme mít štěstí, tak bude ještě u madam Pomfreyové.“
Snape jenom přikývnul a o pár chvil později se oba objevili na ošetřovně.
„Není tam,“ oznámil jim Neville, ještě neţ je stihli přítomní zahrnout otázkami. „Musíme se spojit s
profesorem Brumbálem.“
Byl tu i Ron Weasley, který přispěchal na ošetřovnu zjistit, jak je Harrymu, ihned po té, co se dozvěděl o
jeho nevolnosti při hodině lektvarů.
Poppy neztrácela čas a spojila se letaxovou sítí s Brumbálem. O chvíli později uţ byli všichni v kanceláři
ředitele školy.
„Harry se ztratil,“ řekl Neville, který stále ovládal situaci. „Profesor Snape si myslí, ţe na tom můţe být
velmi zle.“
Brumbál se zachmuřil. „Poppy?“
„Albusi, já jsem ho neviděla. Nemám ponětí, co se děje. Pan Weasley mě dnes ráno informoval, ţe pan
Potter zvracel a poţádal mě o lektvar proti nevolnosti. Dala jsem mu ho, aniţ bych Harryho viděla. Ve
škole je epidemie, měla jsem za to, ţe je Harry natolik rozumný, aby odhadl svůj zdravotní stav. Kdyţ
jsem ho potom viděla u oběda, tak jsem se nijak neznepokojovala...“
„Bylo mu zle celý týden,“ přerušila ji Hermiona. „A nemyslím si, ţe by s tím měl něco společného ten
virus, co řádí na škole.“
„Slečna Grangerová má pravdu,“ potvrdil Severus. „Kaţdá minuta je drahá! Jsem přesvědčen o tom, ţe je
Potter v kritickém stavu. Musíme neprodleně kontaktovat Nemocnici svatého Munga!“
„Samozřejmě, Severusi, to uděláme, ale neměl byste nám něco říct? Jak víte, ţe je na tom chlapec tak
zle?“
Severus se napřímil a zhluboka se nadechl. „Zasáhla ho moje kletba, kdyţ jsme zkoušeli ten lektvar.“
„Ne, to není ono. To by za mnou jistě přišel, nebo ne?“ zeptala se Poppy zmateně. Věděla, co provádějí a
proto byla celou neděli v pohotovosti.
„Nechtěl, abyste ho viděla. Dal jsem mu potřebné léky, ale vzhledem k nastalé situaci si myslím, ţe si je
nesprávně aplikoval.“
„To snad nemyslíte váţně, Severusi,“ protestovala Poppy, „Kdyţ jste věděl o moţnosti, ţe nedodrţí
správný postup, tak proč jste mu ty léky vůbec svěřoval? Vím, ţe nemáte Harryho právě v oblibě, ale
tohle je...“
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Kdyţ se na něho všichni obrátili, vydal Snape přiškrcený zvuk.
„Severusi, co to bylo za kletbu?“ zeptal se Albus tiše.
Snape se odvrátil. „Nepouţil jsem hůlku a ani nevyslovil ţádné konkrétní kouzlo,“ řekl. „Proto si jeho
následky mohu jen domýšlet. Ale jestli jsou mé předpoklady správné, je Potter smrtelně zraněn. Musíme
ho okamţitě najít.“
„Co jste mu, sakra, udělal?“ řval na něho Ron.
Poppy došla ke krbu. „Zkontaktuji se s Nemocnicí svatého Munga.“
„Zadrţte!“ nařídil jí Brumbál. „Pokud se budete shánět po Harry Potterovi, tak se to během hodiny dostane
do novin. To, ţe je moţné, ţe je spasitel kouzelnického světa váţně nemocný, musíme za kaţdou cenu
utajit. Voldemort by si tuhle šanci nenechal ujít. Není moţné, ţe tohle Harrymu došlo a změnil si svůj
vzhled?“
Severus si povzdechl. „Moţná opravdu pouţil maskovací kouzlo, tedy pokud má dost síly na to, aby ho
udrţel,“ přejel si rukou přes obličej.
„Řeknete mi všechno, co víte o jeho stavu?“ otázala se Poppy. „Mám tam přítelkyni a můţu se jí zeptat,
jestli přijali během dnešního dne pacienta s těmito příznaky.“
Snape přešel k oknu. „Domnívám se, ţe můţe mít perforované střevo a váţnou infekci.“
Poppy otevřela uţasle ústa. „Později budu chtít více informací... jestli máte pravdu, pak by to mohlo být
opravdu fatální.“ Obrátila se ke krbu a vysvětlila své přítelkyni naléhavost situace. Řekla jí, ţe se
domnívá, ţe by u nich mohl být váţně zraněný jeden ze studentů pod falešným jménem a maskovacím
kouzlem. V kostce jí přiblíţila stav, ve kterém se pacient pravděpodobně nachází. Irena Amaldiniová znala
Poppy ještě z dob, kdy společně procházeli ošetřovatelským výcvikem, a věděla o nutnosti utajení takto
choulostivých informací. Vzhledem k tomu, kde její kolegyně pracovala, to brala jako samozřejmost.
Slíbila jí, ţe zjistí vše potřebné.
„Co jste mu k sakru udělal, ţe je v tak váţném stavu?“ ječela Poppy na Severuse.
Najednou se zdálo, jako by se jim ten člověk sesypával přímo před očima. Hermiona s překvapením
sledovala, jak se mu chvějí prsty, kterými si nervózně prohrábl vlasy.
„Pouţil jsem jistou nadávku a ono mě to vzalo za slovo,“ řekl Snape váhavě a odvrátil hlavu. „Byl jsem
naštvaný,“ zašeptal.
„Jakou nadávku jste řekl? Nebo pomyslel? Koukejte mi to říct, nebo vám natrhnu prdel!“ řval na něho
Ron, jako smyslů zbavený.
Severus svěsil hlavu. „Přesně to, co jste řekl teď vy,“ zavrčel.
„Coţe?“
„Přesně tak se to stalo. Pomyslel jsem si ‚Natrhnu mu prdel‘ a ta nadávka se proměnila v kletbu.“
Po tomto prohlášení zavládlo hrobové ticho.
Byla to Hermiona, kdo zareagoval jako první. V jednu chvíli tam stála paralyzovaná jako socha a vzápětí
uţ bušila Snapeovi pěstí do prsou.
„Hajzle! Bezohledný bastarde!“ vzlykala. „Jak jen jste mohl?“
Byl to Neville, kdo ji od Snapea odtáhnul. Ostatní se nevěřícně dívali, jak do sebe Snape nechává bez
hnutí bušit.
Ron tam stál s otevřenými ústy a stále nemohl uvěřit tomu, co se právě odehrálo.
„Nech toho, Hermiono!“ Neville drţel pevně dívku zezadu ve svém náručí. „Okamţitě se uklidni!“ Jeho hlas
byl pevný. To dívku rozlítilo ještě víc. Tentokrát ale svou zlost směřovala na Nevilla.
„Jak můţeš být na jeho straně? Po tom, co udělal Harrymu? Jak můţeš? Vţdycky jsem věděla, ţe ho
nesnášel... ale tohle? Věděl jste, ţe byl Harry homosexuál, ţe?“ otočila se a podívala se zpříma na
Severuse. „Proto jste to udělal? Chtěl jste se ujistit, ţe uţ nikdy v ţivotě nebude mít ţádné potěšení? Jste
tak odporný, odporný...“
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„To uţ stačí, Hermiono!“ křičel Neville. „Snape měl k tomu, co udělal, dobrý důvod...“
„Měl dobrý důvod k tomu, aby Harrymu udělal něco takového? Nezbláznil ses takhle náhodou?“
„Já ne, ale Harry nejspíš ano.“
„O čem to mluvíš? Co by asi Harry mohl udělat Snapeovi tak strašnýho? Mluv, jsem zvědavá!“
„Řeknu ti jen to, co musíš vědět,“ řekl odhodlaně Neville. „Harry se setkal se Snapem a měl na sobě
maskovací kouzlo. Nikdy mu neprozradil svou pravou identitu. Snape to zjistil za delší dobu sám, jenom
díky nešťastné náhodě.“
„No tak na něj udělal boudu, to je toho,“ mávl rukou Ron. „Dokáţu pochopit, ţe se na něho za to naštval,
ale... ale to, co mu za to provedl...“ ukázal na Snapea. „...to je příliš osobní.“
„To, co Harry udělal Snapeovi, bylo osobní pro něj!“ odsekl Neville.
Severus po něm blesknul pohledem. „Zapomeňte na to, pane Longbottome. Překvapuje mě vaše zanícení,
nicméně já si nezaslouţím, abyste se mě zastával.“ Otočil se a přešel k oknu. Zadíval se na famfrpálové
hřiště, kde jeho noční můra začala.
„Vysvětlete mi to.“ řekla Hermiona s rukama zaloţenýma na prsou. „Uţ bylo řečeno tolik, ţe to musíte
dokončit.“
Neville se tázavě podíval na Snapea, ale ten stál dál zády k nim.
„Harry měl tajného partnera, s nímţ trávil víkendy a kaţdou středu...“
„A co s tím má společného on?“
Neville pohlédl na Snapea.
Ticho.
„To je naprosto vyloučené!“ vybuchl Ron.
„Harry měl vztah... s vámi?“ zeptala se Hermiona profesora.
„Věřil jsem tomu, ţe mám vztah s muţem jménem Alex Johnson,“ odpověděl jí Snape chladně.
„Vţdyť je to váš student!“ vybuchl Ron.
Severus zvednul obočí a upřel na Rona spalující pohled. „Alex Johnson nebyl můj student! Věřil jsem
tomu, ţe je mu dvacet, ţe má svůj dům, svou práci...“
„A já jsem to ještě celé zhoršil,“ připustil Brumbál, „Řekl jsem Severusovi, ţe je Alex člen Řádu.“
Hermiona bezmocně klesla do křesla.
Ve stejném okamţiku zaplály zelené plameny v krbu.
U svatého Munga za celý den nepřijali pacienta s takovýmto druhem poranění.
***
„Kde jen můţe být?“ zatnul Snape zuby. „Poppy, můţete se zkontaktovat s nemocnicemi v zahraničí? Máte
spojení se všemi? Začněme s tou nejbliţší. Nemůţu uvěřit tomu, ţe by se mu podařilo přemístit se v jeho
stavu příliš daleko.“
„A co mudlovské nemocnice, nebo jejich lékaři?“ navrhnul Ron tiše.
Hermiona vzhlédla. „Ano, to je dobrý nápad!“ Ale okamţitě posmutněla. „Ale těch je v okolí tolik...“
„Já si myslím, ţe šel ke své rodině, co myslíte?“ nadhodil Albus. Navzdory tomu, co jim o nich Harry
vyprávěl na začátku školního roku, věřil, ţe rodinné svazky mají velkou důleţitost - kdyţ je člověku
nejhůř.
„O tom nejsem přesvědčená,“ řekla Hermiona odmítavě.
„Potřebujeme zúţit okruh hledání,“ řekl Ron věcně. „Copak mudlové nemají vlastní lékaře? Myslím si, ţe
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jsi také k nějakému chodila, je to tak, Hermiono?“
„Rodinný lékař,“ přikývla. „Nejspíš to bude někdo, kdo bydlí poblíţ Dursleyů. Jeho jméno by mělo být v
Harryho školní zdravotní kartě,“ s nadějí vysvětlila, ale potom dodala, „ale byla bych hodně překvapená,
kdyby šel právě tam.“
Albus si přivolal tlustý fascikl z kabinetu a rychle nad ním zamával hůlkou.
„Obávám se, ţe vás zklamu. Ţádné jméno lékaře v jeho sloţce není uvedeno.“
„Půjdu zkontrolovat své záznamy,“ řekla Poppy, „a zkontaktuji také ostatní kouzelnické nemocnice. Jakţe
bylo to jméno? Které pouţíval, kdyţ na sebe vzal druhou identitu?“
„Alex Johnson,“ odpověděl Snape.
Poppy se na něho upřeně podívala. „Neberte to ode mě jako provokaci, Severusi, ale já mám o toho hocha
upřímné obavy,“ řekla tiše. „Modlím se za to, abyste neměl na svědomí jeho smrt.“
***
„Kolik tak můţe být v okolí mudlovských nemocnic?“ zeptal se Ron.
„Stovky,“ usadila ho Hermiona.
„To si děláš srandu!“
Zavrtěla hlavou.
„Dobře. Tak to tedy opravdu budeme muset zúţit vyhledávání.“ Ron se na chvíli zamyslel. „Navrhuji
nejdřív zkontaktovat všechna zařízení v okolí, kam by se mohl nejsnadněji přemístit. Potom Londýn velké město by mohl zvolit kvůli anonymitě. A nakonec okolí Dursleyů. Kde vlastně ţil Harry přes léto?“
„V Brightonu, ale to je velmi daleko. Potom uţ zbývají jen zahraniční kouzelnické nemocnice, které jsou
ještě dále.“
„Byl na tom opravdu zle,“ připomněl jim Ron zcela zbytečně. „Pojďme se nejdřív porozhlédnout po
místních nemocnicích. Neville, můţeš se tam přemístit?“
„Můţu, ale nevím nic o tom, jak to chodí v mudlovské nemocnici, nebo u jejich lékařů,“ řekl Neville
nervózně. „S Hermionou by to pro mě bylo snazší,“ dodal.
„Dobrý plán,“ zhodnotil Ron uznale.
„Ne, to by trvalo příliš dlouho. Musíme pouţít telefon.“
„Albusi, vy přece nějaký takový přístroj máte,“ řekl Snape.
„Obávám se, ţe s ním se dokáţu dovolat jen k mudlovskému ministerskému předsedovi,“ zavrtěl starý
muţ hlavou.
Hermiona se podívala na Nevilla. „V mudlovských městech jsou telefony běţně na ulicích. Internetová
kavárna – to je to, co teď potřebujeme. Můţeš mě vzít prosím do nějaké v Edinburghu nebo kdekoli
jinde?“
„Kavárna? Vy chcete kávu?“ vykřikoval Snape. „Jak můţete v takové krizi myslet na to, ţe byste si mohli
jít sednout do kavárny?“
„To není tak, jak si myslíte,“ řekla Hermiona klidně. „Jsou to místa, kde se mudlové snadno a rychle
dostanou téměř k jakékoli informaci.“
V krbu se objevila hlava madam Pomfreyové.
„Ţádná z kouzelnických nemocnic, které jsem zkontaktovala, ho nepřijala,“ hlásila.
„Navrhuji, abyste šli do nemocnice v Edinburghu a pokud nebudeme mít úspěch, tak vyhledejte nějakou
místní internetovou kavárnu,“ navrhnul Albus. „A já se mezitím pokusím sehnat nějaký jiný telefon.“
Hermiona přikývla. „Rone, běţ se prosím zeptat Deana. Má u sebe mobil, i kdyţ mu tu zatím nikdy
nefungoval. Ale byl schopen tady zprovoznit walkmana, takţe proč by to nezvládl s telefonem? Stačilo by

214

STROM POZNÁNÍ

udělat něco pro to, aby sem mohl proniknout signál.“
„Nepochopil jsem ani slovo, tedy krom toho, ţe Dean něco má,“ pohlédl na ní úzkostně Ron.
„Podívej se, s tímhle tady nebudeme teď ztrácet čas! Prostě řekneš Deanovi, ţe ředitel školy potřebuje
jeho mobilní telefon, aby mohl zjistit, jestli by mohl fungovat na hradě – kdyţ ti ho půjčí, odneseš ho
Eloise Midgenové. Ona je geniální na věštění z čísel a mohla by být uţitečná. Mezitím můţe ředitel zjistit,
jestli se dá nebo nedá pouţívat v Bradavicích. V pořádku? Můţeme jít, Neville?“
„Jdu s vámi,“ oznámil jim Snape rozhodně.
Neville je oba pevně uchopil za předloktí a přemístil se s nimi do Edinburghu.
***
Derek a Andy se drţeli za ruce v čekárně na pohotovosti. Bylo uţ po jedenácté hodině a personál měl
napilno. Ošetřovali zde několik menších nehod, ke kterým došlo pod vlivem alkoholu, ţenu, která zakopla
na příliš vysokých podpatcích a vymkla si kotník, mladíka, kterému museli vypumpovat ţaludek. A také
několik lidí, zraněných při dopravní nehodě, kdyţ jakýsi řidič, poté, co vyšel z tepla hospody, nevzal na
vědomí namrzlou silnici.
Oba byli v šoku.
Do nemocnice jel Derek v sanitním autě a Andy je následoval na své motorce. Kdyţ sanitka dorazila do
nemocnice, Alexovi se zastavilo srdce.
Poslední, co viděli, bylo, jak se kolem Alexe seběhl celý tým lékařů. Jak na něho přiloţili defibrilátor a
pokusili se ho vrátit zpět. Potom se vozík pohnul směrem, kde tušili operační sál. Tím toto hrůzné divadlo
pro ně skončilo.
Sestra na příjmu se jich ptala na podrobnosti. Řekli jí všechno to málo, co věděli.
Právě, kdyţ se snaţili zahřát horkou kávou z automatu nevalné chuti, přišla za nimi recepční se vzkazem,
ţe by si s nimi rád promluvil Alexův ošetřující lékař.
Odvedla oba vynervované muţe do malé místnosti, kam za nimi během pár minut přišel světlovlasý lékař.
„Jak je mu?“ zeptal se Derek a vstal.
„Je na intenzivní péči,“ odpověděl světlovlasý muţ, který se jim představil jako doktor Matthews. „Musím
vám poloţit několik otázek,“ dodal.
„Bude v pořádku, dostane se z toho?“ zeptal se Andy.
„Je na tom velmi špatně, ale je jistá naděje, ţe se nám podaří dostat tu infekci pod kontrolu.“
„Co je s ním? Jaký je to druh infekce?“ chtěl vědět Andy.
„Nejdřív odpovězte na mé otázky a potom se k tomu vrátíme,“ zarazil ho doktor.
„Promiňte nám,“ vstoupil do toho Derek, „Strašně nás vyděsilo, kdyţ jsme ho našli v takovémhle stavu.“
Lékař souhlasně přikývl, ale dál pokračoval stejně ledovým tónem. „Obávám se, ţe otázky, které vám
musím poloţit, jsou velmi osobní,“ začal.
„Řekneme vám všechno, co víme, ale nejsem si jist, jestli vám můţeme nějak pomoci,“ řekl Derek a
zmateně se podíval na Andyho.
„Viděl jsem, jak se v čekárně drţíte za ruce, takţe se nemýlím v předpokladu, ţe jste milenci?“
„Ano,“ řekl Derek pevně. „Ale co to má společného s Alexem?“
„Alex je také gay?“
„Má snad nějaký druh HIV?“ zeptal se Andy šokovaně. „Alex byl vţdy zastáncem bezpečného sexu.“
„Znamená to tedy, ţe je váš sexuální partner?“ ověřoval si lékař stroze.
„Ne, není, rozešli jsme se před víc jak půl rokem?“ řekl Derek a podíval se tázavě na Andyho.
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„To bude déle,“ odpověděl Andy. „Seznámil jsem se s tebou na konci srpna minulého roku a to uţ jsi s
Alexem nechodil.“ Obrátil se k lékaři. „Ale on je stále náš velmi dobrý přítel. Má v našem bytě svůj pokoj, i
kdyţ je většinu roku pryč. Neviděli jsme ho od loňského srpna. Očekávali jsme ho na Vánoce, ale na
poslední chvíli nám dal vědět, ţe nebude moct přijet.“
Lékař nasadil o poznání přívětivější tón. „Nerad se vás na takové věci ptám, ale potřebuji zjistit, jaký měl
Alex vztah k násilným sexuálním praktikám?“
Derek se k němu naklonil. „Hele, jenom proto, ţe měřím přes dva metry a on je drobný, ještě
neznamená, ţe ode mě někdy poţadoval tvrdý sex. Nikdy jsme nic takového nedělali. Ani já, ani on. Proč
se na to, proboha, vůbec ptáte?“
„Snaţím se zjistit, jestli je Alexův stav zapříčiněný nějakou násilnou sexuální praktikou, která se vymkla
kontrole, nebo jestli byl znásilněn.“
„Coţe?“
„Boţe, to ne!“
„Je mi líto, ţe o tom s vámi musím mluvit. Je vidět, ţe vám na něm záleţí, ale kdyţ uţ tohle musíme řešit,
tak je lepší se ptát vás, neţ někoho z jeho blízkých příbuzných.“
„Alex nemá ţádnou rodinu – jen tetu, ale nikdy o ní moc nemluvil,“ řekl Derek.
„Měli bychom informovat jeho nejbliţší rodinu,“ řekl jemně lékař.
„V tom vám nepomůţu,“ pokrčil Derek rameny.
„Proč si myslíte, ţe byl Alex znásilněný?“ zašeptal Andy.
„Jeho infekce byla způsobena perforací tlustého střeva. Jsou tam i stopy po tom, ţe jeho konečník byl
značně poškozen a ţe se jen velmi nedávno uzdravil. On...“ odmlčel se a na chvíli se od nich odvrátil.
Derek se strachem očekával, co jim řekne. Přemýšlel, co by po tom všem, o čem do teď mluvili, mohlo
ještě doktora uvést do rozpaků, kdyţ ten pokračoval. „K té penetraci zřejmě došlo nějakým tupým
nástrojem, který mu způsobil vnitřní zranění. Ať to bylo cokoli, muselo to být uděláno násilným způsobem.
Nedokáţeme přesně určit, kdy se to stalo, protoţe jeho vnější zranění jsou na rozdíl od těch vnitřních uţ
dobře zahojená. V kaţdém případě je velké štěstí, ţe je stále ještě naţivu.“
„Dobrý boţe,“ zasténal Derek. „Uboţák!“ obrátil se na Andyho. „On k nám přišel hledat pomoc.“
„Našli jste nějaké důkazy o trestném činu?“ zeptal se Andy.
Lékař zavrtěl hlavou. „Vypadá to, ţe si udělal výplach. Střeva byla překvapivě prázdná. Muselo mu to
způsobit velké bolesti,“ lékař se na chvíli odmlčel, ale potom pokračoval. „Byl schopen vám něco říct?“
Derek zavrtěl hlavou. „Byl v bezvědomí, kdyţ jsme ho našli.“
„No, alespoň netrpěl, kdyţ mu bylo nejhůř,“ řekl lékař. „Dejte mu čas, ale aţ bude schopen s vámi o tom
mluvit, tak s ním proberte moţnost, zda by to nechtěl ohlásit na policii. Znásilnění muţe je stejně
nepřijatelné, jako znásilnění ţeny.“
„Nevím, jestli se na světě najde porota, která by sdílela váš názor,“ odfrkl si Andy. „My homosexuálové si
o něco takového přece koledujeme, ne?“ dodal sarkasticky.
„Omlouvám se, jestli jsem řekl něco, co...“
Derek poloţil Andymu ruku na rameno, aby ho umírnil. „Nemohl jste to vědět. Jsem si vědom toho, ţe
vypadám na první pohled jako hrubián. Děkuji vám za všechno, co jste pro něho udělal. Můţeme ho teď
vidět?“
„Můţete, ale je v bezvědomí. Zatím je na JIPU, ale aţ se probere, tak mu dáme samostatný pokoj.
Myslím, ţe by mu bylo nepříjemné odpovídat na vtíravé otázky ostatních pacientů.“
„Děkuji vám, pane doktore. Jak dlouho si asi myslíte, ţe tady zůstane?“
„Počítám tak dva aţ tři týdny, moţná i déle. Bohuţel jsme mu museli udělat dočasnou kolostomii...“
„Co?“ zeptal se Derek.
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„To je vývod z tlustého střeva přes břišní stěnu,“ vysvětlil mu Andy.
„Coţe? Ach, boţe, to ne! Ne, ne, ne!“
„Snaţte se uklidnit. On teď bude potřebovat vaši podporu,“ řekl doktor Matthews. „Nesmíte ho ještě víc
vystresovat. Pevně doufáme, ţe je to jen dočasné opatření do doby, neţ se jeho infikovaná část tlustého
střeva vyléčí. Potom, co vše vrátíme na své místo, zůstane Alexovi jen malá jizva. Ve skutečnosti ji docela
dobře schová to jeho tetování.“
„Ach boţe,“ zasténal Derek znovu.
***
Severus s Nevillem uţasle sledovali, jak Hermiona rychle zjistila adresy a telefonní čísla nemocnic v
blízkém okolí. Přičemţ jen v samotném Edinburghu bylo nemocnic neuvěřitelně mnoho. Hermiona
vyloučila některá specializovaná pracoviště jako stomatologie, ortopedie a podobně, ale stále jich ještě k
prověření zbývalo hodně. Hermiona vytáhla telefonní kartu z kabelky a z nejbliţšího automatu začala
obvolávat lékařská zařízení podle svého seznamu. Bylo to velmi časově náročné. Nemocnice se zdráhaly
poskytnout informace a dívka se musela uchýlit ke lţím, aby se od nich něco dozvěděla.
Snape stál vedle ní a nevěřil svým uším. Neville se vrátil do Bradavic, protoţe s ničím jiným, neţ s
přemístěním, jim nedokázal pomoct. Vracel se za nimi kaţdou půlhodinu.
Po sedmém volání si Hermiona opřela hlavu o telefonní budku.
„Děláme to špatně,“ prohlásila.
„Coţe!“ vybuchl Snape. „Byl jsem přesvědčený, ţe vám ten stroj dal všechny potřebné informace...“
„Ano, ale o to nejde. Pokud je Harry v nemocnici, tak se o něho nemusíme obávat. Tedy přesněji řečeno,
jestliţe je v nemocnici, tak nemusíme panikařit. Měla jsem si to uvědomit dříve.“ Povzdechla si a obrátila
se na Snapea. „V průběhu doby, kdyţ jste byli spolu, představil jste Harrymu nějaké přátele, u nichţ by
teď mohl být?“
Snape se odmlčel a potom řekl: „Nepředpokládám, ţe by Harry hledal útočiště právě u Luciuse Malfoye.“
Hermiona se otřásla. „Vy jste ho vzal... Harry šel k...“
„Vţdycky měl víc nesmyslné odvahy, neţ rozumu,“ vyštěkl Snape.
„To si děláte srandu!“ zalapala Hermiona po dechu a po chvilce přemýšlení dodala: „Je tu někdo další? A
co jeho dům, prohledali jste ho pořádně?“
„Nikdo a ano.“
Hermiona se opět podívala na seznam nemocnic. „Myslím, ţe Londýn zatím vynechám a zkusím nějaké v
Brightonu. Vím, ţe tam Harry ţil o prázdninách, ale neznám jeho adresu – pouţíval P.O. Box kvůli svému
utajení,“ vysvětlila.
Telefonní hovory do dvou brightonských nemocnic ţádné výsledky nepřinesly.
Hermiona nemohla tušit, ţe její předchozí telefonní hovory byly zbytečné, vzhledem k tomu, ţe tou dobou
byl Harry bezvědomí v bytě svých přátel. A nyní, kdyţ se informovala na pacienta s horečkou a
potenciálním zánětem v pánevní oblasti, tak ho právě přiváţeli do nemocnice. Jeho jméno ještě neznali, a
později, kdyţ k zjistili, ţe se jmenuje Johnson a někdo se na něho ptal telefonem, tak se sekretářka jen
podívala do jeho karty, kde byla poznámka o jeho srdečním kolapsu, a to absolutně neodpovídalo danému
popisu.
***
Do Bradavic se vrátili s Nevillem o hodinu později. Mezitím profesor Kratiknot, Eloise, Neville a Brumbál
zařídili, aby mobilní telefon fungoval, aniţ by museli narušit ochrany hradu.
Zatímco Hermiona upíjela čaj v kanceláři ředitele školy, pokračovala v obtelefonovávání jedné nemocnice
za druhou. Snape přecházel po místnosti sem a tam, zatímco Albus seděl pokojně za svým stolem.
Hermiona měla před sebou listy papíru, které vyjela z počítače a odškrtávala jména nemocnic, kam uţ se
dovolala.
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Ron podřimoval. Neville seděl tiše, ruce sloţené v klíně.
Byla tam i Poppy, která mezitím bezvýsledně prověřila všechny velké kouzelnické nemocnice.
***
Pozdě v noci – tedy přesněji brzy ráno – byla Hermiona na konci svého seznamu.
Bolel jí krk od mluvení, její mozek byl však bdělý. Vyzkoušela několik různých taktik - od přímého dotazu,
jestli u nich byl přijat Alex Johnson, aţ po ţádost, zda by ji spojovatelka nemohla ověřit, na kterém
oddělení leţí její přítel, s výmluvou, ţe si to zapomněla poznamenat. Hned si ke kaţdému telefonnímu
číslu připsala, který ze svých dotazů na kterou nemocnici vyzkoušela.
„Tak a můţu začít znovu od začátku,“ řekla. „Mám se dál snaţit navštívit Alexe Johnsona, nebo se mám
začít ptát na Harryho Pottera?“
Nakonec se dohodli, ţe by bylo příliš riskantní pouţívat Harryho pravé jméno – kdyţ on sám uţ dva roky
pouţíval falešné, ve snaze zůstat inkognito. Obzvlášť teď, kdyţ byl oslaben, to pro něho bylo důleţité.
Skutečnost, ţe se mohl uchýlit k dalšímu jménu, které oni neznali, v nich vyvolávala další obavy.
Brumbál se na ně unaveně podíval. „Myslím, ţe jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Nebudeme
vystavovat Harryho většímu riziku, neţ v jakém je teď. Konec konců je také moţné, ţe Severusovy obavy
jsou neopodstatněné.“
„A proč by jinak takhle zmizel?“ dotazoval se Severus.
„Moţná to poníţení, ţe před vámi zvracel, bylo to poslední, co ještě unesl?“ řekl Brumbál ocelovým
hlasem. „Moţná si jen přál trochu soukromí, kde by si mohl léčit svou pošramocenou duši.“
„Ale jeho zranění jsou skutečná, nikoliv imaginární, Albusi,“ téměř vykřikl Snape.
„Jsem si jist, ţe obojí je pravda,“ řekl klidně Brumbál. „Nicméně, ať je to jakkoli, vyučování začíná během
několika hodin. Nechci ţádný náznak informace, ţe je s Harrym něco závaţného. Tedy krom toho, ţe mu
nezabral lektvar proti nevolnosti, ţe má akutní střevní virózu a je v izolaci ve svém pokoji. Nechám v jeho
pokoji Dobbyho na stráţi. Aţ bude Harry připraven s námi mluvit, udělá to sám.“
Kdyţ Snape odcházel z místnosti, prudce za sebou zabouchl dveře.
„Má o něho starost,“ řekl Neville do ticha.
Rona probudila jejich hádka. Nesouhlasně zavrtěl hlavou a poznamenal: „Jo, za to, ţe zabil Chlapce –
který – přeţil, by se s ním nejspíš Starostolec moc nemazal, ţe?“
Neville se zvedl. „Myslím si, ţe jeho obavy jsou jiného rázu,“ řekl tiše. „Já si jdu lehnout. Pane řediteli,“
obrátil se na Brumbála, „pokud mě budete z jakýchkoliv důvodů potřebovat, okamţitě mě prosím
probuďte.“
„Ano, děkuji vám, pane Longbottome.“
Neville s těţkým srdcem odešel do nebelvírské věţe.
***
Bylo pozdní odpoledne, kdyţ Harry konečně přišel k sobě.
„Alexi,“ usmíval se na něho mile Derek a jemně mu třel studené ruce.
Harry se rozhlédl kolem a snaţil se pochopit, kde je.
„Jsi v nemocnici. Všechno bude v pořádku. Našli jsme tě u nás na gauči a byl jsi v bezvědomí. Po těch
všech lécích se musíš cítit jako opilý, ale jsi v dobrých rukou, ničeho se nemusíš obávat, drahoušku.“
„Brighton?“ zamumlal Harry zpoza kyslíkové masky.
„Správně, lásko,“ Derek ho pohladil po čele a naklonil se k němu blíţ. „Přišel jsi k nám pro pomoc.“
Harry přikývl a znovu se začal propadat do snů. Nicméně za chvíli opět otevřel oči. „Dereku?“ zaskřehotal.
„Ano, jsem to já,“ řekl muţ tiše, „a jsem stále tady. My se o tebe postaráme, ničeho se nemusíš obávat.“
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„Vodu?“ zeptal se Harry a olízl si suchým jazykem rozpraskané rty.
Derek stisknul tlačítko u lůţka, aby přivolal sestru.
„Alex se konečně probudil,“ usmál se na ni.
„A má ţízeň,“ dodal ještě a stále drţel jeho ruku.
Sestra mu sundala kyslíkovou masku, nadzvedla ho a vloţila mu do úst trochu ledové tříště.
Studená kapalina byla příjemná v ústech a uklidňovala jeho vyprahlý krk.
Opatrně ho poloţila zpět a představila se: „Jmenuji se Johana. Jak se cítíte, Alexi?“
Harry vůbec neměl tušení, jak se cítí. Měl pocit, jako by se zároveň vznášel a zároveň ho cosi strašně
tíţilo.
„Zmateně,“ zašeptal. „A bolí mě v krku.“
„Museli jsme vás zaintubovat, to je ten důvod, proč vás to bolí. Ale to brzy přejde. Seţenu lékaře, aby
vám předepsal něco proti bolesti. Víte o tom, ţe byste byl na nějaké léky alergický?“
Harry se snaţil zavrtět hlavou, ale i ten nepatrný pohyb mu způsobil bolest. „Je mi zle!“ stihl jen říct.
Sestra okamţitě pochopila, o co jde. Pod bradou mu podrţela oválnou emitku a zachytla do ní to malé
mnoţství vody, kterou vyzvrátil.
Harry cítil, jak se mu zalily oči slzami a pomalu se odvrátil.
„Hele, nemusíš se stydět,“ řekl Derek a pečlivě otřel jeho slzy. „Klidně si poplač, lásko. Vím, ţe je to pro
tebe těţké období,“ zlomil se mu hlas.
Harry se plně odevzdal do péče toho nekomplikovaného a vřelého člověka – svého prvního milence – a
rozplakal se.
Sestra se pohybovala tiše v pozadí. Zkontrolovala monitor srdečních ozev a potom mu jemně vloţila do
ucha digitální teploměr. Pak odešla, aby sdělila doktorovi, ţe je pacient vzhůru a podala mu nejnovější
údaje o jeho stavu.
„Andy?“ zeptal se Harry.
„Byl tady. Poslal jsem ho domů, aby se trochu prospal, má dnes noční. Nechtěl odejít, ale nedostal volno.
Byl tady celou noc.“
„Co je dnes za den?“
„Je pátek odpoledne. Jsi tu uţ od včerejška.“
Harry tam leţel a snaţil se vše pochopit. Přinejmenším se zdálo, ţe uţ ho nebolí břicho. Opatrně do těch
míst sklouznul rukou a tam nahmatal...“
Vystrašeně se podíval na Dereka a jeho puls vyletěl.
„Ne, nemusíš se ničeho obávat, kamaráde,“ řekl Derek rychle. „Je to jen dočasné opatření. Podívej, tady
přichází doktor, on ti to všechno vysvětlí.“
Čím déle však lékař mluvil, tím obtíţnější bylo pro Harryho chápat smysl jeho slov. V polovině další věty
opět usnul.
Kdyţ se příště probral, bylo přítmí a ticho. Opatrně se rozhlédl kolem sebe. Opodál uviděl skládací postel.
Podle velkých chodidel, které z ní přečuhovaly, poznal Dereka.
Pokusil se dát si dohromady všechny informace, ale měl v hlavě podivně prázdno. Věděl, ţe je v nemocnici
v Brightonu. Je naţivu. Je po nějaké operaci. Oni mu... má na břiše nějaký váček. Boţe! Snad mu nesešili
zadek? Bude mít ještě někdy sex? Zdálo se, ţe má k sobě připojeno spoustu hadiček a přístrojů. Poznal
monitor sledující činnost srdce – byl to standardní postup po všech operacích?
Byl naţivu a to povaţoval za důleţité. Napadlo ho, co je asi za den – Derek předtím říkal, ţe je pátek. Je
ještě pořád pátek?
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Vešla zdravotní sestra.
„Jste vzhůru,“ řekla šeptem, tak aby nevyrušila Dereka. „Přišla jsem vás jen zkontrolovat,“ dodala a znovu
mu změřila teplotu. „Jak se cítíte? Máte bolesti? Hlad? Ţízeň?“
„Ţízeň,“ přikývl Harry a zjistil, ţe mu zmizela kyslíková maska.
Sestra mu pomohla napít se brčkem.
Harry nemohl uvěřit tomu, co ho to stálo úsilí.
„Váš přítel je zlatíčko, ţe?“ řekla sestra. „Ani na chvíli vás neopustil, víte. Váš další přítel mu sem přinesl
věci na převlečení, ale nechal to u mě. To je poprvé, co jste tady, kdy usnul, takţe se snaţím, abych ho
neprobudila.“
„Tak to tedy nevyšlo,“ ozvalo se chraplavým hlasem.
Harry se na zdravotní sestru usmál.
Provizorní lůţko zapraskalo. „K sakru!“ ozvalo se zaklení a potom se objevila Derekova rozcuchaná hlava,
na tváři široký úsměv.
„Pardon,“ řekl Derek směrem k zdravotní sestře, „ale nemyslím si, ţe tenhle krám je určen pro někoho v
mé váhové kategorii.“
Zasmála se. „Nebudeme vám to účtovat.“
„Platí,“ usmál se. „Hej, jak se máš?“ zeptal se Harryho.
„Je mi mnohem lépe, myslím,“ usmál se na něho Harry. „Vypadá to, ţe můj mozek uţ z jedné čtvrtiny
funguje.“
„Sakra, chlape, stejně ho nepotřebuješ pouţívat celý! Alespoň se teď před tebou nebudou muset ostatní
stydět!“ ţertoval Derek.
Harry si poprvé uvědomil, ţe mu Derek tak trochu připomíná Hagrida – obří muţ s velkým srdcem. Ale při
pomyšlení, ţe by ho někdy přitahoval Hagrid, se otřásl.
„Je ti zima? Seţenu ti ještě jednu deku...“
„Ne, jen jsem si na něco vzpomněl,“ zašeptal Harry. Podle tmy za okny byla noc. V krku ho pořád škrábalo
a on se necítil na to pokračovat v povídání.
„Nemyslím si, ţe by bylo teď prospěšné, aby ses s čímkoliv zatěţoval.“
Sestra ještě překontrolovala Harryho kapačky a vyklouzla ven.
„Jsi skvělý, Dereku,“ sevřel Harry ruku svému příteli. „Děkuji ti.“
„Nesmysl. Jsme rádi, ţe jsi přišel k nám.“
„Měl bys teď být doma s Andym. Jsem uţ v pořádku.“
„Má noční směnu. Tak lehce se mě nezbavíš.“
„No tak tedy zítra. Je zítra sobota, ne? Vynechal jsi celý pracovní den!“
„Flákám se, ţe? To je výhoda toho, být svým vlastním šéfem, víš.“
„Ano, ale takhle přicházíš o peníze.“
„Přestaň plácat. Stejně uţ je teď víkend, ne?“
„Ty jsi ale vţdycky pracoval i v sobotu.“
„Sklapni. Myslíš, ţe bych tě nechal o samotě, po tom, co jsi málem umřel?“
„Já?“
„Měl jsi infarkt, zatraceně!“
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„Coţe!“
„Hlavně nepanikař! Jen takový malinkatý, stalo se to, kdyţ tě sem přivezli.
Málem jsem se posral strachy. Ale řekli mi, ţe budeš v pořádku, ţe jsi mladý a silný.“
Harry stisknul Derekovi ruku a uvědomil si, jaký byl neskutečný idiot. A málem za svou hloupost zaplatil
ţivotem! Záměrně ignoroval svůj stav, i kdyţ věděl, ţe něco není v pořádku. A to jen proto, aby se ukázal
před Severusem v lepším světle.
Severus! Do prdele! Bradavice...
Jak se s nimi jen spojit? Pomyslel si.
„Dereku, musím kontaktovat přátele, budou se o mě bát. Máš u sebe mobil?“
„Ale lásko, tady není povolené pouţívat podobná zařízení. Krom toho ho vzal Andy domů dobít.“
„Aha, mohl bys prosím někam zavolat z veřejného telefonního automatu? Ale nemám u sebe peníze...“
„Na peníze ti seru. Dej mi číslo a já tam zavolám.“
„Díky.“ Harry mu ho nadiktoval. „Je to na Grangerovi – to jsou rodiče mojí přítelkyně Hermiony – uţ jsem
se ti o ní zmiňoval.“
„To je ta intelektuálka? Jak jí vyšel článek v nějakém vědeckém časopise?“
„Ano, přesně ta. Můţeš prosím poţádat její rodiče, aby jí dali vědět, ţe je Harry v pořádku?“
„Harry?“
„Myslí si, ţe jsem trochu podobný princi Harrymu,“ zalhal Harry. „Je trochu trhlá a říká mi tak. Bude
vědět, ţe je to pravda, kdyţ jí to řekneš takhle.“
„A proč nezavoláme přímo jí?“
„Není vţdy v dosahu, ale její rodiče jsou zubaři a mají záznamník.“
„Vy spolu učíte?“
„Jak jsi to uhodl, ty chytráku?“
„Měla zveřejněný ten článek a ty učíš – Andy říkal, ţe ta černá látka, kterou jsi byl omotaný, byl nějaký
univerzitní plášť, nebo tak něco. A vzhledem k tomu, ţe chceš, abych dal vědět ţeně a ne muţi,“ ušklíbl se
Derek, „tak předpokládám, ţe je to tvá kolegyně.“
„Ano, ale ona je také opravdu dobrá přítelkyně,“ řekl Harry. „Znám jí sedm let. Svěřil bych jí i svůj ţivot.“
Derek vypadal váţně. „Ale nesvěřil ses jí, kdyţ se ti stalo tohle, ţe? Přišel jsi k nám. Miláčku, kdo ti ublíţil?
Někdo, koho znáš nebo to byl nějaký cizí člověk?“
Harry odvrátil pohled.
„Nehodlám tě soudit, Alexi, jen ti chci pomoct. Ten doktor se mě ptal, jestli máš rád drsný sex.“
Harry prudce trhnul hlavou, ale okamţitě toho litoval.
„Myslel si, ţe to bylo tak, nebo ţe šlo o znásilnění. Chtěl, abych se tě zeptal, jestli chceš podat trestní
oznámení na policii.“
„Boţe, ne. Není to uţ takhle dost zlé?“
„Já vím, lásko. Ale – pokud je tu někdo, kdo tohle dělá gayům...“
Harry se znovu odvrátil. „Nechci do toho tahat policii. Prosím.“
„Dobře tedy, zapomeň na to. Já jdu zavolat na to číslo a hned jsem zpátky.“
***
Ke vší smůle pro Harryho přátele, byli pan a paní Grangerovi v Paříţi, kde slavili výročí svatby. Zprávu
221

STROM POZNÁNÍ

dostali aţ v neděli večer po svém návratu.
***
„Kde je Harry?“ zeptal se Seamus Rona při snídani ve Velké síni.
„Profffím?“ řekl Ron s plnou pusou slaniny a míchaných vajec. Kdyţ byl nervózní, tak jedl ještě víc, neţ
obvykle.
„Nevrátil se z jednoho ze svých víkendů, co?“ zašeptal Dean. „To si od McGonagallové pěkně schytá.“
Ron pohlédl na Hermionu, nevěděl, co má odpovědět. Jak dlouho ještě můţou ostatním tvrdit, ţe Harry
má střevní virózu? Na koleji si nejspíš mysleli, ţe se dávno uzdravil.
V ten moment dorazila pošta. Velká sova z poštovního úřadu v Prasinkách, která měla na noţce
připevněnou obálku, se snesla přímo před Hermionu. Dívka jí odvázala dopis, zatímco Ron podával sově
kus slaniny.
„To je dopis od tvé matky, ţe?“ zeptal se.
„Ano... a do háje! Jejich výročí svatby! Já jsem na něj zapomněla! Pravděpodobně jen kontrolují, ţe jsem
v pořádku!“
Hermiona otevřela dopis a po rychlém přečtení ho strčila Ronovi.
Milá Hermiono,
doufáme, že se ti daří dobře. Nedělej si starosti s tím, že jsi zapomněla na naše výročí – nebylo kulaté!
Užili jsme si krásný víkend v Paříži. Když jsme se však vrátili, čekal na nás zvláštní vzkaz od člověka
jménem Derek Summers. Je tak zvláštní, že ho budu raději citovat: ‚Alex vzkazuje Hermioně, že je Harry
v pořádku‘. Doufám že ti to dává smysl a že se ten nešťastný chlapec nedostal zase do nějakého maléru.
Dej nám prosím vědět, jestli si v pořádku – samozřejmě mi nevadí, že jsi nám neposlala blahopřání, jen
mám o tebe strach, protože ty obvykle nezapomínáš.
S láskou máma (táta také posílá pusu).
Hermiona pohlédla na Nevilla, zatímco Ron ještě četl. „Máma našla to, co jsme ztratili,“ poznamenala jako
by nic, vzala Ronovi dopis z ruky a vstala.
„Musím si o tom promluvit s ředitelem Brumbálem, sejdeme se za pět minut?“ Významně se na ně
podívala a vydala se k učitelskému stolu.
„Slečno Grangerová?“ oslovil ji ředitel a ostře se na ní podíval.
Vědoma si toho, ţe studenti sedící blízko učitelského stolu by mohli něco zaslechnout, Hermiona řekla: „Je
mi líto, ţe vás obtěţuji, pane. Ale právě jsem dostala dopis od svých rodičů a potřebuji se s nimi
neprodleně kontaktovat.“ S těmito slovy mu podala dopis.
Brumbál si ho rychle přečetl.
„Samozřejmě, slečno Grangerová. Pojďte se mnou.“
Ještě neţ došel do poloviny cesty k bočnímu východu, otočil se a ledabyle řekl: „Och, Severusi, já
zapomněl! Aţ budete hotov, mohl byste se mnou projít vzdělávací program čtvrtého ročníku? Obdrţel
jsem od rodičů nějaký zajímavý návrh.“
Severusovi stačil jediný pohled na Hermionu a potom odpověděl se svým obvyklým sarkasmem, hodným
pravého Zmijozela: „Samozřejmě, vţdy si rád poslechnu jakýkoliv návrh na to, jak vést své hodiny, pane.
Přijdu za vámi do kanceláře.“ A vrátil se k pití čaje.
Několik mladých studentů Zmijozelu se zachichotalo.
Draco Malfoy pohlédl z Grangerové na Brumbála a na Snapea, ale neměl tušení, o co jde. Potom se však
zahleděl k nebelvírskému stolu, kde uţ vstával Weasley s Longbottomem a také se chystali k odchodu. A
Potter stále chybí... Něco se děje.
***
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O pět minut později uţ byli Snape, Hermiona, Ron a Neville v kanceláři ředitele školy a znovu si četli
dopis.
Severus se ztěţka posadil do jednoho z křesel.
Bylo to nejblíţe k tomu, co se u běţného člověka dá nazvat úlevou. Alespoň Hermiona na něm nikdy
takový výraz neviděla.
„Funguje stále ten mobilní telefon, pane? Zavolám svým rodičům. Existuje jistá šance, ţe mají vzkaz ještě
uloţený. Takţe by mohli zjistit číslo, ze kterého bylo voláno.“
Brumbál sáhl do šuplíku a podal jí telefon.
Poněkud rozpačitě Hermiona vyťukala číslo mobilu své matky.
„Mami? To jsem já, Hermiona – ano, všechno je v pořádku. Ano, jsem ve škole – ne tenhle telefon byl
speciálně upravený. Můţeš pro mě něco udělat? Je to naléhavé! Máte ještě v záznamníku tu zprávu o
Harrym? Ano? Oh, mami, můţeš se rychle podívat, jestli se tam zobrazilo číslo volajícího? Je to opravdu
důleţité. Ano, počkám.“
Chvíli bylo ticho. Všichni mlčeli. „Ach, mami, jsi úţasná. Večer ti napíšu všechno v dopise. Jsem v
pořádku, ano? Nedělej si starosti! Ano, taky tě miluju, ne opravdu o mě nemusíš mít obavy. Ahoj!“
***
Podívala se na ostatní a navolila číslo. Slyšela, jak to vyzvání a vyzvání...
„Haló? To je Derek Summers?“ zeptala se naléhavě. „Och.“
Všem poklesla nálada, kdyţ Hermiona záporně zavrtěla hlavou.
„Kam jsme se to dovolala? Nemocnice Royal Sussex County? Můţete mi říct, jaké oddělení – ach, jsem
vám nesmírně zavázaná! Ano, ano, promiňte, ţe jsem vás obtěţovala, děkuji vám!“
Podívala se na ostatní. „Myslím, ţe ho máme! Moment, kde jsou mé seznamy?“
Brumbál jí podal papíry, které měl uschované ve své zásuvce pod mobilním telefonem. Dívka vytočila další
číslo.
„Dobré ráno. Mohla byste mě prosím spojit s poúrazovým oddělením? Děkuji vám.“ Chvíli bylo ticho. „Ach,
dobrý den. Promiňte, ţe vás obtěţuji tak brzy, ale mohla byste mi prosím říct, jak se dnes ráno daří
vašemu pacientovi Alexi Johnsonovi? Ano, jsem jeho sestra Hermiona. Byla jsem pryč a tak jsem dostala
Derekovu zprávu se zpoţděním... Coţe?“ Hermiona si přitáhla k sobě ţidli a klesla do ní. Napětí v
místnosti se okamţitě zvýšilo. „Ale... jste si jistá, ţe mluvíme o tom samém člověku? Je tak mladý... ach,
Boţe. A bude v pořádku? Ano, ano, chtěla bych si promluvit s lékařem, děkuji moc, na shledanou. Dobrý
den pane doktore. Ano, Alex je sirotek, vaše záznamy jsou správné... musel se stát nějaký omyl, Derek
mi zanechal vzkaz na záznamníku, protoţe si zřejmě myslel, ţe jsem nejbliţší příbuznou jeho zemřelých
rodičů – ano, oceňuji, ţe zachováváte pacientům diskrétnost, ale – poslouchejte, můţu ho navštívit?
Přijdu hned. Ano, děkuji. Budu tam tak rychle, jak jen to bude v mých silách.“
Poloţila sluchátko a polkla.
„Mohla bych dostat šálek čaje?“ zeptala se Brumbála.
„Co se děje?“ vyštěkl Snape. „Tak uţ to ze sebe vysypte, pro Merlina!“
Hermiona vzhlédla, oči do široka otevřené.
„Harry měl infarkt,“ zašeptala.
Brumbál Hermioně strčil hrnek do ruky. Ruce se jí třásly natolik, ţe rozlila čaj do podšálku. Musela sklonit
hlavu, aby byla schopná si usrknout.
„To řekla sestra, ale doktor to nepotvrdil, ţe prý nemá právo zveřejňovat informace o pacientovi, dokud on
sám nedá svolení. Ach, Boţe. Můţu za ním jít hned?“ zeptala se.
„Vezmu tě tam,“ okamţitě se nabídnul Neville.
Ředitel se podíval po lidech v místnosti. Ronald Weasley vztekle bušil pěstí do zdi vedle krbu. K jeho
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překvapení šel Neville k Hermioně a poloţil jí ruku na rameno. Severus se strnulým výrazem zíral z okna.
„Slečnu Grangerovou tam vezme profesor Snape,“ řekl Brumbál pevně a doufal, ţe je to správné
rozhodnutí.
„V ţádném případě!“ vykřikl Ron. „Vţdyť skoro Harryho zabil!“
„Slečna Grangerová nemůţe opustit školu bez doprovodu zaměstnance. Nikdo jiný neví, co se stalo a jsem
si jist, ţe Harry ocení, kdyţ to tak i zůstane. Dokonce ani madam Pomfreyové se nesvěřil. Severusi, raději
nechoďte panu Potterovi na oči, leda ţe by se na vás přímo zeptal slečny Grangerové. Rozumíte mi?“
Atmosféra byla napjatá. Snape neřekl ani slovo.
Neville vstal a řekl: „Uklidni se, Rone. Hermiono, dej nám vědět, jak je Harrymu, jakmile se vrátíš, ano? A
vyřiď mu náš srdečný pozdrav.“
„Neville...“ začal Ron, „ty si opravdu myslíš, ţe je to v pořádku? Vţdyť to on Harryho zranil.“
„Harry se o sebe dokáţe postarat sám,“ řekl překvapivě Neville. „Pojďme, nebo přijdeme pozdě na hodinu
přeměňování. Kdyţ všichni vynecháme školu, tak vznikne mnohem víc spekulací. Musíme je krýt, Rone.
Neville s přikývnutím otevřel svému nespokojenému příteli dveře a společně odešli.
Hermiona se podívala na Snapea. „Profesor Brumbál má pravdu. Já nevím, jestli litujete toho, co jste
udělal nebo nakolik vaše reakce byla oprávněná, ale musíte brát v potaz, ţe Harry je po srdečním
infarktu. Nesmí se vystavovat jakémukoli stresu. Pokud vás sám nebude chtít vidět, zůstanete venku.“
„Dle vašeho rozkazu, slečno Grangerová,“ řekl Snape beze stopy sarkasmu.
Hermiona se Snapem procházeli nemocničními chodbami, v nichţ Severusův citlivý nos dráţdily výpary
silných desinfekčních a čistících prostředků.
Kdyţ se blíţili k oddělení, Hermiona řekla: „Půjdu první, ano? A pokud si vás Harry nebude přát výslovně
vidět, zůstanete venku.“
Snape pouze přikývl.
Hermiona nakoukla do sesterny a zeptala se, na kterém pokoji najde Alexe.
„Kdo jste?“ zeptala se zdravotní sestra.
„Jeho sestra. Volala jsem dnes ráno.“
„Ach... ano, jistě. Omlouvám se, ţe jsem byla v telefonu tak příkrá, ale jsme povinni zachovávat
diskrétnost. Řekla jsem Alexovi, ţe jste telefonovala a vypadalo to, ţe ho to velmi potěšilo. Řekl vám
Derek něco bliţšího?“ zeptala se opatrně.
„Ne, jen se ke mně dostala zpráva, kterou nahrál na záznamník.“
„Chápu.“ Ţena se podívala na Snapea. „A to je kdo?“
„Kolega.“
„Je ale dost moţné. ţe Alex ještě nebude mít dost síly, aby se setkal s vámi oběma,“ podotkla sestra
taktně. „Byl na tom velmi zle a pořád mu ještě není dobře. Moţná byste měla jít jako první, drahoušku.
Pokud bude chtít vidět i vás,“ podívala se opět na Snapea, „tak vás tam na chvilku pustím, ale musí to být
jeho rozhodnutí. Prosím nebuďte ale zklamaný, pokud se na to nebude cítit.“
Oba přešli k pokoji, kde leţel Alex. Hermiona nahlédla skleněnou výplní ve dveřích a vešla dovnitř.
Velký, ne – přímo obrovský – muţ seděl vedle postele a drţel za ruku mladého muţe s kudrnatými
černými vlasy. Tohle rozhodně nebyla Harryho tvář. Podívala se tázavě na Snapea, který nahlédl dveřmi a
kývl na potvrzení, ţe je to skutečně Alex Johnson. Právě spal. Hermiona byla šokovaná tím, jak drobně a
křehce vypadal. Je moţné, aby to bylo opravdu Harryho tělo?
Muţ vstal a opatrně uvolnil Harryho ruku. Ten se pohnul, ale oči neotevřel.
„Derek?“
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Muţ přikývl.
„Hermiona? Jsem moc rád, ţe jsi konečně přišla.“
Ukázal na pohodlnou ţidli, na které před chvílí seděl a pro sebe si k posteli přitáhl plastovou ţidli.
Hermiona jemně prohrábla Harrymu vlasy, zlehka mu přejela prsty po ruce a starostlivě si svého
kamaráda prohlíţela.
Severus je sledoval přes sklo dveří.
Kdo je ten zatracený obr, co držel Harryho za ruku?
„Dostala jsem tvůj vzkaz aţ dnes ráno,“ vysvětlila Hermiona šeptem. „Moji rodiče byli na dovolené.“
„Aha. Alexe trochu trápilo, ţe o něho budeš mít strach.“
„Měla jsem velkou starost – a nejenom já,“ řekla a otočila hlavu směrem ke dveřím.
Napadlo ji, ţe nebude vadit, kdyţ Snape přijde blíţ, zatímco Harry spí.
Derek se ohlédnul. „Kdo to je?“
„Severus. On a Harry... oni byli...“
„Aha. A proč nejde dovnitř?“
„Zdravotní sestra nechtěla povolit, aby u něho bylo najednou tolik lidí.“
Derek vstal, otevřel dveře a gestem ruky pozval Severuse dovnitř.
„Spí,“ řekl tiše. „Je nepravděpodobné, ţe mu svou přítomností nějak ublíţíš.“
Derek mu chtěl přisunout další plastovou ţidli, ale Severus zavrtěl hlavou a opřel se o zeď. Stejně jako
Hermiona byl vyděšený z toho, jak křehce Harry vypadal. Jeho kůţe byla jako tenký papír a vypadal tak
pohuble...
„Hodně spí,“ řekl Derek. „Myslím si, ţe je to těmi léky proti bolesti a anestezií, nebo co mu to vlastně
dávají.“
„Anestezii?“ nakrabatila Hermiona čelo. „Oni ho museli operovat?“
Derek se na ni pozorně podíval a potom na Severuse.
„Víte, co se mu stalo?“
„Tak trochu. Byl několik dní nemocný a nepodařilo se mu dostat pod kontrolu infekci. Tedy byla to nějaká
infekce, jestli se nemýlím?“
„Na to má nitroţilní antibiotika,“ kývl Derek směrem ke kapačce. „Zdá se, ţe to zabírá. Ale víte, proč...
boţe, já nevím jak to mám říct,“ v rozpacích si třel rukou tvář.
„Víme, ţe chceš pro Harryho to nejlepší,“ řekla Hermiona jemně. „Věř, ţe to, co nám řekneš, se nikdo další
nedozví.“
„Oni si myslí... myslí si, ţe byl znásilněný,“ řekl zmučeně. „A nejspíš to ten někdo udělal... boţe, nemůţu
to ani vyslovit...“ zmlknul. Pak se zhluboka nadechl, „...nějakým velkým nástrojem.“
Snape stál bez hnutí u zdi jako socha.
„Zeptali se mě, jestli se mu líbí násilný sex,“ pokračoval Derek. „Věřili byste tomu? Proboha, kdo by si přál
něco takového! Řekl jsem samozřejmě, ţe neměl, je tak sladký a krásný... jen proto, ţe jsem tak velký,
tak si odvodili tyhle hrozné závěry...“
Tento muž byl Harryho milencem? Dumal Snape. Tenhle obr? A Potter šel k němu vyhledat pomoc? Je
možné, že s ním Harry strávil Vánoce?
„Alex o tom nechce mluvit,“ pokračoval Derek. „Lékař chtěl zavolat policii, ale on nechtěl. Takţe si myslím,
ţe to musel být někdo, koho zná. Nemáte představu, kdo by to mohl být?“
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Hermiona nevěděla co říct, tak se snaţila volit slova co nejopatrněji. „Kdyby chtěl, aby to vyšetřila policie,
tak by určitě...“
„Seru na policii!“ zavrčel Derek. „Jestli najdu toho bastarda, co mu to udělal, ukroutím mu vlastníma
rukama koule a nacpu mu je do krku, to si piš!“
Harry se neklidně zavrtěl.
Derek se stáhnul zpět na ţidli a Hermiona si sedla na kraj Harryho postele.
„Harry?“
Zachvěly se mu řasy.
„Hermiono?“
„Ano, jsem to já,“ řekla vesele.
Harry jí stisknul ruku a pokoušel se posadit. Derek zareagoval okamţitě a pomohl mu.
„Chceš napít, lásko?“
„Snape,“ hlesl Harry, kdyţ si všimnul muţe stojícího u zdi.
Derek mu podal vodu, teď uţ se Harry zvládnul napít přímo ze sklenice, bez pouţití brčka. Jeho oči ale
byly stále upřené na mistra lektvarů.
Derek si od něho vzal sklenici a s úsměvem ho pohladil po tváři.
„Myslím, ţe ti spadla teplota,“ řekl povzbudivě.
„Jak se cítíš?“ zeptala se Hermiona a znovu uchopila Harryho ruku.
Copak na něho musí všichni sahat? pomyslel si Snape podráţděně.
„Pravdu?“
Přikývla.
„Jsem slabý jako moucha.“ Podíval se na Snapea. „Pořád se mi chce zvracet, ale není co.“
„Ty jsi nic nejedl?“
„Moc ne. Neměl jsem hlad. A... a...“
„Bojíš se toho, aţ to půjde ven,“ doplnila ho soucitně.
Harry si sklouznul rukou na břicho. „Uţ ne,“ řekl trpce a odvrátil se.
Derek vklouznul rukou pod přikrývku a poloţil jí na Harryho sáček do kterého odcházel obsah jeho střev,
aby mu naznačil, ţe ho přijímá se vším všudy.
Co se to tu k sakru děje a proč ten člověk strká svoje pracky Harrymu pod deku? Pomyslel se Snape
rozzlobeně. Jak se vůbec opovažuje! A nebo se ho snaží Harry jen provokovat, po tom, jaký o něj měl
strach...“
„Je to jen dočasný, zajíčku,“ řekl Derek. Podíval se na Hermionu a potom si pohledem vyţádal Harryho
souhlas.
„Má vývod.“
„Cévku? To je po operaci dost běţné opatření...“
Harry se obrátil na svého přítele a Snapea naprosto ignoroval. „Ach, tu jsem měl taky. Odstranili mi ji
dnes ráno, díky bohu. Oni mi udělali kolostomií,“ dodal.
„Och, Harry!“
„No tak, lásko. Jakmile se uzdravíš, zase ti to sešijou dohromady. A doktor dnes ráno říkal, ţe nemůţe
uvěřit tomu, jak rychle se zotavuješ. Dej tomu ještě pár týdnů a bude po všem.“
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„Pár týdnů?“ řekl Severus uţasle. Nemohl pochopit slova, která slyšel. Slova vnímal, ale nevěděl, co
vlastně znamenají. Co že to udělali s Harryho tlustým střevem?
Hermiona se na něho otočila. „Myslím, ţe je to dost rychlé, na tento druh operace,“ dala důraz na poslední
slovo.
Podívala se na Harryho. „Chceš, aby Severus odešel?“ zeptala se tiše, ale jasně.
Harry se podíval na Snapea. Nic neříkal, dokonce se ani nevysmíval mudlovskému způsobu léčby. No
hlavní je, ţe viděl, ţe je Harry na ţivu. Uţ se můţe přestat obávat následků, které by pro něho z jeho
smrti vyplývaly. Odvrátil se.
„Ano.“
Snape se napřímil a opustil místnost.
Derek se podíval na Harryho, který vypadal napjatě a potom na Hermionu. Měl však pochopení i pro
Severuse. Chápal sice Alexovy rozpaky, ale byl přesvědčený, ţe bude jednodušší, kdyţ jeho přátelé budou
vědět vše. Bylo mu Severuse líto, vypadalo to, ţe je z posledních slov v šoku. Přesně takhle se z počátku
on sám také cítil, ale v té době Alex spal po narkóze, takţe mu nemusel nic říkat. Měl dost času se nastalé
situaci přizpůsobit.
Vstal. „Jdu si pro kafe. Mám přinést i pro tebe?“ zeptal se Hermiony.
Dívka si uvědomila, ţe jim chce dopřát soukromí a Derekovu nabídku na donesení kávy s díky odmítla.
Kdyţ byli sami, naklonila se k Harrymu a lehce ho objala.
„Idiote,“ řekla mu jemně. „byli jsme všichni šílení strachy, neţ jsme tě našli. Proč jsi nikomu neřekl, co se
stalo?“
„Já jsem se styděl.“
Harry se zoufale snaţil dát si všechno dohromady. Kdyţ viděl Hermionu naposledy, tak o jeho vztahu se
Snapem přece nevěděla...
„Jak jsi to zjistila? To o Severusovi?“
„Snape měl o tebe velkou starost...“
Harry si odfrkl.
„Opravdu se...“
„Jistě. Proto na mě zase křičel ve třídě.“
„V okamţiku, kdy zjistil, ţe si nešel na ošetřovnu, byl opravdu hrozně rozrušený. Řekl nám, ţe je to
otázka ţivota a smrti. Kdyţ jsme tě začali hledat a nikde jsi nebyl, tak se přiznal, co ti udělal. Snaţila jsem
se ho zmlátit...“
„Co?“ Harry se zazubil.
Hermiona zčervenala. „Ehm, ano. Přímo před ředitelem Brumbálem. Snape se vůbec nebránil. Musel mě
od něho odtáhnout Neville a řekl, ţe... ţe Snape byl tvůj tajný milenec a ţe není divu, ţe byl tak naštvaný,
protoţe celou dobu nevěděl, ţe to jsi ty. Zpočátku jsem tomu nemohla uvěřit a stále tomu úplně
nerozumím, je to všechno tak zamotané.“
Harry klesl hlouběji do polštáře. „Je to pravda. A také je pravda, ţe jsem ten největší idiot na světě.“
Hermiona zůstala klidná. „Miluješ ho.“
Harry se od ní odvrátil a v očích se mu zaleskly slzy. „Jo. Ale teď mě nenávidí kvůli mně, a ne kvůli mému
otci.“
***
Derek našel Severuse na chodbě, jak sedí na lavici, záda a hlavu opřenou o zeď. Pokynul mu, aby ho
následoval a vydal se do malé místnosti, která byla aţ na konci oddělení.
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Na světe nebylo mnoho lidí, vedle nichţ se cítil Severus malý, ale tento muţ k nim rozhodně patřil. Byl
stejně vysoký jako široký, úplná hora svalů. Myšlenka na to, jak Harry leţí pod tímto člověkem, mu
zpěnila krev. Nicméně Dereka následoval. Ne nadarmo strávil dvacet let sledováním a analyzováním svého
největšího nepřítele, aby našel jeho slabiny. Nehodlal si nechat ujít příleţitost tohoto muţe blíţe poznat.
Severus ještě na Harryho zuřil, ale od té doby, co ho zasáhla jeho kletba, si uvědomil jednu zásadní věc:
měl ho rád. Byl na něho naštvaný, protoţe mu na něm záleţelo. Ztratil nad sebou kontrolu, protoţe mu na
něm záleţelo. Byl vyděšený, protoţe mu na něm záleţelo. A kdyţ Harry zmizel...
Rozhodně neočekával jiného milence na scéně. Myšlenka na to, ţe Harry šel rovnou k tomuto muţi, v něm
opět zapálila oheň hněvu. Ta soudnější část jeho mozku mu sice říkala, ţe tento muţ je spíše Harryho
bývalý, neţ současný milenec, ale Harry se obrátil o pomoc k němu a ten člověk ho zřejmě stále slepě
miluje.
Derek dal vařit vodu a vyndal z lednice mléko. Hodil několik mincí do kalíšku, ze kterého pak personál
nakupoval kávu. Místnost byla určena pro pacienty a jejich návštěvy, ale většinou byla prázdná. On a
Andy však raději pili kávu zde, neţ v bufetu, nechtěli se od Alexe vzdalovat příliš daleko.
Nalil kávu do dvou čistých kelímků, sedl si na jedno z ošoupaných křesel a přistrčil kávu přes nízký stolek
k Severusovi.
„Napij se, to ti pomůţe. Chceš cukr? Vypadáš, jako bys potřeboval něco na uklidnění.“
Snape se na něho ostře podíval. Snaţí se snad ten muţ být k němu laskavý? A proč vlastně?
Podle všeho byl prostě takový.
„Kdyţ jsem se to dozvěděl, taky jsem z počátku vůbec nedokázal promluvit,“ řekl Derek. „Vidím, ţe tě to
zasáhlo zrovna tak jako mě, ţe?“
Snape přikývl, neschopen cokoliv říct.
Udělal spousty odporných věcí, kdyţ byl smrtijed, ale nedokázal mluvit s někým, kdo netušil, ţe to celé
právě probírá s osobou, která to zavinila...
Zamračil se.
„Jo, to kafe není nic moc, já vím, ale alespoň zahřeje,“ Derek horečnatě přemýšlel, co ještě tomu muţi
říct, aby se cítil lépe. Jen tak mimochodem ho napadlo, ţe Alex má nejspíš slabost pro starší chlapy.
„Promiňte,“ řekl Severus konečně, „ale nepochopil jsem to o té operaci.“
„Kolostomie? To je děsný slovo, co? A taky noční můra pro kaţdého homosexuála – ale jak říkají, je to
dočasné, tedy pokud se to bude dobře hojit.“
Severus se na něho podíval s neskrývaným zmatkem.
Derek se k němu naklonil a začal vysvětlovat. „Jeho tlusté střevo – rozuměj, někde hluboko uvnitř – bylo
roztrţené nebo potrhané, prostě nějak poškozené. Opravdu jsem se neptal na podrobnosti. V kaţdém
případě to, ţe mu do břišní dutiny unikal obsah střev, mu způsobilo tu infekci. Doktoři byli sice překvapeni
tím, jak měl čistý střeva, ale i zřejmě i to málo stejně stačilo k tomu, aby dostal zánět. A potom měl
potrhaný konečník, takţe se tudy nemohli dostat. Kdyţ však zjistili, jak má rozsáhlou infekci, tak se o to
ani nepokoušeli. Stručně řečeno, nakonec to museli vyřešit tím, ţe mu před tou poškozenou částí střevo
uřízli a napojili na hadičku, kterou protáhli břichem ven a na konec dali sáček, do kterého všechno
odchází. Je to hrozné. Snaţím se toho chudáčka uklidnit, jak je to mých silách, ale jistě chápeš, ţe je
pořádně rozrušený, takţe se nediv, ţe s tebou nechtěl mluvit.
Snape byl v šoku. Tohle s ním otřáslo aţ do morku kostí.
„Nechal je. aby mu tohle všechno provedli?“
„A ty si myslíš, ţe měl na vybranou? Kdyţ jsme ho našli, byl v bezvědomí a oni to museli udělat, ta
operace mu zachránila ţivot.“
***
Andy kráčel po chodbě a nesl několik sendvičů. Šel na brzký oběd a rozhodl se ho strávit společně s
Alexem a Derekem. Byl zvyklý napřed nahlédnout prosklenou tabulí ve dveřích, pro případ, ţe by zrovna
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byl u Alexe lékař. Ale kdyţ viděl, ţe u jeho přítele sedí mladá dívka, potěšeně se usmál. To je jistě
Hermiona, dostala zprávu a přišla Alexe navštívit. Předpokládal. ţe jim chtěl Derek dopřát soukromí.
Chystal se otevřít dveře a pozdravit je, kdyţ k němu však dolehl Alexův rozrušený hlas, zarazil se.
„On se přes to přenese,“ konejšila ho Hermiona, i kdyţ její hlas vůbec nezněl jistě.
„Ne, Severus něco takového mohl udělat, jen pokud ho hnala opravdová nenávist,“ zašeptal Alex, „a to,
co se stalo, je jenom moje vina. Já jsem takový idiot.“
Andy slyšel vzlykání, šustění látky a tichá slova. Letmý pohled mu potvrdil, ţe se ho dívka pokouší
uklidnit. Alex jí musí hodně důvěřovat, aby jí byl schopen tohle všechno říct. Moţná právě proto, ţe to
byla ţena. Ale on teď uţ konečně ví jméno toho chlapa, co mu to udělal...
Procházel chodbou ve snaze najít Dereka a ani ho příliš nepřekvapilo, kdyţ ho našel, jak si povídá s
nějakým muţem. Jeho přítel měl dobré srdce a tak mu nečinilo potíţe sblíţit se s příbuznými ostatních
pacientů, lékaři i zdravotními sestrami.
Vstoupil do místnosti a podal svému milenci sendvič.
„Andy!“ Při pohledu na něj se Derekova tvář rozzářila radostí. „Tohle je Alexův přítel.“
Severus vstal a stiskl nabídnutou ruku.
„Severusi, tohle je Andy.“
Andyho pěst mířená pod Severusovu čelist ho srazila zpět na ţidli.
„Andy! Co to k čertu má znamenat?“ zeptal se zmateně Derek.
Severus mezitím znovu vstal.
„To je on! On je ten zatracený hajzl, co ublíţil Alexovi!“
„Co se to tu děje?“ Staniční sestra stála ve dveřích a na tváři měla rozezlený výraz.
Odpovědí jí bylo hrobové ticho.
„Upadl,“ řekl Derek. „Omlouváme se za hluk, sestro. Půjdeme s ním ven.“
Obrovský běloch a o něco menší, ale stejně svalnatý černoch popadli Severuse kaţdý z jedné strany a
vedli ho chodbou pryč.
Hermiona uslyšela kroky a něco jí na tom rytmu znepokojilo, šla se podívat ke dveřím. Vyšla na chodbu a
postavila se doprostřed, aby jim zablokovala cestu.
Snape měl rozraţený ret a krev mu kapala ze sinalé tváře.
„Co se stalo?“
„Nic, Hermiono. Jen si potřebujeme promluvit tady se Severusem venku,“ vysvětlil jí Derek.
„Myslím, ţe ne,“ odpověděla Hermiona, která ve srovnání s oběma muţi vypadala drobněji, neţ kdy jindy.
Derek to okamţitě pochopil. „Tys to věděla, ţe jo? Věděla jsi to, a přesto jsi ho sem přivedla?“ zahřměl.
„Ustupte z cesty, slečno Grangerová,“ prohlásil Snape svým obvyklým autoritativním tónem.
„Abyste se mohli jít prát na dvůr jako nějací školáci? No to tedy určitě ne.“
„Okamţitě přestaňte,“ ozval se za ní tichý hlas.
Harry stál mezi dveřmi a drţel se stojanu od kapačky. V bílé tváři měl odhodlaný výraz. Na sobě měl jen
kalhoty od pyţama, na prsou samolepky od srdečního monitoru a viditelné stopy po defibrilátoru. V ohybu
ruky bylo vidět kanylu, do které vedla hadička od infuze.
„Proboha, proč si vstal z postele?“ přikročil k němu Derek.
„Zdá se, ţe proto, abych zabránil vraţdě. To, co chcete udělat, je naprosto bezdůvodné,“ řekl Harry váţně.
„Pojď zpátky do postele,“ řekl Derek rychle.
229

STROM POZNÁNÍ

Najednou se u nich objevily dvě sestry. „Alexi Johnsone! Co tady děláte?! Okamţitě se vraťte zpátky do
postele! Tím, ţe jste odpojil od srdečního monitoru, jste spustil alarm na sesterně, a mimo jiné...“
Usilovně se snaţili dostrkat mladého muţe zpět do postele, ale on se ani nehnul.
„Moment,“ řekl neústupně.
„To poslední, co potřebujete, je stres,“ řekla jedna za sester. „Myslím, ţe je na čase, aby všichni vaši
přátelé odešli a nechali vás v klidu odpočívat.“
„Budu v mnohem větším stresu, jestli se mi nepodaří tuhle situaci vysvětlit,“ podíval se na Dereka a
Severuse.
„Pojďte dovnitř. Prosím. Jsem unavený a nechci tady stát ani o chvíli déle, neţ je nezbytně nutné.“
To na ně konečně zabralo.
Derek strčil Severuse do pokoje a Harry se nechal odvést do postele. Vyčerpaně se poloţil a počkal, aţ ho
sestra opět připojí k přístrojům, které mu kontrolovaly ţivotní funkce.
„Dávám vám pět minut a potom půjdete,“ řekla jedna ze sester zlostně. „To platí i na vás, Dereku,“
podívala se naštvaně na muţe, který do té chvíle ani na moment Alexe neopustil.
Harry stěţí sbíral sílu k tomu, aby promluvil, ale věděl, ţe to musí zvládnout.
„Andy něco zaslechl,“ začal.
„Chtěl jsem zrovna nakouknout dovnitř, kdyţ jsem tě uslyšel mluvit. A plakat,“ řekl Andy a zlostně zíral na
Snapea.
„Nemám sílu to teď vysvětlovat,“ zašeptal Harry. „Něco jsi jen špatně pochopil. Prosím, věřte mi,“ podíval
se na oba muţe.
Derek k němu přistoupil a uchopil ho za ruku. „Promiň lásko, ale já mu nevěřím. Připadá mi, ţe před námi
něco skrýváš.“
Harry se zasmál. To mu způsobilo bolest na hrudníku a on se prudce sehnul a chytil se rukama za srdce.
„Jeţíši!“ zblednul Derek. „Jdu pro sestru...“
„Přestaň panikařit,“ zasyčel Harry. „Bolí to je jen proto, ţe se směju.“
Nicméně ta bolest připravila Harryho o další síly.
„Je hodně věcí, co o mně nevíte. Udělal jsem ve svém ţivotě spoustu hloupostí,“ řekl tiše Derekovi. „A
Severus strávil celá léta tím, ţe mě vytahoval z různých průšvihů a já se za něho můţu zaručit svým
ţivotem, rozumíš?“
„Dobře,“ souhlasil Derek a jemně mu hladil ruku.
„Výborně. Takţe teď uţ můţeš odejít a vrátit se zpět do práce. Nebudu dál investovat do podniku, jehoţ
majitel se poflakuje kdoví kde,“ usmál se na něho Harry. „Rád jsem tě viděl, Andy. Ale teď mě prosím
nechte, abych řekl o samotě pár slov Severusovi a potom budu spát. Nemusíte se o mě bát.“ Poslední
slova patřila hlavně Derekovi.
Andy přišel k Harrymu, dal mu letmý polibek a pohladil ho po tváři.
„Počkám venku,“ řekl Derek okázale a zahleděl se na Severuse.
„Dereku!“ zvolal Harry. Vzal muţe kolem krku, přitáhnul si ho k sobě a zašeptal mu do ucha: „Prosím, slib
mi, ţe mu neublíţíš.“
Derek se zadíval do jeho usouţeného obličeje. Do prdele! Alexovi na tom bastardovi opravdu záleţí!
„Dobrá,“ řekl Derek a i s Andym odešli.
„Dej nám prosím minutu, Hermiono,“ poţádal dívku Harry. „A děkuji ti, ţe jsi přišla.“
Dívka ho rychle objala, políbila na tvář a vyklouzla ze dveří.
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Nakonec zůstali v pokoji jen oni dva. Snape se podíval na Harryho a utápěl se v přívalu protichůdných
emocí. Cítil strach při pomyšlení, v jakém je Harry stavu. A hněval se na něho za to, ţe připustil, aby se
dostal do takového stavu a pak ještě ke všemu vyhledal pomoc u mudlů, jejichţ lékařské metody byly
naprosto primitivní.
Zlobil se sám na sebe, ţe nesledoval důkladněji, jestli se chlapec dobře zotavuje. Byl znechucený sám
sebou z toho, ţe to chlapci způsobil. Jeho akutní hněv ale způsobilo to, ţe Harry dovolil, aby po něm ten
bílý obr tlapkal a to, jak mu šeptal do ucha. Harry nejspíš v Derekovi našel důvěrníka. Ale jak to toho
vzorce, k čertu, zapadá ten černoch?
„Děkuji vám, ţe jste přišel, pane profesore,“ řekl Harry a jeho hlas zněl unaveně, jako by mu bylo sto let.
A k tomu to oficiální oslovení...
„Jsem rád, ţe jste naţivu, i kdyţ ještě nejste úplně v pořádku,“ řekl Severus. O čem s ním jenom ten kluk
chce teď mluvit?
„Jistě, moje smrt by zkazila plány na zabití Voldemorta, ţe?“ prohlásil nelítostně Harry.
„Pottere...“
Harry se otočil směrem ke Snapeovi a pohlédl na něj. „Já nevím, jestli cítíte nějakou vinu,“ přerušil
Severuse, „ale jen pro případ, ţe by tomu tak bylo, jsem vám chtěl říct, ţe se obviňujete zbytečně. Já
jsem se jako obvykle zachoval hloupě. Jediný, kdo za to, co se stalo, nese vinu, jsem já.“
„Byla to moje kletba,“ řekl Snape.
„Jistě, ale kdybych nebyl slaboch a nechal se prohlédnout madam Pomfreyovou, nemusel bych skončit
tady. A teď na můj zadek koukají naprosto cizí lidé...“ zadrhnul se. „V kaţdém případě jsem si svým
chováním vykoledoval mnohem víc potíţí, neţ jsem si kdy dokázal vůbec představit. Takţe můţete mít
radost, ţe se mi dostalo zaslouţeného trestu.“
Snape otevřel ústa k protestu.
„Ne. Jsem moc unavený. Jen jsem chtěl říct, ţe je mi to líto. Omlouvám se za všechno, co jsem udělal a
lituji toho, ţe vám moje hloupost přinesla další problémy. Chci jen, abyste věděl... vím, jak jste nesnášel
myšlenku, ţe byste měl mít sex se studentem... ale já jsem zdaleka nebyl nevinný. Derek – ten, který
před chvílí odešel – byl můj první milenec. On je teď s Andym, ale kdyţ se spolu potkali, tak jsme nějakou
dobu ţili společně všichni tři. Takţe se nemusíte cítit provinile, ţe jste svedl panice. Protoţe tím jsem
nebyl uţ hezky dlouho. Aţ se teď vrátím do školy, mohli bychom za tím udělat tlustou čáru? Vím, ţe uţ mě
budete navţdycky nenávidět, a chápu proč, ale oba chceme porazit Voldemorta a to je to, na co se
musíme především zaměřit.“
Přišla zdravotní sestra a před sebou strkala vozík s léky. „Musíte odejít, pane,“ řekla směrem ke Snapeovi.
„Je to příkaz vrchní sestry.“
„Uţ jsem řekl všechno, co jsem chtěl,“ řekl Harry. „Sbohem, pane profesore.“

Zavřel oči, obrátil se na bok a přitáhl si k sobě deku. Zcela ignoroval sestru, která kontrolovala kapačku a
pobíhala kolem něho.
***

Snape opustil místnost, v hlavě zmatek.

Nikde nikdo nebyl. Došel aţ výtahům.

Sotva zašel za roh, popadl ho Derek za flígr a přimáčknul ho ke zdi.
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„Alex chce, abych tě nechal na pokoji,“ zasyčel Snapeovi do obličeje, „a já ho nechci zklamat. Ale jestli
někdy zjistím, ţe jsi mu opět ublíţil, tak tě šoupnu do základů patnáctipatrového paneláku, zaleju
betonem a bude mi naprosto jedno, jestli někdy někdo tu tvojí bídnou prdel najde, nebo ne!“
24. kapitola - Zimní ples
Druhý den ráno přišla Harryho navštívit madam Pomfreyová.
Nezměnila svou obvyklou uniformu a tak vzbudila svým zjevem nemalý údiv personálu, kdyţ ji pozorovali,
jak si vykračovala po chodbě tak rázně, aţ za ní vlály křídla jejího bílého čepce. Nicméně panu
Humphriesovi, primáři oddělení, který se blíţil k důchodovému věku, to připomnělo dobu jeho studia. Byl
naprosto fascinován jejím profesionálním přístupem a odbornými otázkami, vztahujícími se k aktuálnímu
stavu pacienta. Mladík ji zřejmě dobře znal a byl z její návštěvy potěšen, i kdyţ ho uvedla do rozpaků,
kdyţ ho hubovala za všechen ten poprask, co způsobil svým zmizením. Mezi tím vším plísněním ovšem
stihla Alexe prohlédnout. Zjistila, ţe lékaři dovolili, aby obsah sodíku v mladíkově těle klesnul na
nebezpečnou úroveň, kdy hrozila destabilizace buněčné aktivity.
Humphries souhlasil s tím, aby uţ následující den byl Alex pod jejím dohledem převezen na specializované
oddělení, kde pracovala, i kdyţ měl celou řadu podmínek. Dokonce poţádal madam Pomfreyovou o její
telefonní číslo, aby si mohl ověřit, ţe je všechno v pořádku. Lékouzelnice mu řekla - k naprostému úţasu
celého týmu lékařů, kteří tam byli právě na vizitě - ţe je drzý mladík a ţe je jí naprosto jasné, o co mu ve
skutečnosti jde.
O několik dní později mu však přišel dopis na pergamenu psaný krásným rukopisem, který vypadal, jako
byl psaný brkem. Ţena mu děkovala za jeho pomoc. Sdělila mu ţe se její mladý kolega dobře uzdravuje a
zeptala se ho, jestli by nezapřemýšlel o moţnosti doprovodit ji na operu, ţe má náhodou dvě místa na
představení Aidy. Dále mu sdělila, ţe jí nemůţe poslat odpověď, ale jestli projeví zájem, bude ho v
uvedený den očekávat v atriu Royal Opery, oblečena do rubínově červených šatů a ráda s ním stráví večer.
Primář ţil sedm let po smrti své ţeny sám a strávil hodně času přemítáním o té zvláštní, záhadné dámě.
Nakonec dospěl k názoru, ţe zřejmě pracuje pro tajnou vojenskou nemocnici. Jednou viděl zaměstnance v
nemocnici pro mariňáky a měli na sobě také takové naškrobené staromódní uniformy, podobné těm, co
nosil před léty i on sám. Její dopis tyto dohady jen potvrdil, a proto se rozhodl si pro tuto zvláštní
příleţitost koupit bílého hedvábného motýlka.
***
Derek s Andym vůbec nebyli rádi, kdyţ později toho dne zjistili, ţe Alex bude převezen do jiné nemocnice.
Andy chtěl vědět, jaká ze záchranných sluţeb ho poveze a jestli by se převozu mohl účastnit jako jeden z
členů posádky. Také se zajímal, jak daleko to je a proč ho vlastně transportují.
Derek se na Alexe přísně podíval a zeptal se ho, jestli tam, kam ho převezou, bude ten ničema Severus.
Ale většina jejich obav vyplývala z toho, ţe se jim nelíbila představa, ţe se chystají jejich přítele převáţet
tak brzy.
Harry přemýšlel, co svým přátelům říct. Zachránili mu ţivot, starali se o něho a on toho před nimi tolik
tají. Má jim říct pravdu? Ale jak jim to říct? A budou mu věřit? Co kdyţ je tím ohrozí?
„Podívejte,“ řekl tiše, „místo, kde učím... není aţ tak úplně normální škola. Nemůţu vám říct víc. Ale oni
mají zařízení, ke kterému jiné nemocnice nemají přístup, opravdu mi tam mohou pomoct.“
Derek mu stisknul ruku a přikývnul.
„Je to nebezpečné?“ zeptal se. Díval se mu při tom do očí a nepřestával mu hladit ruku.
„Jak to myslíš?“
„Je způsob tvého ţivota nebezpečný?“
Harry natáhl ruku a pohladil Derekovi vlasy. Miloval toho člověka a jeho partnera stejným způsobem, jako
miloval Hermionu – jejich přátelství bylo naprosto pevné. „Ano. Ale vţdy tomu tak bylo a bude ještě hůř.
Musím na to být připravený.“
Derek znovu přikývl. „Jsme tu pořád pro tebe,“ zašeptal. „Kdybys odtamtud potřeboval utéct, nemusíš
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nám nic vysvětlovat. Prostě stačí, kdyţ k nám přijdeš.“
Harry zamrkal, aby zaplašil slzy a pevně obra objal. „Děkuji,“ zašeptal mu do krku. Andy ho poplácal po
rameni a Harry mu stisknul ruku. Kdyţ se podíval Derekovi do očí, viděl v nich strach.
„Děkuji vám za všechno. Za záchranu, za péči...“
„Ach, sklapni uţ! Můţeš nám vystavit šek, aţ zase příště přiběhneš a pozvracíš nám fungl novou pohovku!
Nepodařilo se ti najít kbelík, co?“
Harry se zasmál a omluvil se, i kdyţ věděl, ţe jeho přítel ţertuje. Slíbil, ţe je navštíví tak brzy, jak jen
bude moct.
***
O tři dny později byl uţ Harry na své první hodině lektvarů.
„Pan Potter,“ protáhl Snape, „jak laskavé, ţe jste nás opět poctil svou přítomností. Snaţte se prosím pro
změnu dnes ovládat a nezvracejte v mé třídě.“
Pansy Parkinsonová se zachichotala, ale Harry byl rád, ţe Snape alespoň nějakým způsobem vzal na
vědomí jeho přítomnost. A přestoţe ho přivítal svým obvyklým sarkastickým způsobem, ukázal mistr
lektvarů Harrymu co musí udělat, aby dohnal zameškané hodiny a víc si ho nevšímal. Harry cítil, ţe tohle
bylo téměř jako nabídka příměří.
***
Před návratem do vyučování strávil Harry dva dny na ošetřovně. Madam Pomfreyová rychle vyřešila jeho
vnitřní zranění a spojila jeho tlusté střevo.
Dala mu lektvar na obnovení svalové hmoty, který mu zacelil jizvu na srdci.
Pak se posadila vedle jeho postele a velmi přísným hlasem mu oznámila, ţe její diskrétnost je naprosto
spolehlivá a ujistila ho, ţe byla důkladně proškolena v otázkách týkajících se sexuálních záleţitostí. Řekla
mu, ţe je zklamaná, ţe Harry nebyl schopen k ní přijít, i kdyţ chápe jeho důvody. A ţe v době - neţ
nastoupila do Bradavic - ošetřovala mnoho homosexuálních kouzelníků i čarodějek, a také má nějaké
menší zkušenosti s prací s oběťmi domácího násilí. Dodala, ţe doufá, ţe se v budoucnu nebude zdráhat
přijít za ní s jakýmkoliv problémem bez ohledu na svého partnera a druh svých problémů. A třebaţe pro
tuto příleţitost uvařil nezbytné lektvary profesor Snape, neboť byl dobře obeznámen s jeho potíţemi, tak
příště, pokud si to bude Harry přát a v zájmu zachování diskrétnosti, vyhledá nějaké dodavatele lektvarů
mimo školu.
A nakonec mu předala jméno a adresu vysoce uznávaného lékouzelníka, pro případ, ţe by přesto raději
vyhledal lékařské ošetření jinde.
***
V nebelvírské společenské místnosti Harryho přijali s obvyklou srdečností – uvítali ho a dělali si legraci z
toho, jak je snadné se vyvlíknout z vyučování.
Ron a Draco byli seznámeni s Harryho potíţemi, i kdyţ kaţdý v jinou dobu. Nakonec se ukázalo, ţe
vysvětlování bylo jednodušší, neţ očekával.
Harryho první den ve třídě byl pátek a kdyţ teď uţ neměl ţádný důvod chodit na víkend do svého domku
v Prasinkách, seděl večer ve společenské místnosti a hrál šachy s poněkud roztrţitým Ronem.
Po té, co po páté prohrál, oznámil mu Harry s úsměvem, „Myslím si, ţe další poráţku uţ moje křehké ego
neunese. Vzdávám se a jdu dohnat domácí úkoly, co se mi nakupily.“
Ron se podíval z okna. „Venku je docela dobré počasí – mohli bychom se proletět, jestli chceš.“
Chvilkové nadšení z té představy rychle nahradila praktická úvaha. „Ne, pochybuji, ţe je můj zadek na
něco takového připraven. Co to nechat na příští týden?“
Ron zrudnul.
Harry se k němu naklonil. Společenská místnost byla téměř prázdná, většina ţáků vyuţila pěkného dne k
pobytu mimo hrad, kde měli šanci se víc vyřádit.
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„Rone, ty jsi v rozpacích z toho, ţe jsem gay? Zdálo se mi, ţe s tím nemáš problém – a nejen kvůli
Charliemu – ale tak vůbec.“
„V tom to není... tedy ne tak docela,“ zamumlal Ron.
„Tak o co jde?“
Ron se podíval na Harryho a potom se rozhlédl po místnosti. Nikde nikdo na doslech.
„Je to jen kvůli... němu,“ vysoukal ze sebe. „Pořád na to musím myslet. Vy dva spolu. Grrrr! Já to prostě
nechápu.“
Harry se napřímil a uvaţoval nad tím, co mu odpovědět.
„A to je nutné?“
„Co?“
„Podívej, já taky nechápu, jak můţeš touţit po Millicent Bulstodové, ale beru to jako fakt.“
„To bylo, kamaráde, bylo! Jednou mi to úplně stačilo, to mi můţeš věřit, kámo.“
„Hele, já opravdu nepotřebuju vědět detaily. A o to právě jde, ne? Nemusíš to chápat. Dokonce, ani
kdybychom ještě byli spolu. Ale v kaţdém případě to uţ neplatí. Můţeš na to zapomenout. Já musím.“
Ron se na něho podíval.
„Jo, jasně, kámo.“
A bylo to.
***
Draco se k němu přiblíţil v knihovně, kde pracoval s Hermionou na zameškaných úkolech. Snape ustanovil
Draca a Hermionu jako asistenty svého lektvarového projektu a tím jim dal krytí, aby mohli společně
pracovat na výzkumu pro třídu nápravné magie.
Malfoy přehodil tašku přes opěradlo a svalil se do křesla.
„Měl jsi dobrou dovolenou?“ zeptal se Harryho sarkasticky.
„Kéţ by tomu tak bylo,“ odsekl Harry.
Draco se na něho zkoumavě podíval.
„Byl jsi u Svatého Munga?“
„Ne.“
Draco se sklonil nad knihou, kterou vytáhl z tašky a zabořil do ní nos. „No prosím. Nemusíš mi věřit.
Dokáţu pochopit, ţe přísaha věrnosti od Malfoye pro tebe nic neznamená.“
Harryho oči se střetly s těmi Hermioninými nad jeho blonďatou hlavou.
Harry si povzdechl. „Nechtěl jsem se vydat všanc nikomu z kouzelnického světa, Draco. Byl jsem v
mudlovské nemocnici.“
Draco se prudce narovnal. „Merline, proč si nešel za mnou?“ řekl v přímém rozporu se svým dřívějším
prohlášením.
„Hele, styděl jsem se o tom někomu říct, bál jsem se, co by kdo pomyslel, víš?“
„Proč? Protoţe hrdina kouzelnického světa nemá právo se pozvracet?“
„Protoţe jsem měl problémy s prdelí, jasný?“
„Prosím?“
„Slyšel jsi."
Draco si vybavil celou situaci. „Snape to věděl...“
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„Jo, odhadl to, ale neexistoval způsob, kterým by mě dostal k madam Pomfreyové...“
„Ona je přísná, ale jinak je...“
„Draco, chtěl bys, aby ti strčila prsty do zadku a přitom komentovala tvůj sexuální ţivot?“
Draco otevřel ústa, ale hned je zase zavřel. Přes stisknuté rty jen procedil. „Dobrá otázka.“
„Děkuji ti. Jsem rád, ţe to konečně chápeš.“
„Moţná kdybys za mnou přišel, tak bych ti dokázal pomoci.“
„Jo, jasně. Nedokázal jsem se přinutit ani k tomu, abych někomu přiznal, jaký mám problém. A jestliţe by
ta léčba znamenala, ţe by ses mi musel hrabat v zadku, myslím si, ţe by o to ani jeden z nás nestál.
Pokud ovšem ke mě necítíš něco jiného, neţ jsem si dodneška myslel, zlato," řekl Harry a zamával na
blonďatého chlapce řasami.
„Jak moudré od tebe, ţe jsi vyhledal pomoc jinde, Pottere,“ ucedil Draco. Kdyţ se však podíval na
Hermionu a viděl, jak se směje, vzdal to a usmál se taky.
***
Několik dalších týdnů proběhlo hladce. Severus chodil do Harryho hodin nápravné magie, coţ potvrdilo
nastolené příměří. Lektvarový projekt se blíţil k dalšímu testování a bylo rozhodnuto, ţe novou várku
bude na sobě testovat Neville, protoţe - jak prohlásila madame Pomfreyová - se Harry nemůţe vystavovat
takovému riziku tak brzy po svém zotavení.
Místo toho, aby se zaměřil na obranu, rozhodl se Neville zkusit urychlit růst bylin. Přinesl si několik řízků
vzácných rostlin, které kvetly jen jednou za čtyřicet pět let a soustředil na ně svou magii, aby urychlil
jejich vývoj. Potom si vzal lektvar a zkusil to znovu.
„Je v tom určitě rozdíl,“ řekl potěšeně. „Já vím, ţe to není bez pořádného srovnání prokazatelný test, ale
přesto je rozdíl zřejmý. Nicméně rád bych dosáhl ještě většího úspěchu. Ačkoli máme dost ingrediencí na
to, abychom vyrobili ještě více dávek čtyřnásobné síly, budu zkoušet urychlit jejich růst pouze svou vlastní
magií, ale musím říct, ţe je to dost obtíţné.“
Harry se v duchu radoval, kdyţ si nejednou všimnul, ţe se na něho Severus potajmu dívá. A nebyl to aţ
tak znechucený pohled, který by od mistra očekával. Ale nebyl to ani vřelý pohled a nebyla v něm ani
touha, byl to posuzující pohled. Harrymu to dalo v jeho zoufalství jiskřičku naděje, ţe k němu přeci jenom
Severus necítí pouze nenávist.
Tyto zkušenosti Harryho city k Severusovi nijak neochladily. Ve skutečnosti se nad nimi byl nucen znovu
zamyslet. Snape by velmi sloţitý člověk, někdy dokonce rozporuplný, ale o to více ho fascinoval a jeho
zájem o něj ještě vzrostl.
***
Dva týdny po svém návratu cítil, ţe je čas, aby se jeho skupina zaměřila méně na rozvoj svého
potenciálu, ale aby začali více spolupracovat. Eloise a Ernie zjistili, ţe při kouzlení v tandemu mají
pozoruhodné výsledky. Harry uvaţoval, co by se stalo, kdyby se pokusil spojit i další členy skupiny. To by
nemusel být špatný směr jejich další práce – Neville sice viděl kompatibilitu pouze v magii Eli a Ernieho –
ale mohlo by být zajímavé sledovat výsledky, kdyţ se pokusí spojit při kouzlení i jiní lidé.
***
Harry seděl s týmem nebelvírů v jejich šatně, uţ za ně sice nehrál, ale občas s nimi trénoval. Měl rád tu
uvolněnou atmosféru, která tady po tréninku panovala. Chtěl se s Ronem na hřiště vrátit, tak jako to měli
ve zvyku a pokračovat jen oni dva, ale kdyţ uviděl Malfoye přicházet směrem od skleníků, tak si to
rozmyslel.
„Sejdeme se nahoře, Rone. Musím zjistit, jestli má Draco tento víkend volno.“
Ron sice Malfoye toleroval, ale nechtěl s ním trávit víc času, neţ bylo nezbytně nutné. Věděl, ţe zmijozel
uţ Harryho neohroţuje a tak jen prostě přikývl a odešel.
„Draco, chtěl bych udělat o tomto víkendu další speciální lekci,“ začal Harry.
„A ty čekáš, ţe ti řeknu ano? Po tom, co jsi mě přikoval ke zdi? A musel jsem močit do díry? Bez jídla a
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vody? S nebezpečnými zvířaty...“
„Jsem si jistý, ţe se ti to líbilo. Přiznej to.“
„Pottere, nejdřív jsem se tě chtěl zeptat, co s tebou ti mudlové v nemocnici provedli, ale pak jsem si
uvědomil, ţe tvůj mozek nebyl v pořádku ani předtím. Zbláznil ses, snad?“
„Ale no tak! Nic tak strašného se uţ nestane. Alespoň nemám nic podobného v plánu,“ řekl Harry
upřímně.
„No sice to zní slibně, ale bohuţel musím odmítnout.“
„Odkdy je zbabělost zmijozelská vlastnost? Och, promiň - já zapomněl - pokaţdé, kdyţ je to lukrativní?“
„Lukrativní? Pottere, tohle slovo jsi našel v nějaké encyklopedii? Vsadím se, ţe ti ho řekla Grangerová.“
„Jo. Nebo spíše, ona to slovo pouţila, a pak mi musela vysvětlit, co to znamená,“ zakřenil se Harry. Bavilo
ho si z Malfoye utahovat.
„Dobrá, ale nehledě na tvou nebývale honosnou slovní zásobu, mám uţ bohuţel jiné dostaveníčko.“
„Máš rande? Celý víkend?“ nadzvedl Harry obočí.
„Bohuţel ne. Rodiče pořádají Zimní ples. Bylo by to opravdu podezřelé, kdybych se ho nezúčastnil, zvlášť
po tom, co jsem nebyl doma na Vánoce.“
Harry se zamračil. „A nebude to pro tebe nebezpečné?“ zeptal se váţně, zatímco stoupali po předním
schodišti. „Kdo všechno tam bude?“
„No, Temný pán se ještě nikdy nikde neukázal na akci, která si vyţadovala oblek, ale nikdy nevíš. Ale ano,
bude tam celá řada přátel mého otce ze všech sfér politického spektra.“
„Mám o tebe strach,“ řekl Harry upřímně, těsně před tím, neţ vešli do vstupní haly.
Draco se zastavil a překvapeně se na něho podíval. Uţ mu na to chtěl něco odseknout, ale rozmyslel si to.
Místo toho se ho snaţil uklidnit svou logickou úvahou. „Bude tam několik stovek lidí. Nemluvě o mé
matce. Severus také přijde – a doufám, ţe přivede svého partnera. Vím, ţe ho otec pozval. Říkal o něm,
ţe je to velmi zajímavý muţ, coţ znamená, ţe si ho oblíbil. Umírám touhou ho vidět!“
Pane na nebi, pomyslel si Harry. Tak by mohlo být ještě zajímavé. Tedy pokud s ním bude Lucius jednat
před svým synem jako obvykle, ţe? A má vůbec přijmout jeho pozvání? Draco mu řekl, ţe byl pozván, coţ
znamená, ţe Severus neřekl Luciusovi, ţe jejich vztah skončil. Nebo Severus Malfoye od té doby prostě
jen neviděl, připomněl si, aby si nezačal dělat zbytečné naděje. Velmi pravděpodobně tam bude i finanční
poradce Sebastian Flight, se kterým se Harry přátelí. Nemluvě o tom, ţe bude uţitečné poslouchat o čem
kdo mluví a zcela jistě mu nebude na škodu, kdyţ zjistí celkovou náladu ve společnosti. Vţdyť ani nemusí
bezpodmínečně zůstávat v blízkosti Severuse, pokud by si to nepřál, jen do té míry, aby to vypadalo, jako
ţe to pozvání přijali společně...
„No dobře, tak si to hezky uţij,“ řekl Harry. „Moţná bude lepší udělat tu prodlouţenou hodinu aţ v úterý
večer, tedy pokud proti tomu nikdo nebude nic mít.“
„To mi vyhovuje,“ přikývl Draco a zamířil do sklepení.
***
Draco zjistil, ţe jeho ţivot je jednodušší, neţ předpokládal – většina učitelů totiţ v tomto roce zadávala
studentům společnou práci a protoţe všechny třídy byly smíšené, byla většina zmijozelů spárovaná s
některým ze členů jiné koleje. Byl překvapen, kdyţ zjistil, ţe si ve společenské místnosti na tento systém
stěţuje překvapivě málo jeho spoluţáků. Zmijozelové dokonce začali vyhledávat milostné dobrodruţství i
mimo svou kolej. Uvědomili si totiţ, ţe za těch sedm let, co spolu tráví čas na koleji, k sobě přistupují
téměř jako k rodině, a ţe je vhodnější hledat poměr jinde. Takţe nyní, kdyţ byly koleje promíchané, se
nikdo nepodivoval na tím, ţe si Draco nepovídá jen se zmijozelskými studenty.
Měl také podezření, ţe někteří jeho další spoluţáci ze Zmijozelu zvaţují svou budoucnost po té, co vyjdou
ze školy, i v jiné rovině. Ţe přemýšlejí, zda se přidat k Voldemortovi nebo ne. Všiml si, ţe mnozí z nich
Pottera nenápadně pozorují. A ačkoli ostatním k Dracově zklamání neprozradil, ţe je mág, vyzařovala z
něj při pouţívání magie sebejistota, kterou dříve neměl a které si musel všimnout kaţdý, kdo se na něj
podíval. Ve skutečnosti byl teď Potter po té nehodě, která se mu stala před Vánocemi, mnohem váţnější a
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je moţné, ţe někteří Dracovi spoluţáci byli jeho chováním vystrašeni. Jak vţdy všichni předpokládali, stal
se z něj schopný a mocný kouzelník a Draco úplně cítil to váhání i mezi těmi zmijozelskými studenty, o
jejichţ rodinách věděl, ţe jsou věrnými stoupenci Temného pána.

Přistihl se při myšlence, ţe by chtěl odhalit Potterovy schopnosti Gregovi s Vincem, kteří sice nebyli z
nejbystřejších, ale loajalita jim rozhodně nechyběla. Oni by si jistě zaslouţili podat pomocnou ruku, aby se
vydali na tu správnou cestu. Přemýšlel nad tím, ţe si na tohle téma později promluví s Harrym. Další na
jeho seznamu byl Blaise Zabini, který také nenáviděl myšlenku, ţe by se měl stát něčím sluhou a mohl by
jim být velmi uţitečný. O Pansy naopak věděl, ţe je horlivou zastánkyní Temného pána, zrovna tak jako
Theo Nott. Oni dva neměli šanci na „záchranu“ – i kdyţ, od kdy mu pro Merlina záleţelo na tom, aby byl
někdo „zachráněn“? Ale Potter měl v plánu to skončit a pro Draca bylo příliš bolestivé myslet na to, co to
bude znamenat pro lidi, které znal. Pokud jde o jeho otce... jeho otec byl chytrý. Draco nepochyboval, ţe
se Lucius dokáţe vykroutit z jakékoliv situace, ale bál se, ţe jeho matka v tom zůstane sama.
Následující večer se Harry přemístil k Malfoy Manor, na stejné místo, na jakém se před časem objevil se
Severusem.
Zahrada byla plná lidí. Větve stromů byly propletené třpytivými světélky, a v místě, kde se na širokém
schodišti vedoucímu k panství Malfoy Manor uţ řadil zástup lidí, bylo umístěné ohřívací kouzlo. Dva
domácí skřítci ve zlatem vyšívaných livrejích kontrolovali pozvánky a prováděli nad přítomnými detekční
kouzla. Harry uvaţoval nad tím, jestli uniformy, ve kterých byli skřítci navlečeni, byly povaţovány za
vybavení domu, nebo něco podobného, a ne za oblečení.
Kdyţ mluvíme o oblečení, k Harryho údivu měli na sobě všichni hosté mudlovské obleky a bílé motýlky.
Harry, který předpokládal, ţe kdyţ si na sebe vezme svůj nejkvalitnější hábit, tak bude vhodně oblečen,
se rozhodl, ţe tento fakt bude ignorovat. Ostatní hosté byli natolik taktní, ţe dělali, ţe si ničeho
nepatřičného nevšimli.
Bohuţel, reakce domácích skřítků byla opačná.
Kdyţ na něho přišla řada, jeden ze skřítků ho poţádal o pozvánku.
„Je mi líto, nemám ji sebou. Můţete se ale zeptat Luciuse a on vám potvrdí, ţe jsem byl pozván.“
Skřítek si přes svůj dlouhý nos prohlídnul Harryho odshora dolů a šťouchl loktem do svého kolegy. Oba
nejspíš dospěli ke stejnému názoru a zablokovali mu cestu.
„Pán zřejmě ţádnou pozvánku nedostal, jinak by věděl, jak se má obléknout,“ posmíval se skřítek.
„A je jasné, ţe pán nikdy nebyl na Zimním plese,“ zamumlal ten druhý.
„Neviděl jsem pozvánku, protoţe byla doručena mému partnerovi,“ vysvětlil Harry. Nechtěl do toho tahat
Snapea, ale vypadalo to, ţe mu nic jiného nezbývá.
„A kdo to je?“ ušklíbl se na něho starší skřítek. Lidé, stojící za Harrym, uţ začínali reptat, ţe musí čekat.
„Severus Snape.“
„Profesor Snape je jiţ tady a o ţádném partnerovi se nezmínil,“ řekl mladší skřítek vítězoslavně. „Pán by
měl odejít, nebo ho Twiggly...“
„Ověřte si to u pana Malfoye,“ přerušil ho Harry rozhodným hlasem. Skřítek se na okamţik zarazil, ale po
chvíli pokračoval. „Pan Malfoy má na práci důleţitější věci, neţ aby se zabýval nezvanými hosty!“
„Je tu snad nějaký problém?“ Lucius Malfoy scházel dolů po schodišti, na tváři zářivý úsměv.
„Luciusi. Vaši domácí skřítci jsou dotčeni mým oblečením a tím, ţe nemám pozvánku. Ale já jsem trval na
tom, ţe určitě budete rád, ţe mě znovu uvidíte,“ pronesl Harry tichým a mírně svůdným hlasem.
Malfoy kývl na pozdrav lidem, kteří čekali za ním a skřítci je nechali všechny najednou projít. Zastavil se o
schod výš nad Harrym a podíval se na něho.
„Za normálních okolností by neřekli ani slovo, ale na tento ples je zvykem chodit v obleku a s bílým
motýlkem,“ řekl pobaveně. „Překvapuje mě, ţe jste si nepřeměnil formální hábit na společenský oblek,“
zvedl tázavě obočí.
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Harry se k němu naklonil a lehce vydechnul Luciusovi do ucha. „Jistěţe jsem to mohl udělat, ale nechtěl
jsem šokovat vaše hosty. Jsem totiţ... tradičně oblečený,“ předl Harry.
Coţ znamenalo, ţe je pod hábitem nahý.
Viděl, jak se Luciusovi oči rozšířily v momentě, kdyţ se rozeběhla jeho fantazie.
Harryho pohled sklouzl ke kamenným vázám, které lemovaly celou balustrádu a přetékaly bílými a
červenými růţemi.
Vytáhl jedno bílé poupě, vdechl jeho vůni a po celou dobu se díval Luciusovi do očí. Potom přejel prsty po
sametových okvětních lístcích a neverbálním bezhůlkovým kouzlem proměnil růţi na hedvábného bílého
motýlka.
„Pěkná podívaná,“ zašeptal Lucius, který nemohl z chlapce odtrhnout oči.
Harry si rozepnul horní dva knoflíky na hábitu, odhalil holou kůţi a sklouzl hedvábnou látkou po svém
holém krku.
„Mám jen jeden problém,“ podíval se skrz řasy na Malfoye a přiznal: „neumím si ho sám uvázat.“
Lucius přistoupil blíţ, přitisknul se zezadu k Harrymu a uchopil motýlka.
Pro Harryho to byla velmi zranitelná pozice, ale to, co ve skutečnosti cítil, byl obrovský pocit moci. Krom
toho zahlédl i něco jiného...
***
Severus stál na horních schodech a právě vycházel ven s Narcissou, která hledala svého manţela.
Dlouhé blond vlasy nešly přehlédnout a s ním ... k sakru! Jak se mohl opováţit?
Jak si vůbec troufnul!
Ten hlupák! A dokonce flirtuje s Luciusem! Jestli si myslí, ţe z Luciuse dostane podobným způsobem
nějaké informace, tak se tedy mýlí – a šeredně!
Cítil, jak Narcissa vedle něho ztuhla.
Uţ nebyla ţádná moţnost, jak zabránit tomu, aby se Narcissa právem nenaštvala.
Něco se v něm pohnulo.
„Severusi, ne...“ stiskla mu ruku.
„Ach, ano! On mě jen tak škádlí, Cisso, ale tohle mu jen tak neprojde!“
Seběhl po schodech dolů.
„Luciusi, musíš se věnovat ostatním hostům. Nech to na mně.“ Vytáhl Alexova motýlka z Luciusových
rukou a přitáhl si chlapce k sobě.
Harrymu se rozbušilo srdce, kdyţ vzhlédnul a viděl, ţe Severusovy temné oči planou hněvem.
V příštím okamţiku se však Severus k němu sklonil a prudce ho políbil.
Harry měl pocit, jako by se svět kolem nich rozplynul. Byl tam jen on a Snapeova ústa, jeho horký dech s
příměsí alkoholu, tolik známá a ţádaná vůně, která mu prostoupila celým tělem a naléhavost, se kterou se
k němu Severus tisknul.
Boţe, tak takhle vypadá ráj!
Zasténal do Snapeových úst a jeho tělo kopírovalo křivku druhého muţe. Severus upustil motýlka, poloţil
mu ruku na záda a ještě víc se k němu přitisknul.
Harry šílel touhou.
„Severusi, drahý, obávám se, ţe tvého přítele ještě neznám. Mohl bys nás prosím představit?“ Narcissin
pobavený hlas je vrátil do reality.
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Harry neochotně a beze spěchu odstoupil od Severuse. Nemohl si však pomoct a špičkou jazyka si olíznul
levý koutek úst, aby tak ještě na moment zakusil chuť svého milence.
Severus zachytil ten bezděčný pohyb a z jeho pohledu bylo vidět, ţe i on je na míle daleko.
Vyměnili si pohled a lehce na sebe kývli.
Harry cítil, jak se mu podlamují kolena úlevou. Cítil se tak šťastný a plný naděje.
Severus si ho vytáhl k sobě, otočil ho tak, aby se zády opíral o jeho široký hrudník a řekl: „Narcisso,
dovolíš, abych ti představil Alexe Johnsona? Alexi,“ sklouznul rukou na jeho kyčel a majetnicky ho k sobě
tisknul, „Je mi ctí, ţe ti můţu představit Narcissu Malfoyovou.“
Harry stisknul křehkou ruku, kterou mu nabízela. Lucius mezitím přistoupil ke své ţeně a nabídl jí rámě.
„Jsem potěšen, ţe vás konečně poznávám,“ řekl nadšeně Harry.
Ale vypadal poněkud roztrţitě, protoţe se mezitím Severus proti němu jemně kolébal. A byl vzrušený.
Úţasně, nádherně tvrdý. Harry musel bojovat s pokušením zavřít oči a otřít se o ten úţasný orgán. Dalo
mu to velkou práci překonat vlastní touhu.
„Severusi, ty bys ale zaslouţil! Vůbec ses nezmínil, ţe si vezmeš sebou Alexe!
Vezme? Ano, prosím, ať to udělá! Pomyslel si Harry, ale nahlas řekl: „Omlouvám se za ten zmatek, ale
celé je to moje vina. Jsem tady, aniţ by se mnou někdo počítal a ještě mám na sobě nesprávné oblečení!
Myslel jsem, ţe nebudu schopen se sem dostat, ale na poslední chvíli se mi podařilo se uvolnit. Doufám,
ţe to příliš nevadí?“
„Samozřejmě, ţe ne,“ usmála se na něj Narcissa, „Jsem ráda, ţe poznávám někoho, kdo na Severuse tolik
zapůsobil. Je obvykle tak nesmělý.“
Harry se otočil, podíval se do jeho temných očí a cítil, ţe se k němu Severus zase o trochu víc přitisknul.
„Omlouvám se vám, jestli jsme vás přivedli do rozpaků,“ řekl, aniţ by odvrátil pohled od Severuse.
„Stýskalo se mi po něm,“ zašeptal.
„Chápu, ale budete to muset ještě chvíli vydrţet. A mohli byste začít tím, ţe půjdete dovnitř,“ usmála se
na ně Narcissa. „Luciusi, hledala jsem tě. Ministr Baskins s tebou chce mluvit.“
„V tom případě pojďme všichni do tanečního sálu,“ zamumlal Lucius, který si navenek zachovával klid.
Počet lidí v domě Harryho naprosto ohromil.
„Dobrý boţe, je tohle normální?“ zeptal se Severuse, kdyţ se pokoušeli procpat davem.
„Pro někoho v Malfoyově postavení? Samozřejmě.“
Severus ho chytil za ruku, aby se v davu nerozdělili. Harry zářil štěstím.
Kolem nich prošel číšník s nápoji – tentokrát to byl krásný mladý muţ – a Harry se před tím, neţ si vzal
nabízenou skleničku, podíval po očku po Snapeovi.
„Nemyslím si, ţe by tam bylo něco přimíchané,“ zašeptal mu Snape horkým dechem do ucha. „Při akci
jako je tato, by to nemělo smysl, alkohol dokáţe sám o sobě rozvázat jazyk. Nepij víc neţ dvě sklenky.“
Harry přikývl. Nevěděl, kam jdou, ale cestou narazili na nějakého Snapeova známého, byl mu představen
a chvíli s ním promluvili.
To se stalo ještě několikrát, pozdravili se i se Sebastianem Flightem a Catismorem.
Nakonec se postavili k jednomu ze širokých sloupů, který jim poskytnul trochu ochrany před proudícími
lidmi. Oba dopili a odloţili své sklenky na podnos.
„Měl bych tě vzít domů a naplácat ti,“ zavrčel Severus a přistoupil blíţ k Harrymu. Z jeho hlasu však
nebyla cítit agrese, ale jen napětí.
Harry se přisunul ještě o kousek blíţ a stoupl si na špičky. „Myšlenka, ţe si mě přehneš přes koleno, se mi
rozhodně líbí,“ zašeptal mu do ucha. „Jen si nejsem jistý tou částí o výprasku. Mohli bychom si ho nechat
na jindy?“
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Cítil, jak se Severus prudce nadechl a zatočila se mu hlava, jako by byl opilý. Mozek měl zastřený touhou,
neschopný se na cokoliv soustředit.
„Jak dlouho tady budeme muset zůstat?“ vyhrkl.
Severus se zasmál.
„Jsi nadrţený,“ zaţertoval.
„Ano, to jsem,“ přiznal Harry.
Severusův výraz byl naplněn touhou. „Mohli bychom...“
Najednou někoho spatřil na druhém konci sálu.
„Co se děje?“ zeptal se Harry a začal se otáčet.
Severus si ho přitáhl k sobě, aby mu v tom pohybu zabránil.
Harry se ponořil do toho dotyku a uţíval si ho i přes adrenalin, který v něm začal kolovat. Věřil, ţe Snape
se s tím, co vzbudilo jeho zájem, vypořádá.
„Tohle budeme dělat celou cestu přes sál, Severusi,“ zašeptal a lehce ho kousnul do ucha. Harry si byl
vědom toho, ţe se to aţ tak nehodí, ale nemohl si prostě pomoct. Přitiskl čelo ke Snapeově krku.
„Lucius, Rookwood a ministr někam odcházejí – předpokládám, ţe jdou do Luciusovy pracovny,“ zašeptal
mu Snape do ucha. „Jdeme za nimi.“
Stále ruku v ruce vyšli podél zdi ze sálu. Venku uţ nebylo tolik lidí, postávalo zde jen několik párů.
Severus opatrně stisknul kliku jedněch dveří na chodbě, ve které se ocitli, a oba potichu vkouzli dovnitř.
Ocitli se v překvapivě malé místnosti, osvětlené jen mihotavými plameny hořícího krbu.
Severus si přiloţil prst na rty pro výstrahu, aby nemluvil a tiše přešel místnost. Harry ho následoval.
Zavřené dveře nejspíš vedly do další místnosti. Severus se sklonil ke klíčové dírce a naslouchal.
Harry stál hned za ním. Slyšel hlasy, ale nerozuměl slovům. Teď by se mu hodily ultradlouhé uši. Bylo
zjevné, ţe ti uvnitř nepouţili ţádné tišící kouzlo, po chvíli hlasy zpoza dveří zesílily tak, ţe je mohli slyšet
pohodlně oba.
Severus se na něho podíval a narovnal se. Stáli kousek od sebe a mlčky naslouchali.
„Ministerstvo je směšné!“ vyštěkl jeden z hlasů. Harry předpokládal, ţe je to Rookwood, protoţe Malfoyův
hlas by poznal.
„Neopovaţujte se mluvit se mnou tímto tónem!“ vykřikl ministr.
„A proč ne?“ zasmál se Rookwood. „Co uděláte, Baskinsi? Myslím si, ţe není pravá chvíle na to si
vyskakovat... pokud se nemýlím, tak bude mít vaše dcera co nevidět termín!“
„Mou dceru z toho vynechejte!“
„Můj drahý Alberte,“ ušklíbl se Rookwood, „jaký bych to byl tchán, kdybych se neobával o zdraví své
snachy? Těhotenství je pro ni opravdu náročné, víš? Je křehká jako pírko... jen ho odvanout.“
„To je hrozba? Pokud jí jakkoli ublíţíš....“
Rookwood se zasmál. „Ale jdi, Alberte! Nemám v úmyslu se dotknout jediného vlasu na její krásné
hlavince. A není to moje vina, ţe je tak fixovaná na...“
„Pánové,“ přerušil je autoritativně Lucius sametovým hlasem, „tyto rodinné historky jsou jistě okouzlující,
ale máme na programu důleţitější věci k řešení. Pan Baskins si ještě nabídne brandy a potom nám hezky
povypráví, proč má ministerstvo námitky k podnikání tady Rookwooda v ...“
Snape a Harry poslouchali ještě několik minut, kdyţ někdo otevřel dveře z chodby a zvolal. „Šmankote, to
není šatna!“ a chvatně je zase zavřel.
Severus a Harry se na sebe podívali a v příští vteřině zmlkly i hlasy uvnitř.
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V dalším okamţiku vlekl Severus Harryho přes celou místnost, přitiskl ho na vchodové dveře a tvrdě ho
políbil. Harry ho chytil kolem krku a stejně vášnivě mu polibek vracel.
Tiché cvaknutí dveří jim bylo varováním, ţe je někdo v místnosti.
Jejich jediná naděje byla dobře sehrané divadlo.
Díky Merlinovi, ţe k tomu, co jim právě předváděli, nepotřebovali ţádné velké herecké schopnosti.
Severus nerad stál k Malfoyovi zády, takţe se s Harrym otočil tak, aby se sám mohl zády opřít o zeď.
Harry byl sice mezi nimi a v té chvíli byl zranitelnější, ale vzhledem k tomu, ţe byl menší, tak přes něho
Severus dobře viděl a to byla výhodnější pozice, neţ kdyţ byli obráceně. On sám dokázal být nemilosrdný,
kdyţ bylo potřeba, ale netušil, jestli by Harry nezaváhal. Dobré znamení bylo, ţe se je Malfoy zatím
nepokusil proklít i kdyţ Severus věděl, ţe můţe rychle ztratit kontrolu. Uvědomoval si, ţe je blonďák
fascinovaný Alexem a ţe z něho nespouští oči, tak se toho rozhodl vyuţít. S trhnutím a malou pomocí
bezhůlkové magie roztrhnul Alexův hábit. S uspokojením musel konstatovat, ţe zvuk trhající se tkaniny
byl naprosto věrohodný. Zatímco nepřestával Harryho vášnivě líbat, spustil mu hábit z ramen.
Harry vyklouznul z rukávů a znovu pevně objal Severuse kolem krku. Kdyţ ucítil, jak Severus klouţe
rukou po jeho nahých zádech, tak i přes nebezpečí, ve kterém se ocitli, zasténal rozkoší a vyklenul se
proti němu. A kdyţ ucítil jeho erekci, zasténal znovu.
Jeden z jejich pozorovatelů ze sebe vydal přiškrcený zvuk. Severus měl zavřené oči a ve tváři blaţený
výraz, ale nanejvýš dobře vnímal vše, co se kolem nich děje.
Přední strana Harryho hábitu drţela na místě jen díky tlaku jejich na sebe naléhavě přitisknutých těl, ale
ta zadní sklouzla nebezpečně nízko.
Malfoy stále ještě drţel hůlku v pohotovosti, ale jen tam tak stál a fascinovaně zíral, jak se záblesky
plamenů odráţejí na jemné kůţi dokonale vypracovaných zad Alexe Johnsona. Ministr vyklouzl ze dveří
přes Luciusovu pracovnu, aby se připojil k ostatním hostům, ale Rookwood setrval vedle něj.
Lucius si uvědomoval jeho vzrušení.
Severus a Alex byli bezesporu vášnivý pár. Uţ před pár roky shledal Severuse jako schopného milence a je
vidět, ţe mu všechna ta léta nijak neubrala na jeho talentu, kterým si dokázal získat a udrţet tohoto
smyslného mladíka. Lucius se zaměřil na pohyb jejich boků a jeho vlastní vzrušení bolestivě zapulzovalo.
Alexův hábit byl teď opravdu hodně nízko a bylo vidět, ţe je mladík skutečně tradičně oblečen – tedy, ţe
je pod ním úplně nahý. Pohled se mu zastavil na pevných půlkách. Luciusovi vyschlo v ústech, kdyţ
pozoroval, jak Severusova ruka sklouzla podél jeho páteře a konečky prstů přejíţděl ve vykukující rýze.
Alex zasténal a posunul se výš, roztáhnul nohy a přitisknul se svým muţstvím na to Severusovo. Lucius
uslyšel hrdelní zvuk z místa, kde stál Rookwood.
Byť byl Harry jakkoli omámen svojí touhou, uvaţoval nad tím, jak daleko budou muset ve svém
představení zajít. Slyšel tlumené zavrčení, ale byl si víc neţ jistý, ţe to nebyl Lucius. V souboji dva na dva
měli docela dobré šance, ale raději se z toho pokusí dostat tak, aby k tomuto krajnímu řešení nemuselo
dojít.
Najednou mu Snape poloţil ruce na hlavu, přerušil jejich polibek a jemně ho zatlačil dolů.
Harry se podíval se do nečitelného výrazu v jeho tváři... opravdu chce Severus, aby ho kouřil před nimi?
Temné oči jeho milence jako by mu vysílaly zprávu: Věř mi, vím co dělám! Harry se sesunul podél jeho
těla a tváří se otřel o bouli na jeho kalhotách. S nadšením nasál tu známou piţmovou vůni, kterou tolik
miloval.
Severusův záměr vyšel, protoţe Rookwoodovo hlasité zasténání nešlo přeslechnout. Předstíral, ţe si
nevítaného publika všimnul teprve teď, nejdřív strnul a vzápětí okamţitě sáhl po hůlce. Harry se snaţil co
nejrychleji obléknout a rychle vyskočil na nohy. Severus ho od sebe odstrčil, přičemţ ho vmanévroval k
poblíţ stojícímu malému stolku a on do něho svým tělem narazil. Váza, která na něm stála, chvíli
balancovala na hraně a potom spadla na dřevěné parkety, kde se roztříštila.
„Do prdele!“ vykřiknul Harry a vstal.
Malfoy jediným mávnutím hůlky zapálil svíce v nástěnných svícnech.
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„Do prdele!“ opakoval Harry znovu, jako by byl v šoku z toho, ţe je vidí.
Přitáhnul si potrhaný hábit blíţ k tělu. Malfoy letmo přejel pohledem po jeho nahé hrudi, dřív, neţ Harry
řekl: „Pardon!“ Odvrátil se, a za pomocí hůlky a nahlas vysloveného kouzla dával všem na vědomí, ţe
pracuje na opravě poničeného hábitu.
„Omlouvám se, ţe vás ruším, Severusi,“ protáhl Malfoy a sledoval při tom obezřetně svého přítele. „Tady
Rookwood a já jsme si chtěl vychutnat v klidu brandy,“ zvedl sklenici, jiţ třímal v ruce, v tichém pozdravu,
„a uslyšeli jsme za dveřmi nějaký hluk. V domě je na třicet loţnic pro hosty, stačilo se jen zeptat, drahý
příteli.“
Severus si klidně přejel rukou po klopě saka, aby tak odstranil neviditelné smítko. Naprosto při tom
ignoroval impozantní erekci, kterou nemohly jeho přiléhavé večerní kalhoty skrýt. „Omluva je na mé
straně, Luciusi. Dlouho jsme se Alexem neviděli a já jsem mu chtěl jen ukrást několik polibků, aniţ
bychom pobouřili některé z tvých hostů.“
Malfoy musel obdivovat, s jakým klidem Severus situaci zvládal. Bylo nepřehlédnutelné, do jaké míry je
vzrušený. A být přistiţený v tak kompromitující situaci... do háje se zatraceným Rookwoodem a jeho
nedostatkem sebeovládání! Byl by rád sledoval Alexe, jak vezme do úst to mocné péro, i kdyţ by to
nebylo právě to jeho.
Ale on si počká.
Alex ho zřejmě shledává atraktivním, moţná bude stačit, kdyţ mu ukáţe výhody, které by mu mohla
přízeň Malfoye přinést. Aţ teď si uvědomil, jak se při tomto výjevu silně vzrušil, dokonce si ani
nepamatoval, kdy byl naposledy tak tvrdý. Narcissa byla sice atraktivní ţena a v posteli velmi dobrá, ale
někdy prostě potřeboval něco jiného... o hodně jiného.
Alex zrudlý rozpaky mezitím zíral na rozbitou vázu, na které byla vyobrazena krásná mladá panna. Je
opravdu rozkošný, pomyslel si Malfoy. Nemluvě o jeho mladém pruţném těle...“
„Moc se omlouvám,“ zamumlal Harry, namířil hůlkou na střepy a dodal: „Reparo!“
Váza se scelila do původní podoby a vznášela se před mladým muţem. Chytil ji a prohlédl si výsledek.
„Ach, to je smůla,“ řekl překvapeně, „glazura zůstala popraskaná! Jestli dovolíte, zkusím to znovu.“
Aţ Malfoyův smích ho donutil zvednout oči od vázy. Lucius se rozesmál tak srdečně, aţ Harryho při tom
napadlo, jak bude pro Draca těţké vzdát se své rodiny.
„Drahý chlapče, té váze trvalo sedm století, neţ začala takhle vypadat. Jsem rád, ţe tomu tak zůstalo a
nepokoušejte se to prosím změnit.“
Rookwood se tomu také zasmál a Harry se rozpačitě zašklebil.
„Je mi váţně líto, ţe jsem ji rozbil. Mohl bych vám ji nahradit? Nějakým celým kouskem?“
„Je to jen váza,“ mávl Malfoy rukou nad cennou staroţitností. „Kdyţ jsem byl dítě, přemýšlel jsem nad
tím, jestli to praskání povrchu nezpůsobil před lety nějaký kouzelník, kterému se nepovedlo opravné
kouzlo. Je komické, ţe jste myslel na to samé.“
Bylo zvláštní sdílet s Luciusem Malfoyem jeho vzpomínky.
No, tedy ne tak divné, jako fakt, ţe se před ním chystal vykouřit Severuse.
„Myslím, ţe se raději vrátím do sálu, neţ se začne Narcissa vyptávat, proč jsem opustil naše hosty,“ usmál
se omluvně Malfoy. „Samozřejmě jste u nás vítaní na noc,“ navrhl Alexovi a Severusovi.
Právě pro tyto účely tady máme pokoj se speciálním dvoustranným zrcadlem. Nepoužil jsem ho od té
doby, kdy tady nocoval Temný pán, a já jsem chtěl zjistit, proč je tak závislý na Nagini. Nebyl to moc
dobrý nápad, Temný pán to nějak zjistil, a pozval mě, abych se podíval na vlastní oči. Po takovém zážitku
si člověk uvědomí, že na světě jsou věci, které preferuje nevidět.
„Spíše si myslím, ţe bychom měli odejít,“ řekl Severus a urovnal si manţety.
„Pozvu vás nějaký jiný, trochu klidnější večírek,“ řekl Malfoy a blahosklonně se uklonil.
„Děkujeme vám za příjemný večer,“ usmál se Alex ostýchavě na svého hostitele.
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Malfoy se tomu zasmál. „Nemám nejmenší pochybnost, ţe pro vás příjemný ještě bude! Nemusíš se
namáhat hledat Narcissu,“ řekl Snapeovi, „vyřídím jí tvé pozdravy a díky. A teď uţ jděte!“
Oba muţi se uklonili a odešli.
Rookwood se zhluboka nadechnul a pomalu vydechnul.
„Kdo by to do toho Severuse řekl? Vypadá tak nepřístupně,“ poznamenal překvapeně. „Kde tady máte
nejbliţší koupelnu, Malfoyi?“
***
Harry a Snape odešli z domu po schodišti na místo, odkud se mohli přemístit. Harry se otočil na Snapea.
„Do mého domku?“
Snape přikývnul.
Harry ho uchopil za předloktí a oba je přemístil do svého obývacího pokoje.
Severus se na něho podíval a ustoupil o krok zpět.
Harrymu začalo prudce bušit srdce. Co to všechno mělo znamenat? Byla to nějaká nová forma trestu?
„Dal bych si kávu, tedy pokud jí máš,“ řekl Severus a opřel se o krbovou římsu.
Harry zapálil oheň v krbu a ještě navíc zakouzlil ohřívací kouzlo. Bylo znát, ţe v domku nikdo dlouho
nebyl.
A potom šel dát vařit vodu.
25. kapitola - Rozplétání problémů
Snapeova první otázka byla úplně jiná, neţ Harry očekával.
„Co kdyţ jsou i jiní s Nevillovým talentem?“
Nicméně právě takto volená otázka ho naplnila nadějí. V těch osmi slovech bylo totiţ ukryto mnoho, ale
nejdůleţitější bylo to, ţe Snapeovi na něm záleţí a také, ţe zvaţuje svou budoucnost s Harrym v podobě
Alexe.
Podal Severusovi horkou černou kávu, přesně takovou, jakou měl rád a sledoval, jak druhý muţ upil, neţ
mu odpověděl.
„Je to sice moţné, ale ve skutečnosti je ta pravděpodobnost minimální. Uţ mnohokrát bylo řečeno, ţe jde
o velmi vzácnou schopnost a jen velmi málo lidí má Nevillovu magickou sílu – i kdyţ si nejsem jistý, zda
síla magického potenciálu nějak ten talent ovlivňuje, nebo to vůbec nehraje roli. A jen velmi málo lidí,
kteří se setkali s Alexem, zná Harryho Pottera natolik, aby mohli rozpoznat, ţe máme stejný magický
podpis. A kdyby se snad něco takového stalo, tak můţeš tvrdit, ţe jsi byl oklamán mým maskovacím
kouzlem a oni ti budou muset uvěřit, protoţe...“
„Já si nedělám starosti o sebe!“ zařval Snape, aţ vyšplíchla káva z jeho hrnku.
V místnosti nastalo napjaté ticho.
Harry poloţil svůj šálek a přistoupil k němu blíţ.
„Vím, ţe tu jsou jistá rizika,“ řekl tiše. „Ty se jim vystavuješ po celou dobu a já mám o tebe také strach.“
Snape na něho chvíli zíral a potom vyhrkl: „Temný pán se uţ celé měsíce neozval. Myslel jsem si, ţe to
nějak souvisí s tím, jak jsme zúţili to spojení, ale dnes jsem na večírku mluvil s několika lidmi, kteří mají
u Pána zla celkem privilegované postavení, a nikdo z nich povolán nebyl. Buď se něco stalo, nebo chystá
něco velikého a nikomu z nás nevěří. Není to ţádná novinka – on šel vţdycky z extrému do extrému, buď
se nám chvástal svými plány, nebo je udrţoval v tajnosti.“
Harry se posadil. Bylo příjemné mluvit se Severusem, i kdyby to bylo vše, co je s ním druhý muţ ochotný
sdílet.
„Musíme být připraveni kdykoliv na to, ţe se pokusí dobít Bradavice. Ale jak uţ jsem řekl, byl bych raději,
kdybychom měli vypracovaný plán útoku na našem území, neţ abychom čekali, aţ udeří jako první.“
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Severus přikývl. „S tím lektvarem jsou trochu problémy. Snaţím se vyvinout jeho alternativu ze snadněji
dostupných ingrediencí. Nicméně slečna Grangerová, Draco a Neville jsou obdivuhodní.“
Harry zářil radostí, bylo pěkné slyšet Severuse, jak je chválí. Také bylo zajímavé, ţe nyní naprosto
samozřejmě pouţívá Nevillovo křestní jméno. A pro Hermionu by to bylo víc jak vyznamenání, Harrymu ta
myšlenka vyloudila na tváři široký úsměv.
„Ten úšklebek si můţete odpustit, pane Pottere,“ protáhl Snape. „Měli prostě jen skvělého učitele.“
Harry se zasmál.
„Tím bezesporu jsi,“ souhlasil. Chtěl by být u toho, aţ jednou Snape zjistí, ţe Hermioně zveřejnili její
výzkum.
„Myslím, ţe bychom měli svolat schůzi Řádu,“ řekl Harry. „Projednat strategii. Co si o tom myslíš?“
„Řekni Albusovi. A pokud to uzná za vhodné, tak to zařídí. Jsem si jistý, ţe to pro tebe udělá.“
Harry se opřel o opěradlo ţidle. „Vadí ti, ţe jsem mág?“
Severus se na něj krátce podíval a odvrátil se. „Albus mi vysvětlil, ţe by pro mě mělo být ctí, ţe sis vybral
právě mě.“
„Coţe?“ vyskočil Harry. „To snad ne!“ díval se na Severuse, jehoţ ústa byla zkroucená v úšklebku.
„Nemůţu tomu uvěřit! Ten bastard! Jak jen mohl?! Kdyţ věděl, co si myslím o kontinuitě magie. Boţe, to
je ale blbec.“
Severus se narovnal. „Mohl bys mi vysvětlit, co myslíš tou kontinuitou magie?“
„A můţeme si o tom promluvit v posteli?“ vyhrkl Harry bezmyšlenkovitě.
Severus prudce zvedl hlavu a vstal.
Harry zrudnul a potom vysvětlil: „Vţdycky jsme si povídali v posteli. Bylo to vţdy tak příjemné a snadné
mluvit téměř o čemkoliv. Omlouvám se, nechtěl jsem tě znovu urazit. Posaď se, prosím.“
Snape zůstal stát.
Co to do mě proboha vjelo, pomyslel si Harry. Ale jemu se po Severusovi tak strašně stýskalo!
„Vzpomínám si, ţe jsme začali mluvit aţ po tom, co jsme dělali něco jiného. Nebo aţ po druhém kole.
Anebo ţe bychom mluvili několikrát?“ řekl Severus zamyšleně.
Jeho hluboký sametový hlas měl na Harryho předpokládané účinky.
„Prosím, nepokoušej mě,“ zašeptal.
Severus tam stál a několik nekonečných vteřin se na něj jen tak díval a pak, jako kdyby dospěl k
rozhodnutí, se postavil těsně k Harrymu.
„Ale já tě rád pokouším,“ odvětil.
Harry nejistě vstal. Snape se nepohnul.
„Prosím, Severusi, nedělej to,“ vysoukal ze sebe.
„Nemám dělat co? Nemám tě pokoušet? Nemám po tobě touţit? Nemám se tě dotýkat?“ Severusovo tělo
bylo jen nepatrný kousek od něho.
Harry nasucho polknul, neschopen najít slova.
„Obávám se, ţe jsem se octl v situaci, kdy si nemůţu pomoct a touţím to vše udělat, pane Pottere,“ řekl a
stále hleděl svým temným pohledem na Harryho. Jejich těla se stále nedotýkala ani nepatrným kouskem.
„Prosím,“ zašeptal Harry znovu.
„O co mě prosíš? Prosím, odejdi? Prosím, zůstaň se mnou? Na jednu noc? Navţdy? Potřebuji vědět, co ode
mě chceš, Harry. Podruhé uţ s tebou do vztahu bezhlavě nepůjdu.“
Harryho srdce bilo tak hlasitě, ţe si byl jistý tím, ţe Severus musí slyšet jeho zvuk. Bez rozmyšlení vzal
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Severuse za ruku. „Tohle se mnou děláš,“ zašeptal a přiloţil si jeho ruku na srdce. „Tolik jsi mi chyběl. Můj
ţivot je bez tebe prázdný a budoucnost bez tebe se stává pouze povinností. Nemohu ti slíbit roky, dokonce
ani měsíce. Nevím, kolik času mám – máme vyměřeno. Všechno, co vím, je, ţe pokud mi bude dopřán čas
a budu ho moct strávit s tebou, pak je to víc, neţ bych si mohl kdy ve svém ţivotě přát.“
Severus se na něho váţně zahleděl, potom sklonil hlavu a lehce se otřel svými pevnými rty o ty Harryho.
„Jsi si jistý, ţe tohle chceš ode mě?“ zašeptal.
Harry se k němu natáhnul, snaţil se ten letmý dotyk nepřerušit.
„Ach... Boţe, ano!“
Severus uchopil Harryho tvář do dlaní a podíval se mu do očí. Znovu se jemně přiblíţil k jeho ústům, ale
tentokrát je obkrouţil jazykem, aby ho přiměl je otevřít a mohl vklouznout dovnitř.
Harry byl udýchaný touhou.
„Opravdu mě chceš?“ zeptal se ho Severus znovu.
„Ach, ano... prosím!“ ţadonil Harry.
Snape se o kousek odtáhnul.
„Zruš své maskovací kouzlo.“
Harryho to překvapilo, ale vyhověl mu. Teď před ním stál ve své vlastní podobě s bušícím srdcem a doufal,
ţe si to Severus nerozmyslí.
Severus si ho pozorně prohlédl a potom se o něho otřel tváří, a vychutnával si tak nové pocity.
„Takhle tvář je hezčí,“ připustil Severus.
„Opravdu se ti líbí?“ zeptal se Harry s nadějí v hlase.
„Řekl bych, ţe bych si na ni mohl zvyknout.“
Severusův prst sklouzl přes Harryho tvář, bradu aţ ke krku, kde se zastavil u límce jeho hábitu. Zatáhl za
motýlka. „Tak co se toho zbavit,“ otázal se, kdyţ úplně uvolnil motýlka a aniţ čekal na odpověď, odhodil
hedvábnou tkaninu na pohovku.
„Dnes jsem si uvědomil, jak moc na tebe ţárlím,“ poznamenal a kousnul Harryho do krku. „Snaţ se
omezit to své flirtování.“
„Nechci nikoho jiného,“ lapal Harry po dechu.
„To je dobře. Nikdo jiný tě totiţ nedostane,“ řekl Severus odhodlaně.
Harry se zasmál.
Severus se odtáhnul a vzal Harryho za ruce. „Myslím to váţně,“ řekl. „Pokud bys chtěl někoho jiného, pak
budu rád, kdyţ se se mnou ze zdvořilosti napřed rozejdeš. Nemám zájem být paroháč. A pokud by tě
lákala nějaká zajímavá aktivita a nikoli osoba, tak stačí říct, jsem otevřený pro jakýkoliv návrh, pane
Pottere.“
„Výborně! Mohu tedy navrhnout, abychom šli do postele? Hned teď?“ řekl Harry naléhavě.
„Chceš stále diskutovat o kontinuitě magie?“
„Budeš- li chtít, můţu ti předvést i nějakou praktickou ukázku magie,“ odpověděl Harry, sklouzl při tom
rukama Severusovi po hrudníku, rozepnul mu knoflíky na saku a vklouzl pod něho.
„Opravdu?“ předl Snape a také rozepínal Harryho knoflíky.
„Ano, chci vidět, jestli tě můţu poslat do nebe a zpět. Jsi ochotný mi to nechat vyzkoušet?“
„Doufám, ţe vaše praktické dovednosti jsou o něco lepší, neţ ty vyjadřovací, pane Pottere. Ty jsou váţně
hrozné.“ řekl Severus a spustil Harrymu hábit. Ten tam teď stál nahý uprostřed hromady látky jen v
botách.
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Harry byl na míle daleko. „Jsem příliš roztěkaný. A krom toho nejsem tak dobrý a obratný řečník, jako jsi
ty. Snad zvládnu lépe tu fyzickou část – tedy pevně v to doufám. V kaţdém případě ti můţu slíbit, ţe
udělám vše, co je v mých silách.“ Sklonil se a nasál do pusy Severusovu bradavku přes tenkou látku jeho
košile.
„Pak ti tedy dám šanci prokázat své schopnosti,“ řekl Snape a zasyčel, kdyţ ho Harry lehce kousnul.
***
Teď uţ úplně nahý Harry vedl Severuse po schodech nahoru.
Pohled na něho je opravdu neuvěřitelně vzrušující, pomyslel si Snape. I přes nedávné události se zdálo, ţe
Harry ještě více zmuţněl. Ramena se mu rozšířila, štíhlý trup přecházel do úzkých boků a příjemně
zakulaceného zadku. Stehenní a lýtkové svaly se při chůzi rytmicky napínaly.
Na posledním schodě se Harry otočil a objal Severuse kolem ramen.
„Takhle jsem skoro stejně vysoký jako ty,“ plaše se usmál, naklonil se a políbil ho.
Tahle situace připomněla Snapeovi tu první noc, kdy se spolu setkali v Děravém kotli. Té noci pocítil zájem
a touhu po muţi před sebou. Tehdy to byla lákavá šance na dobrodruţství na jednu noc. Jeho pocity byly
dnes mnohem sloţitější, ale rozhodně necítil ţádnou lítost nad tím, kam jejich vztah dospěl.
To se však rychle změnilo, jakmile Severus překročil práh Harryho loţnice. Harry, který stál za ním, mu
stáhl sako z ramen a zakouzlil rychlé Lumos. Kdyţ se pokoj ozářil světlem, tak se Severusovi vybavily
krvavé fleky na koberci, hromada zkrvaveného oblečení a pohled na plačícího Harryho ve sprše.
Zarazil se.
Harry cítil, jak Severus ztuhnul. Podíval se stejným směrem jako on a došlo mu, ţe zírá na postel.
S povzdechem neochotně sundal ruce ze Snapeových ramen.
„Nemusíme, jestli nechceš. Omlouvám se, ţe jsem na tebe tak spěchal. Tohle jsem opravdu nechtěl.“
Snape si natáhl sako zpět na ramena a vešel do místnosti.
Rukou si unaveně promnul tvář.
Harry se posadil na kraj postele. Jeho erekce začala chřadnout a nebylo to jen studenou látkou, na které
seděl.
Severus se probral ze svého rozjímání a podíval na něj.
Je tak smyslný. A tak blízko. Prolétlo mu hlavou.
Harry seděl s nohama mírně od sebe, aby udělal prostor citlivým kulkám. Snape si prohlíţel jeho snědou
pokoţku, která kontrastovala s bílým povlečením postele. Černé kudrnaté ochlupení, z něhoţ vykukoval
růţový penis, který začínal klesat. Zajímavé tetování. Vypracované břišní svaly, tmavé bradavky a
napnuté bicepsy, jak se naklonil dozadu a opíral se ruce.
„Zase myslíš na to, ţe jsem tvůj ţák?“ zeptal se tiše Harry.
Snape potřásl hlavou. „Ne. Je to neuvěřitelné, ale stačilo jen několik týdnů a já jsem si ten stupidní
Albusův argument vzal za svůj.“
Harry k němu vzhlédl. „Jaký argument?“
„Řekl, ţe jsme oba učitelé. A já jsem se mu vysmál. Nicméně po té, co mi došlo, ţe jsem se od tebe za tu
krátkou dobu naučil víc, neţ ty ode mě za sedm let, moje svědomí umlklo a rychle jsem se s tím
argumentem ztotoţnil.“
„Ale před tím ses pěkně rozzuřil,“ řekl Harry a vzápětí litoval, ţe to vůbec připomínal.
Severus se zhluboka nadechl. „Byl jsem naštvaný, hlavně kvůli...“ zmlknul.
„Proč? Prosím, řekni mi to, Severusi.“ Hrůzná myšlenka mu projela hlavou jako blesk. „Uţ jsi měl vztah se
studentem někdy dřív?“
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„Ne!“ vybuchnul Severus.
S těţkým povzdechem přišel k posteli a posadil se vedle Harryho. Postel se s nimi prohnula a Harry se
sesunul směrem k němu, ale Snape se trochu odtáhl. Harry si plně uvědomoval, ţe je nahý, zatímco
Snape je úplně oblečený, ale přesto se nemohl ubránit smyslnému pocitu, který v něm vyvolávalo vědomí,
ţe se holou kůţí stehna dotýká černé vlněné látky Snapeových kalhot. Pocítil neodolatelnou touhu
natáhnout ruku a dotknout se ho.
Odvrátil se a zapálil oheň v krbu. Jeho záře okamţitě atmosféru v místnosti uklidnila.
***
„Ještě nikdy jsem ani nepomyslel na to, ţe bych měl vztah se studentem. Taková míra zneuţívání moci je
pro mě nepřijatelná... a krom toho, je mi odporná i ta samotná představa. Nicméně, to, co se ti chystám
říct, ti jistě zdvihne sebevědomí ještě výš, neţ je teď. I kdyţ to není právě to, o co bych usiloval.“ Snape
vrhl na Harryho pohled skrz přivřených víček, coţ způsobilo, ţe se Harryho srdce rozbušilo ještě silněji.
„Od začátku letošního roku jsem se přistihl, ţe si všímám Harryho Pottera... po sexuální stránce. Byl jsem
znechucen sám sebou. Nebyl jsem si jistý, zda je to tím, ţe jsem přitahován k jeho moci - coţ mě právem
znepokojovalo, protoţe jsem ve svém ţivotě uţ dvakrát následoval kouzelníky kvůli jejich moci - nebo tím,
ţe jsem poprvé po mnoha letech měl pravidelný a...“ věnoval Harrymu nepatrný úšklebek, „...aktivní
sexuální vztah, a proto jsem byl více citlivý na jakékoli smyslně vypadající projevy ostatních lidí. Přesto
jsem byl odhodlaný nepodlehnout a neměl jsem ţádné pochyby o tom, ţe budu jakékoli podobné nutkání
schopen kontrolovat. Představ si, jakou jsem měl asi radost, kdyţ jsem zjistil, ţe jsem se na tom
zapovězeném vztahu podílel po celou dobu, co jsem se s tím snaţil bojovat,“ řekl hořce.
Harry se předklonil a opřel se lokty o kolena. Po chvíli si přivolal ţupan z koupelny a rychle ho přes sebe
přehodil.
„Tohle je celý ten problém? Nechci teď říct nic špatného, takţe... prostě mě jen vyslechni, ano?“
Snape přikývnul.
Harry se posunul tak, aby mohl sedět se zkříţenýma nohama uprostřed postele. Snape se k němu otočil
zády, ale to mu nevadilo, ke Snapeovým zádům se mu bude mluvit lépe.
„Zaprvé,“ začal Harry, „kdyţ jsem se s tebou setkal tu noc v Děravém kotli, bylo to... tak přirozené... ne,
jako kdyţ se potkají dva cizí lidé. Věděl jsem, kdo jsi - ale v tom je ten paradox - v podstatě jsem to
nevěděl. Ten Snape, kterého jsem tam potkal, nebyl tím Snapem, kterého jsem znal. Nebyl to ten učitel,
který mě nenáviděl. Byl jsi tak bezprostřední, zábavný a tak sexy!“
Viděl napětí v Snapeových ramenou.
„Myslím to váţně. Kdyţ jsem seděl naproti tobě u stolu, jedl svůj pudink a poslouchal tvůj sugestivní hlas,
jak říká všechna ta svůdná slova, byl jsem úplně tvrdý. A to tě můţu ujistit, ţe jsem k tobě na škole
ţádnou náklonnost necítil. Rozhodně jsem nad tebou během hodin lektvarů neslintal. Můj sexuální ţivot se
do té doby omezoval jen na vztahy s mudly - sexuální vztahy jsem víceméně od kouzelnického světa
oddělil - ve školním roce jsem se spokojil jen se svou pravou rukou.“
„A o prázdninách jsi spal s horou svalů.“
Harry se zasmál. „Derek byl můj první milenec. A ano, je to velký chlap, ale na některých místech není aţ
tak velký, jako Andy,“ zazubil se.
Snape se prudce otočil. Harry přikývl a zrudl. „Opravdu. Derek byl pro mě vynikající první milenec, byl
jemný a laskavý, dostal jsem od něho všechno, co jsem si mohl jen přát. Dal mi pocit bezpečí v tu
nejhorší dobu v mém ţivotě. Potom, co Sirius zemřel a Voldemort byl zpět, a po událostech na
Ministerstvu, jsem potřeboval právě tohle. Pracoval jsem pro něj a on mi nabídl pokoj ve svém bytě... a
tak to všechno vlastně začalo.“
„Zneuţil tě?“ zeptal se Snape ostře.
„Ne. Chtěl jsem to a on byl velkorysý a laskavý. Seznámil mě s tamní komunitou - Brighton je druhé
nejoblíbenější místo gayů hned po Londýnu, tedy aspoň si to myslím - a v jednom místním gay klubu
jsme potkali Andyho. Byli jsme spolu téměř dva měsíce, tahle událost se stala ke konci letních prázdnin.
Zkrátka a dobře... Andy šel s námi domů. Nikdy předtím jsem to ve trojce nedělal, ale byl jsem ochotný to
vyzkoušet. S Derekem jsme se měli rádi, ale nikdy jsme do sebe nebyli zamilovaní. Kaţdopádně to bylo...
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zajímavé. Ovšem Dereka a Andyho to opravdu zasáhlo a od té doby jsou spolu.“
„A ty se s nimi stále stýkáš.“
„Ano. Mám je rád - jako dobré přátele. Jsou to skvělí lidé. Derekovi se naskytla obchodní příleţitost v jeho
podnikání, takţe si vzal hypotéku na byt, aby sehnal peníze... no, vezmu to zkrátka. Mám spoustu peněz
u Gringottových, nějaké jsem vloţil do jeho stavební firmy a za další koupil půlku bytu. Takţe teď mám
místo, kde můţu hlavu sloţit a samozřejmě investice ve firmě, které se mi několikanásobně vrátí.“
„Andymu tvá přítomnost v bytě nevadí?“
„Ne, já pro ně rád vařím a myslím, ţe mají radost, kdyţ přijdu. Tedy doufám. Vycházíme spolu opravdu
dobře, i ven chodíme společně. Obvykle tam jezdím kaţdé prázdniny a pracuju na stavbě. Mám rád
fyzickou práci. Jsou pro mě jako rodina. Je to skvělé. A nevadí jim, kdyţ si občas přivedu domů nějakého
muţe. Nejsem ţádné neviňátko, Severusi, říkal jsem ti to. A pokud jde o to, ţe si přemýšlel po sexuální
stránce o studentovi... V letošním školním roce jsem si uvědomil, ţe mě přivádíš k šílenství. Nikdo před
tím mě tak nevzrušoval. Moţná jsi to nějak vycítil, protoţe kdykoli jsem ti byl nablízku, touţil jsem po
tobě. Nemůţeš se za to obviňovat a uţ vůbec ne za zneuţívání studenta. To přece nedává logiku, ne?
Zneuţívání to bylo z mé strany,“ přiznal tiše. „Byl jsem příliš sobecký na to, abych se tě vzdal. A příliš
zbabělý na to, abych se tomu postavil tváří v tvář a uvědomil si, ţe aţ zjistíš, ţe jsi měl poměr s Harry
Potterem, budeš rozhněvaný nejen na mě, ale i na sebe. Nepřemýšlel jsem o tom, takţe pokud mě nazveš
nevyspělým, budeš mít pravdu. Nemůţu říct nic na svou obhajobu... nic, co by to ještě nezhoršilo... můţu
jen zopakovat, ţe je mi to upřímně líto. A taky tě varovat, ţe i kdyţ jsem o zkušenost bohatší,
nepochybuju o tom, ţe budu pořád dělat hloupé chyby, ačkoli bych si moc přál, aby tomu tak nebylo.“
Snape si odfrkl, otočil se na posteli a také se posadil do tureckého sedu.
„A ta věc se sílou,“ řekl Harry. „Moţná jsi váţně přitahován mocnými kouzelníky. No a co? Je to tak
hrozné?“ pokrčil rameny. „Ty sám jsi velmi silný, mnohem silnější neţ Voldemort - tedy pokud by on
nevyuţíval své následovníky - a stejně silný, jako Albus. Třeba tě jen přitahují podobní lidé, jako jsi ty
sám. Znáš to přísloví... vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá... pouze sis zatím neuvědomil, ţe ty
sám jsi neuvěřitelně mocný kouzelník.“
„Jak lichotivé...“ protáhnul Snape. „Ty jsi mág. Jen stěţí můţeme mluvit o rovném vztahu.“
„A tím se dostáváme ke kontinuitě magie,“ prohlásil Harry. „Jsem přesvědčen, ţe je absolutně nevhodné
projevovat někomu nadměrnou úctu. My všichni máme magii - všichni kouzelníci. Já k ní mám jen větší
přístup. Ty máš větší přístup k magii neţ Filius Kratiknot. A opovrhuješ jím kvůli tomu? Já pevně doufám,
ţe ne. Profesor Kratiknot dokázal to, co má, dokonale vyuţít a v kouzelných formulích je znamenitý. A
Molly Weasleyová pravděpodobně pouţívá v kaţdodenním ţivotě více magie, neţ já, ty a Albus
dohromady. Uţ jsi ji někdy viděl, kdyţ vaří, myje nádobí, nebo uklízí? Je opravdu neuvěřitelná. Její moc je
naprosto průměrná, ale její znalosti o tom, jak vyuţít minimální úsilí k maximálnímu účinku jsou...
velkolepé! Většinu času nikdo z nás nepotřebuje pouţít ani zlomek toho, co máme. Na co budu potřebovat
všechnu svou magii, aţ se mi podaří porazit Voldemorta? Mám opravdu rád práci na stavbě. Kdybych
nedostal svůj dopis z Bradavic, tak bych pravděpodobně ţil spokojeně jako stavební dělník mezi mudly po
celý svůj ţivot. Rozumíš mi, co tím chci říct? Nijak se neliším od kohokoliv jiného. Mám stejné základní
potřeby a přání. Všichni máme v tomto ţivotě co nabídnout druhým, všichni jsme mimořádní - anebo
obyčejní - to závisí jen na úhlu pohledu, jak to chceš vidět."
„Většina lidí by za moc, kterou máš, dala svou pravou ruku,“ řekl Snape.
„No, mně se také líbí, ţe ji mám,“ řekl Harry, „nelze popřít, ţe je to neuvěřitelně fantastické. Ale to je
fantastické, ať máš jakýkoliv druh magie. V den, kdy mi Hagrid řekl, ţe jsem kouzelník - to bylo těsně
předtím, neţ jsem nastoupil do Bradavic - jsem dostal ten největší dárek. A stále to tak cítím. Ale nejsem
ničím odlišný, získal jsem stejnou magii, jako ostatní kouzelníci.“
„Jen jí máš o trochu víc,“ usmál se Severus, a zopakoval tak jeho slova.
Harry se na něho usmál. „Přesně.“ Natáhl se směrem ke Snapeovi a chvíli počkal, jestli se starší kouzelník
neodtáhne. Mistr lektvarů však zůstal sedět bez hnutí.
Harry vzal Severuse za ruku a otřel si hřbetem jeho ruky svou tvář.
„Dokáţu bez tebe ţít, Severusi,“ řekl tiše. „Vím všechno o samotě, umím si poradit sám. Ale byl bych moc
rád, kdybys byl po mém boku.“
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Severus jemně pohladil Harryho po tváři a pak pomalu přejel i přes Harryho rty.
Harrymu se zatajil dech, bylo to tak nečekané.
Prst druhého muţe mu opět přejel přes semknutá ústa a Harry je instinktivně rozevřel. Olízl si rty, aby si
je navlhčil a setkal se jazykem se špičkou Severusova prstu.
To samo o sobě stačilo na to, aby Harry přestal na chvíli dýchat.
Severus ruku neodtáhl a tak se Harry váhavě o kousek přitáhl a ještě jednou pohladil jazykem jeho prst.
„To je skvělé,“ zamumlal tiše.
Severus vsunul kousek prstu do Harryho úst. Ten se naklonil ještě blíţ, aby získal celou jeho délku a
obemknul ho pevně rty.
Severus se upřeně díval na svůj prst v Harryho ústech, ale pak se jeho temné a ţhavé oči setkaly s
Harryho smaragdovými.
Harry, stále s prstem v ústech, klouzal dolů z postele, dokud jeho hlava nespočívala na Severusově
stehně. Severus se posunul na posteli tak, aby napůl leţel, pokrčil volnou nohu a zapletl prsty Harrymu do
vlasů.
Vypadalo to jako povolení.
Harry se posunul blíţ a otřel se o Severusův rozkrok. „Krásně voníš,“ řekl a rukou nahmatal knoflíky na
jeho kalhotách. Cítil, jak mu muţství druhého muţe roste a tuhne pod prsty a kdyţ jej osvobodil z kalhot,
tak se doslova vymrštilo proti jeho tváři. Harry si klekl na kolena a stáhl Severusovi kalhoty i se spodním
prádlem. K úplnému sundání mu překáţely boty. Harry sklouznul na konec postele, rozvázal tkaničky a
odhodil boty na podlahu. Stáhl ze Severusových dlouhých štíhlých nohou hedvábné ponoţky a pohladil
prsty klenbu chodidla. Severus se zachvěl. Harry se na něho podíval, usmál se a konečně se mu podařilo
sundat kalhoty úplně.
Snape se vrátil do své původní polohy.
„Vypadáš neuvěřitelně dekadentně,“ zašklebil se Harry, kdyţ si prohlíţel sako, rozepnutou vestu a bílou
košili s motýlkem ještě uvázaným na krku, jak kontrastuje s jeho dlouhýma nahýma nohama. Z konce
rozevřené košile čněla mohutná erekce a pod ní plná varlata.
Harry si nadšeně olízl rty.
Zajel mezi Snapeovy nohy, olízl vnitřní stranu stehna a jeho jazyk za sebou zanechával horkou mokrou
stopu, která rychle chladla. Přitiskl nos k plným varlatům a vychutnával si vůni milovaného těla. Políbil
jejich zvrásněnou kůţi, ještě neţ začal věnovat pozornost mohutnému muţství. Plynule přejel jazykem po
straně, aţ se propracoval k lesklému ţaludu, aby ochutnal kapičku touhy.
„Slastné,“ zamumlal, neţ si vsunul celý ţalud do úst a dráţdil uzdičku jazykem.
Oba zasténali.
Harry strávil několik minut laskáním toho krásného orgánu a rukama při tom stále hladil Severuse na
stehnech, břiše a bocích.
„Harry,“ varovně zamumlal Severus a začal se pohybovat proti němu.
Ten jej pevněji podrţel a pustil si ho tak hluboko do krku, jak jen dokázal a zasténal.
V příštím okamţiku uţ polykal i tu poslední kapku, kterou mu Severus vystříknul do úst a pak pomalu
nechal citlivou část těla svého milence vyklouznout ze svých úst. Olízl si rty, aby ze Severuse nepřišel ani
o krůpěj.
Severus si vytáhnul Harryho k sobě a pevně ho objal. Harry měl tvář zabořenou do Severusova krku a on
ho hladil po zádech. Potom se trochu odtáhl, vřele se na Harryho podíval a jemně ho políbil, ochutnával
tak to, co před chvílí sám Harrymu uštědřil.
Nahmatal pásek od Harryho ţupanu, jediným zatáhnutím jej rozevřel a jejich nohy se propletly v
milostném tanci.
Pomalu se začali svlékat, Harry stáhnul se šibalským výrazem Severusovi motýlka z krku a uvázal mu ho
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kolem nyní jiţ ochablého muţství.
„Idiote,“ zavrčel Snape, nicméně se ničemu z toho, co s ním právě Harry prováděl, nebránil. Dokonce měl
ve tváři blaţený výraz, zatímco mu Harry rozepínal košili a vjel pod ní rukama a prsty přejíţděl po citlivých
bradavkách a pohrával si s chloupky na jeho hrudi.
Harry se vztyčil nad Severusem a přitáhl si ho k sobě, aby mu mohl sundat sako, košili a vestu. Potom
sklouzl rukama dolů a přejíţděl po jeho napjatých břišních svalech, neţ sjel níţ a osvobodil Severuse od
toho hedvábného spoutání.
„Kdykoliv tě příště uvidím ve večerním obleku, budu tě ve svých představách vidět takto,“ zašeptal mu
Harry do ucha.
„Pokud to na tebe bude mít stejný účinek jako nyní,“ řekl Snape a přitisknul svůj zadek proti jeho erekci,
„tak by to pro tebe mohlo být trochu nepohodlné.“
„To by mi nevadilo,“ usmál se Harry. „Bude to jistě nějaká nudná akce. Mnohem raději si to zpestřím
nějakou ţhavou představou. I kdyţ se potom budu muset vyplíţit a hledat úlevu v soukromí.“
„Ale teď to udělat nemusíš,“ řekl Snape a opět se k němu přitiskl. „Mohl bys toho vyuţít k ještě většímu
vzájemnému potěšení.“
Harry strnul. Snape přece nemohl navrhnout...
„Předpokládám, ţe lubrikační gel budeš mít ve stejné zásuvce, jako jsi měl lektvar proti bolesti?“
Harry pevně ovinul ruce kolem Severusova pasu a naklonil se, aby mu viděl do očí.
„Severusi? Myslíš to váţně? Ty chceš, abych...“
„Příčí se ti ten návrh?“
„Boţe, ne!“
Harry byl vzrušený tak mocně, aţ měl pocit, ţe mu kůţe na jeho muţství popraská.
„Vţdycky jsem si myslel... ţe to... tedy... pokud k tomu někdy dojde...“
„Výřečný jako vţdy, jak vidno,“ protáhl Snape. To byl přesně ten tón, který dokázal Harryho spolehlivě
vzrušit takovým způsobem, aţ mu začalo hučet v hlavě. „Myslím, ţe jsme vynechali tento aspekt našeho
milování, jen po to dobu, neţ budu znát tvou identitu. A to se uţ stalo.“
„Ale já jsem předpokládal...“
„Pokud chceš být v pasivní pozici ty, tak to si budeš muset ještě chvíli počkat.“
Harry se podíval Snapeovi do rozkroku. Sice byl o pár let starší, ale jeho zájem se rychle vracel.
Snape zachytil jeho pohled. „To není fyzická stránka věci, co ti brání.“ A odvrátil se pryč.
„Severusi?“ řekl Harry a otočil svému milenci hlavu tak, aby mu viděl do očí.
„Připadám si teď, jako bych nemyslel na nic jiného, neţ... na to, jak se ti dostat do kalhot... ale po tom,
co jsem ti provedl, o tom nelze ani uvaţovat, ţe?“
Harry se posadil na paty a trochu zvadnul.
„Jsem z toho nervózní,“ přiznal.
Snape si sednul na okraj postele.
„Asi to nebyl dobrý nápad. Snad by jiný milenec...“
Harry se k němu vrhnul, sednul si mu obkročmo na klín a nedovolil mu vstát.
„Nechci jiného milence, ty idiote! Snaţím se být jen upřímný, jak nejvíc to jde... vše uţ je zahojené... ale
já mám přesto... trochu strach, chápeš? Ne proto, ţe by to mělo být s tebou... já nikoho jiného nechci,
rozumíš? Jen... jen se bojím, ţe to bude bolet.“ Opřel si čelo o Severusovo rameno.
Severus mu dopřál chvíli a potom ho útěšně pohladil po zádech.
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„Jsi si tím jistý?“ zeptal se znepokojeně.
Harry jen přikývl, aniţ by k němu vzhlédl.
„Uţ jsi byl někdy v pasivní pozici?“ zeptal se Harry.
„Mám tu zkušenost.“
„Ale raději to máš obráceně?“
„Jsem ochoten to zkusit...“
„Severusi.“ Harry zvedl hlavu a opatrně ho políbil na rty. „Jsem raději dole. Líbí se mi být v pasivní roli...
je to něco, co mi dává pocit, ţe je o mě postaráno,“ přiznal.
Snapeova ruka se ani na okamţik nezastavila a dál konejšivě přejíţděla po jeho zádech.
„Tak dnes se o tebe budu starat,“ řekl. „Anální sex si můţeme nechat na jindy. A pro dnešní večer...
myslím, ţe můţu udělat něco, co by se ti mohlo líbit.“
A opravdu to udělal.
Boţe, a jak to udělal!
26. kapitola - Hovory s přáteli
Harry se probudil a první, co si uvědomil, byl smíšený pach potu a sexu a to, jak ho objímá rozpálená
silná paţe. Rozehřáté tělo po jeho boku mu dávalo pocit bezpečí.
Šťastně se zavrtěl a přitulil se blíţ.
„Jsi vzhůru?“ zašeptal mu hluboký hlas do ucha.
„Ne, právě se mi zdá krásný sen,“ usmál se Harry do jeho paţe a zavrtěl se ještě víc.
„Mohl bych z toho snu udělat realitu,“ řekl Severus sugestivně.
„Hmmm... zajímalo by mě, jak bys to udělal?“ vyzval ho Harry.
Dlouhé štíhlé prsty sklouzly po jeho břiše, přes bok, podél stehna a pak lehce nohu nadzvedly v koleni.
Severus se mu svým muţstvím otřel o kůţi spodního stehna, aţ se dotkl chladnou špičkou ţaludu jeho
citlivých varlat. Potom spustil Harryho nohu zpět na prostěradlo, uchopil jeho penis a chvíli jej jen tak
zahříval v dlani, neţ po něm odshora dolů vláčně přejel.
„Oooch! Je mi nádherně,“ zamumlal Harry a otočil hlavu. Severus se naklonil k němu a zachytil jeho ústa.
Celý se proti němu pomalu houpal dopředu a dozadu a jazykem ten milostný pohyb kopíroval.
„Co ranní dech?“ zamumlal Harry, jakmile mu dal Severus trochu prostoru.
„A koho to sakra zajímá?“ zavrčel starší muţ a Harry viděl, jak se natahuje po lubrikantu, který leţel na
desce nočního stolku vedle postele. Severus sundal víčko a vnořil dovnitř prsty. Dokonce i ten zvuk, co
mazlavý gel vydal, přišel Harrymu erotický. Aniţ by volnou rukou přestal Harryho objímat, vklouzl Severus
pod deku a pevně uchopil jeho erekci.
„Mmmmm...“ zasténal Harry a otočil hlavu směrem k Severusovi, aby olízl slanou kůţi na bicepsu.
Pomalu se proti sobě přesunuli. Severus vlastně odvedl všechnu práci a Harry jen tak leţel a uţíval si
kaţdou minutu péče, která mu byla poskytnuta. Severus slíbil, ţe se o něho postará a během noci se mu
opravdu celé hodiny věnoval. Harry si nevzpomínal, ţe by se někdy cítil tak šťastný, jako právě v této
chvíli. Pocit bezpečí a něhy mu vyléčil všechny jeho akutní rány a on se plně odevzdal do Severusových
rukou.
Později toho rána, kdyţ měl hlavu volně poloţenou na Severusových prsou, náhle zpozorněl.
„Někdo vešel do zahrady,“ vysvětlil.
O vteřinu později byl uţ Severus venku z postele a s hůlkou v ruce stál u okna.
„To je Neville,“ řekl úlevně.
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Harry se protáhnul.
Severus uznale sledoval ten kočičí pohyb.
Harry sklouznul ke kraji postele a vstal.
„Dáme si sprchu?“ natáhl k Severusovi vyzývavě ruku.
***
O půl hodiny později vyšel Harry do zahrady.
„Dobré ráno, Neville,“ řekl bujaře. „Máš chuť na svačinu?“
„A máš dost jídla?“ zeptal se Neville, zatímco vstával ze země a otíral si ruce od hlíny do kalhot.
„Jen co jsem tě uviděl, tak jsem poslal sovu se vzkazem do obchodu,“ přikývl Harry.
Neville následoval Harryho do kuchyně a neţ vstoupil, tak se na vteřinu zarazil na prahu při pohledu na
Severuse Snapea, jak právě obrací plátky slaniny na rozpálené pánvi.
„Dobré jitro, pane profesore,“ řekl klidně a zul si boty. Vyslal rychlý pohled na Harryho. Ten mu beze slova
přikývl a rozpačitě se na něj usmál.
„Kdyţ vám já říkám jménem, můţete mě oslovovat Severusi, alespoň pokud budeme tady,“ řekl Snape.
„Jak máte rád vajíčka?“
„Na hniličku, prosím. Severusi, na zahradě rostou houby, chtěl byste jich pár přidat do jídla?“
„Pokud nejsou jedovaté,“ ozval se Harry.
Neville se na něj ostře podíval, došel ke svým botám, nazul si je a zmizel na zahradě.
Harry si stoupnul za Severuse, zezadu ho objal kolem pasu a lehce ho líbal ze strany na krku.
„To je hezké,“ řekl.
„Vidět mě vařit?“ nadzvedl Snape tázavě obočí.
Harry se zasmál. „Dobře víš, ţe nemluvím o vaření. Jsem rád, ţe jsi tak uvolněný i před mými přáteli.
Tedy přítelem.“
„S překvapením jsem zjistil, ţe si pan Longbottom zaslouţí můj obdiv,“ připustil Snape.
„To rád slyším,“ ozval se Neville ode dveří. „Ten pocit je vzájemný, zvlášť teď, kdyţ uţ nemusím chodit na
hodiny lektvarů,“ zazubil se.
Harry odstoupil od Snapea a šel nalít čaj do šálků. Neville si nejdříve umyl ruce, pak očistil houby a podal
je Snapeovi.
„Vy mi nemáte za zlé... to, co jsem udělal Harrymu?“
„Oba víme, ţe se zachoval jako blbec,“ oznámil nečekaně Neville, coţ způsobilo, ţe Harry vyprsknul čaj a
zakuckal se.
„Tak ti pěkně děkuji, kamaráde,“ vydechl Harry sarkasticky, kdyţ mu Neville uštědřil ránu do zad.
„No, nemůţeš se divit, ţe na tebe byl Severus naštvaný,“ řekl Neville a pak se podíval na Snapea. „Přesto
doufám, ţe jakákoliv příští odveta bude... méně drastická,“ řekl váţně.
Snape přikývl, naloţil talíře jídlem a odlevitoval je na kuchyňský stůl.
„V tomto ohledu nemusíte mít ţádné obavy,“ ujistil ho tiše.
Neville přikývl a Harry jen konsternovaně zíral na tu bizarní situaci. Neville varuje Snapea a on to jen tak
přijal?
***
V neděli večer seděl Harry ve společenské místnosti u krbu a listoval si časopisem o famfrpálu, který tam
někdo nechal povalovat. Neville seděl v jednom z křesel a dělal si poznámky do svého herbáře, a Parvati s
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Padmou seděly opodál u malého stolku proti sobě a zkoušely na sobě navzájem kouzlit různé líčení a
účesy. Kolem sebe měly hlouček smějících se a švitořících dívek.
Portrét Buclaté dámy se odklopil a otvorem vešla dovnitř Hermiona. Hodila těţký vak s knihami na zem,
aţ to zadunělo a zhroutila se na sedačku vedle Harryho.
Nevillovi na ni stačil jediný pohled a okamţitě přivolal konvici s čajem a dţbánek s mlékem. Nalil čaj do
šálku a kdyţ jí ho podával, podotknul: „Není sice bylinkový, ale vypadáš, ţe ho potřebuješ. Dáš si taky,
Harry?“
„Neville, ty jsi váţně zlatíčko,“ povzdychla si Hermiona a vyzula se z bot. Uchopila pevně šálek, otočila se
na stranu, natáhla se zády na pohovku a poloţila si nohy Harrymu do klína.
„Dělal bych si ho tak jako tak,“ zamumlal Neville odmítavě.
„Co se stalo?“ zeptal se Harry, kdyţ jeho přítelkyně vypila polovinu hrnku.
„Nejsem si jistá. Myslím, ţe jsem přetaţená, asi jsem si toho učení nabrala moc.“
Po této poznámce nastalo udivené ticho. Harry a Neville si vyměnili pohledy. Harry se k ní naklonil a dotkl
se jejího čela.
„No tak,“ ušklíbla se dívka a odstrčila mu ruku.
Harry jí začal masírovat chodidla.
„Ano, to mi dělá dobře,“ zavrtěla slastně prsty na nohou.
Harry se podíval po Nevillovi a ten jen bezradně pokrčil rameny. Hermiona si mezitím poloţila hlavu na
opěradlo pohovky.
„Boţe, jsme to ale smutná společnost,“ zamumlala.
„Hermiono, nechceš... nějakou čokoládu, nebo tak něco?“ nabídl dívce váhavě Harry.
„Ne, chci nějakou lásku a opravdu to potřebuji... co na mě tak zíráš, Harry Pottere? I dívka můţe otevřeně
říct něco podobného, hormony se nedají jen tak umlčet!“ odsekla a vyškubla mu z klína své nohy. Posadila
se schoulená do klubíčka a kolena, která si přitáhla aţ k bradě, zakryla hábitem. „Na mou duši!“
„Promiň, já jen... ţe vidět tě takhle skleslou, je trochu nezvyklé,“ vysvětloval Harry.
Hermiona se od něj uraţeně odvrátila a rozhlédla se po místnosti.
„Tak se dobře podívej na tohle místo,“ poznamenala. „Jsou tady samé kyselé a smutné obličeje.“
Harry s Nevillem se rozhlédli. Opodál bylo několik starších studentů a vypadali naprosto spokojeně.
„Jsi rozrušená kvůli Ronovi?“ zeptal se Neville statečně.
„Ne! No... částečně asi ano,“ souhlasila Hermiona neochotně.
„Myslel jsem si, ţe uţ jsi se přes to přenesla? Ţe jste přátelé?“ Harry poloţil útěšně ruku Hermioně na
koleno.
„To rozhodně jsem! Jenom... je to jenom o tom... dobrá, my jsme tady, sedíme tu a tváříme se škrobeně a
on zatím někde obšťastňuje nějakou dívku z Havraspáru nebo Mrzimoru a je šťastný jak blecha.“
Harry s Nevillem se na sebe znovu nechápavě podívali.
„Co je?“ vyprskla Hermiona, kdyţ si všimla jejich tiché výměny.
„Ţárlíš na ty dívky, které Ron obírá?“ zeptal se Harry.
„Neţárlím na ty Ronovy holky, ale na to obírání,“ řekla podráţděně, „Prostě mu závidím, ţe on šoustá a já
ne, uţ je to jasné? A ať vás ani nenapadne vyměnit si další pohled,“ zasyčela varovně. „Prostě mi chybí
sex!“
Harry s Nevillem si nemohli pomoci a podívali se po sobě.
„Co? Jen proto, ţe jsem dívka, tak si nesmím přát sex? Neříkej mi, ţe ti to nechybí, Harry!“
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Napjaté ticho by se dalo krájet a Neville s Harrym se znovu po sobě podívali.
„Co znamená ten pohled?“ Náhle jí to došlo a obrátila se na Harryho. „Harry! Ty sis našel někoho nového?
A kdy? Ta jsi ale malá, mrzká coura,“ usmála se. „Mluv!“
„Není to nikdo nový,“ zamumlal Harry a zrudnul.
„Coţe? Ne! Ty a... on?“ zeptala se.
Harry přikývl.
„Ale... k sakru! Ty jsi ale šťastný mizera.“
Neville málem upustil svůj šálek s čajem. Oba na ni konsternovaně zírali.
„Co? Nedívejte se tak nechápavě. On je tak zatraceně sexy! Jste jistě ţhavý pár! Vsadím se, ţe váš sex
musí být... tedy ne, ţe bych si vás dva někdy při tom někdy představovala!“
„Hermiono Grangerová!“ zasmál se Harry. „Prosím, uţ mlč, ano?“
„Samozřejmě, uţ jsem zticha. Neville to ví, ţe?“
„Zdá se, ţe osud chce, abych je nachytával v kompromitujících situacích,“ zčervenal Neville.
„Ó, můj Boţe! Řekni mi všechno! Opravdu jsi k nim vpadnul, kdyţ zrovna...“
„Neville, připravovali jsme snídani! Nedělali jsme nic zvláštního,“ řekl Harry spěšně.
Neville se podíval na Harryho a jeho tvář stále ţhnula.
„Ach, Boţe. V tom musí být mnohem víc! Pokračuj, Neville!“
„Ne,“ odvětil Neville, „dokáţu udrţet tajemství.“
„Bastarde,“ Hermiona klesla rezignovaně zpět do pohovky. „Tak máš pro mě alespoň tu čokoládu, kdyţ nic
jiného?“ zeptala se po chvíli Harryho, kdyţ viděla, ţe z Nevilla nic nedostane.
Harry vylovil tabulku čokolády z plátěného vaku. Vţdycky ji měl po ruce od té doby, co začal vést třídu
nápravné magie a všichni jeho ţáci vydávali velké mnoţství energie.
Kaţdý si kousek ulomil.
„Takţe,“ začala Hermiona a ztišila hlas, „co se týče análního sexu, jsi tam dole v naprostém pořádku?“
řekla a výmluvně se zadívala Harrymu do rozkroku.
Harry se začal dusit čokoládou.
„Nebudu to s tebou rozebírat! Proboha, co ode mě vůbec čekáš?“ zamumlal rozhořčeně a olízl si zbytky
čokolády ze zubů.
„Morousi,“ okomentovala to Hermiona. „ Jen jsem se chtěla přesvědčit, ţe jsi v pořádku,“ dodala tiše.
Harry odvrátil pohled. „ Moţná tě zklamu, ale homosexuálové dělají i jiné věci, neţ ţe zkouší, co vydrţí
zadek toho druhého, víš,“ oznámil jí.
Hermiona se zasmála a přátelsky ho plácla do kolena. „Promiň, Harry, nechtěla jsem do toho strkat nos.
No, vlastně chtěla,“ usmála se na něho, „ale pokud je ti to nepříjemné, tak uţ nebudu dál vyzvídat. Jen mi
řekni, jsi šťastný?“
Harry přikývl. „Moc.“
„Takţe jediní dva smutní ztroskotanci jsme tady jen já a Neville,“ řekla Hermiona a vloţila si do úst další
kousek čokolády.
Neville na ní chvíli koukal a potom jí tiše řekl: „Proč se domníváš, ţe tomu tak je? Nikdy ses mě
nezeptala, jestli v mém ţivotě někdo je. Vţdycky jsem byl jen ten tlustý hlupák Neville a jak vidno, stále
jsem, ţe? Neville, který přeci nemůţe mít ţádný sex, nebo sexuální touhy.“ Vstal. „Myslím, ţe si půjdu
lehnout. Mám k dispozici tichou místnost a pravou ruku... v co víc bych asi tak já mohl doufat, ţe?“ řekl
trpce a vydal se po schodech nahoru, kde se jim ztratil z dohledu.
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Hermiona zůstala hledět směrem, kterým odešel, s ústy dokořán. Harry se k ní naklonil a prstem jí
zaklapnul spodní čelist.
„Já... to jsem nechtěla...“ začala. „Boţe, nechtěla jsem Nevillovi ublíţit.“ řekla zděšeně. „Byl vţdycky tak
vyrovnaný. On je... měl někdy někoho?“
Harry se zamračil. „Nikdy jsem ho s nikým neviděl, ani se o nikom nezmínil,“ řekl. „Ačkoli vůbec nechápu
proč, je velmi ţádoucí.“
Hermiona si odfrkla.
„Co?“ otočil se na ní Harry. „Podívala ses na něj vůbec v poslední době, Hermiono? Má skvěle
vypracovanou postavu. Dokonce jsem měl strach, ţe se o něho... můj partner... zajímá.“
„Harry! Nedělej si legraci.“ ušklíbla se Hermiona.
„Já mluvím váţně,“ ostře se na ni podíval Harry. „Má nádherně vyrýsované svaly. Je mocný kouzelník a
dobrý člověk. Nějaká čarodějka s ním bude jednou zatraceně šťastná, abys věděla.“
„Já... sakra, já jsem ho doopravdy naštvala, ţe? Ale je to tím, ţe jsme byli vţdycky přátelé, nikdy jsem o
něm takto nepřemýšlela.“
„S Ronem jste taky byli kamarádi a přesto tě to nezastavilo,“ poukázal na zjevný fakt Harry.
„Ano, máš pravdu,“ souhlasila Hermiona. „Do smrduté trollí prdele!! Jak jen to mám teď napravit? Kdyţ si
vzpomenu, jak mi strašně pomohl po té hádce s Ronem, tak bych se nejraději neviděla.“
„Co takhle se omluvit?“ navrhnul Harry.
„A moţná bych mu mohla někoho dohodit,“ okamţitě rozvíjela plán Hermiona.
„Och... sakra, Hermiono, v tom případě za ním raději nechoď!“ zděsil se Harry.
„Proč ne?“
„Protoţe...“
Portrét Buclaté dámy se znovu otevřel a přes vysoký rám obrazu se přehoupla Ronova dlouhá noha.
Posadil se do volného křesla po Nevillovi.
„Stalo se něco?“ zeptal se.
Hermiona a Harry okamţitě změnili téma hovoru.
***
V úterý v Harryho třídě pracovali na propojení magie. Byla to zajímavá zkušenost. Eli a Ernie jim
předvedli, co všechno dokáţou společně, oproti tomu, kdyţ kaţdý z nich kouzlí samostatně. Potom Harry
napsal na papírky jejich jména a vylosoval je do náhodných dvojic a jedné trojice. Nakonec si to
vyzkoušeli všichni společně.
Především jejich poslední pokus vedl k nečekaným výsledkům a hlavně se v jejich společném kouzlení
vůbec neprojevila síla, o které Harry předpokládal, ţe ze spojení všech jejich sil vzejde. Přemýšlel nad tím,
co se asi s magií stalo, a proč se jednotlivé vrstvy spolu nepropojily tak, jak očekával. Poţádal třídu, aby o
tom do příštího týdne přemýšlela, neţ jim umoţnil, aby pracovali ve dvojicích či skupinkách podle
vlastního výběru. Uvaţoval nad tím, jak by jeho vlastní magie pracovala v tandemu se Severusovou. Byl
tak trochu zklamaný, ale zároveň cítil i úlevu, kdyţ si ho Severus jako partnera nevybral.
Ve třídě nápravné magie panovala dobrá nálada a Harry poţádal domácí skřítky, aby jim připravili večeři.
Na konci lekce všichni pospolu seděli a ţivě si povídali, a Harry byl s tou přátelskou atmosférou velmi
spokojen. To, ţe se jídlo vynořilo jakoby odnikud, mu připomnělo, ţe chtěl prozkoumat magii domácích
skřítků a ţe si během několika příštích dnů musí promluvit s Dobbym.
Harry si všiml, ţe si Neville povídal především s Erniem a Eli a dokonce i hodně s Dracem. Hermionu
přímo neignoroval, ale přesto Harry nebyl tak moc překvapený, kdyţ na něho na konci hodiny čekal
Draco.
Právě sbíral poházené kousky papíru a urovnával ţidle, kdyţ se Draco posadil na stůl uprostřed místnosti.
255

STROM POZNÁNÍ

„Co se stalo mezi Nevillem a Grangerovou?“ zeptal se a klátil při tom nohama.
„Hermionou,“ opravil ho automaticky Harry.
Draco Hermionu jménem neoslovoval. Ačkoli bylo ve třídě určeno pravidlo o křestních jménech, úspěšně
se tomu vyhýbal tak, ţe ji raději neoslovoval vůbec. Obecně platí, ţe i kdyţ člověk nepouţije vaše jméno,
tak stejně víte, ţe mluví k vám. A mimo třídu nápravné magie - aby neztratil tvář - ji oslovoval
Grangerová, i kdyţ uţ to postrádalo ten znechucený tón, jakým to rád vyslovoval v minulosti. Uţ to bylo
prostě jen její jméno.
„Hermionou,“ opravil se hned a ochutnával ten nový neznámý pocit cizího slova na jazyku. Je zvláštní, ţe
pouţití něčího jména můţe ovlivnit postoj k jeho nositeli.
„Jak to myslíš?“ otočil se k němu Harry.
„Ale no tak! Něco se mezi nimi děje! Oni spolu chodí a pokoušejí se to takhle nešikovně skrývat, nebo co?“
„Ne,“ usmál se Harry na blonďáka. „Proč se ptáš? Máš zájem?“
Ještě tak vědět, o kterého z nich se zajímám víc? Blesklo Dracovi hlavou k jeho zděšení. Nahlas však řekl:
„O někoho z Nebelvíru? To si ze mě děláš legraci!“ ušklíbl se.
Harry se na něho pozorně podíval a rozhodl se, ţe zjistí, jestli Draco opravdu říká to, co si myslí. „Tobě by
víc vadila její kolejní příslušnost, neţ původ?“
Draco vstal. „Pokud si vzpomínám, tak uţ jsme o mých názorech spolu mluvili, ne?“ protáhl. „O tom
novém báječném světě, o který usilujeme, a kde genetické dědictví předků nic neznamená, je to tak? Já
se umím přizpůsobit.“
„Ale nevěříš tomu, co?“ zeptal se Harry zklamaně.
„Ona je jedna z nejchytřejších lidí, které znám a velmi mocná čarodějka. Byl bych blázen, kdybych to
neuznal. Ale já mám za sebou stovky let generací čistokrevných kouzelníků a ty předpokládáš, ţe to jen
tak zahodím. Pottere... nemůţeš přece očekávat, ţe to udělám tak lehce.“
Harry se posadil. Draco zůstal stát, ale neodešel.
„Asi jsem idiot,“ řekl Harry, „ale nechápu všechny ty nesmysly... och, můj rodokmen sahá několik set let
do minulosti. A mám pocit, ţe mudlové si na tom také zakládají. Ale není to přece tak, ţe by se někdo
nějakým způsobem před sto lety z ničeho nic objevil. Kaţdý má nějaké předky, jen je rozdíl v tom, jestli
se obtěţoval nějak vypátrat svůj rodokmen, ne?“
Draco se rozesmál. „Musím přiznat, ţe je to nejpodivnější věc, kterou jsem kdy v ţivotě slyšel. Pro
kouzelníky znamená původ strašně moc. A samozřejmě je k tomu vázáno i bohatství a vyšší postavení. K
tomu všemu jsem se postavil zády, kvůli tobě.“
„Ne,“ řekl Harry tiše, „ věřím, ţe jsi to udělal hlavně pro sebe, Draco. Ty nejsi jeden z těch, co slepě
poslouchají, takţe nemusíš nic předstírat. Nemám nic proti soukromým zájmům, ty přeci máme všichni.
Ale je tu pár věcí, co mě na tom zajímá. Co na tom záleţí, jak hluboko tvůj magický původ sahá a jak
čistý je? To přeci ještě nikoho nedělá magicky silnějšího. Podívej se na Hermionu. Nebo na mě! V mé
rodině je mudlů poţehnaně. Nemůţu uvěřit, ţe u Malfoyů se rodí jen samí silní kouzelníci... vţdyť by to
nebylo ani přirozené. Musel se u vás občas vyskytnout nějaký moták.“
„Pottere, předpokládám, ţe nemáš ani představu, jak moc si mě právě urazil...“ napřímil se Malfoy.
„Nemám,“ přerušil ho Harry. „Opravdu jsem tě nechtěl urazit. To neměla být uráţka, jen konstatování.
Jediný způsob, jak rodina po tisíce let můţe udrţet čistokrevnou linii bez jakéhokoli motáka... je nějaký
zásah.“
„Jak to, pro Merlina, myslíš?“ podíval se Draco na Harryho rozhořčeně.
Harry nevěděl, jestli má tu hrůznou teorii rozvíjet dál a jak se přes tohle ošemetné místo dostat... kdo by
si pomyslel, kam aţ se zpočátku tak nevinně vypadající rozhovor dostane.
„Moţná jsem zašel aţ příliš daleko...“
„No prosím, jen od toho uteč, Pottere,“ řekl sarkasticky Draco.
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„No... upřímně se bojím, ţe další můj komentář by opravdu mohl být uráţlivý,“ řekl Harry otevřeně. „A já
tě opravdu nechci urazit, Draco.“
Draco se mu zahleděl do očí, beze slova k němu došel a posadil se vedle něho. „Tak co tedy máš?“
Harry si přejel dlaní přes obličej. „Vím toho o kouzelnické kultuře moc málo,“ přiznal.
Ve dveřích se objevil Snape. „Och... Draco!“ podíval se z jednoho na druhého. „Děje se něco?“
Harry pohlédl na Snapea. „Právě jsem Draca smrtelně urazil,“ řekl tiše. „Zdá se, ţe nemám dost informací
o kouzelnické kultuře.“ Podíval se na Draca. „Nebude ti vadit, kdyţ se k nám profesor na chvíli připojí?“
Záměrně pro svou otázku pouţil Severusův titul.
„Jistě, ţe ne,“ přikývl Draco.
Severus se k nim posadil.
„Jaký máte problém?“
„Mluvili jsme o důleţitosti magického odkazu,“ vysvětlil Harry. „A já jsem tvrdil... no, spíš jsem uvaţoval
nad tím, jestli byla v čistokrevných rodinách u novorozenců praktikována nějaká selekce.“
„Prosím?“
„No... některé národy to povaţovaly za přijatelné... například zabití své narozené dcery, protoţe
preferovaly syny. Napadlo mě, jestli kouzelnické rody neudrţovaly svou čistotu tak, ţe se zbavovaly
motáků.“
Draco se otřásl. „Jak se opovaţuješ!“ vybuchl. „Jak se vůbec můţeš opováţit něco podobného říct! To
je...“
„V linii našeho rodu to určitě dělali,“ řekl Severus potichu.
„Coţe?“ obrátil se k němu Draco.
„Zvaţ svůj rodokmen,“ řekl Severus. „Jsou tam nějací tví předci, kteří zemřeli v raném dětství?“
„No... samozřejmě, ţe tam takoví jsou!“ vykřikl Draco, kdyţ si vybavil svůj rodokmen. „Ţivotní podmínky
nebyly vţdycky tak snadné, jak dobře víte!“
Snape potřásl hlavou. „Kouzelnické rodiny se nemocím a chudobě, které doléhaly na mudly, dokázaly
vyhnout. Zbavování se těch, u kterých se nepodařilo najít známky magie, bylo běţnou praxí. Zajímalo by
mě, jestli v bohatších domech měli přístup k lidem jako je Neville, kteří by dokázali posoudit kouzelnický
podpis bez pouţití magie. Průzkum, který by ukázal, zda dětská úmrtnost byla v bohatých rodech vyšší,
neţ v běţné kouzelnické rodině, by byl jistě zajímavý.“
Dracovi to do sebe začalo zapadat. Jacob Arameus Malfoy narozen roku 1412, zemřel ve 2 letech.
Rozpomínal se dál. Sebastian Lucius Malfoy, narozen 1693, zemřel ve věku 15 měsíců. Jména z jeho
rodokmenu jakoby se mu vysmívala. Mohli je opravdu zabít jejich vlastní rodiče?
„To je odporné,“ zašeptal.
Nastalo tíţivé ticho. „Co vás vůbec vedlo k takto erudovanému rozhovoru?“ zeptal se Snape.
„Ach...“ Draco si vzpomněl na svůj dotaz ohledně Gr... Hermiony... a Nevilla. „Na tom uţ nezáleţí.“ Vstal.
„Kdyţ jste přišel... chtěl jste si promluvit se mnou, nebo s Harrym, pane?“
„S panem Potterem,“ odvětil Severus klidně. „Ale jestli chvíli vydrţíš, budu tu jen okamţik. Mohli byste dál
pokračovat v tomto rozhovoru o...“
„To není třeba, já... uţ musím jít,“ řekl Draco rychle. Měl v hlavě zmatek a bylo mu mizerně, chtěl o tom
všem přemýšlet v klidu o samotě.
Kdyţ Draco odešel ze třídy, obrátil se Harry na Severuse. „Byla to ode mě hloupost o něčem takovém s
ním začít mluvit, ţe?“
„Myslím si, ţe ne,“ zavrtěl Severus hlavou a bezhůlkovým kouzlem zabouchnul dveře. „Pomůţe mu to
pochopit všechny důsledky filozofie čistokrevných kouzelníků. Zabíjení mudlů je jen špičkou ledovce, teď
si uvědomil, ţe odmítání jinakosti nakonec vedlo i vraţdění své vlastní krve...“
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„Má pravdu,“ prohlásil Harry. „Je to odporné.“
Pohlédl na Severuse. „Proč ses vrátil...?“
„Takhle si představuješ milé uvítání?“ ušklíbl se na něj Severus.
Harry nadzvedl obočí. Severus škádlí Harryho Pottera. Ne Alexe, ale Harryho. Naklonil se k němu. „Tebe
vţdycky rád vidím, Severusi.“
„Napadlo mě, jestli by ses nechtěl ke mně připojit v mých komnatách na drink,“ řekl Severus.
Ţe by to byl náznak červeně, co se objevil na Severusových tvářích?
„Nemůţeš to nechat na zítra?“ zeptal se Harry. O víkendu se dohodli, ţe se budou scházet kaţdou středu,
jako dřív.
„Můţu.“ Severus rázně vstal. „Budu brát v patrnosti, ţe středa je pro tebe dostačující,“ obrátil se k
odchodu. „Je mi líto, ţe jsem...“
„Severusi!“ zastoupil mu Harry cestu. „Chceš tím říct, ţe mě chceš vidět častěji? Dneska i zítra?“
„Byl to jen hloupý neuváţený nápad...“
Harry ho tvrdě políbil.
O několik okamţiků později, lapaje po dechu, mu laskavě řekl, „Ty prevíte! Mizero! Copak nevíš, ţe bych
trávil kaţdou noc v tvé posteli, pokud bys mě tam chtěl mít? Ale máš spoustu práce... a starostí.“
„Pane Pottere, laskavě jednejte se svým učitelem s respektem! Já jsem jen nabídl něco k pití a vy jste si
zřejmě udělal ukvapené závěry.“
Harry, naprosto vyvedený z míry, o krok ustoupil.
„Já... omlouvám se...“
Severus si přitáhl Harryho zpět. Jednu ruku měl poloţenou na jeho bedrech a druhou ho pohladil po tváři.
„Nicméně jsem s vašimi závěry zcela spokojen,“ hlas mu při tom klesl nízko a Harrym proběhla vlna
rozkoše.
„Mám nás přemístit?“ vydechnul Harry.
„Raději bychom měli odejít dveřmi, pro případ, ţe mě někdo viděl vejít. Přemísti se ze svého pokoje. Budu
na tebe čekat.“
Jen při tom pomyšlení se Harry roztřásl a znovu vášnivě Severuse políbil. Potom se odtáhl a jemně přejel
po Severusově hrudníku. Uţíval si ten pocit, kdyţ zavadil o zřetelně rýsující bradavky pod jeho košilí a
donutil tak svého milence zasténat.
***
O několik minut později se Harry přemístil do Severusova obývacího pokoje. Byl prázdný, ale na
konferenčním stolku stály dvě sklenice s jantarovou tekutinou. Posadil se za stolek, a kdyţ si všimnul, ţe z
jedné sklenky je upito, uchopil druhou sklenku. I kdyţ si whisky usrkl jen lehce, stejně měl pocit, ţe mu
propálí hrdlo. A Severus stále nikde. Dveře do loţnice byly otevřené, a kdyţ jimi Harry procházel, uslyšel
téct vodu.
Kvapně se svléknul a nahlédnul do koupelny. Byl to velký otevřený prostor. V rohu byl sprchový kout bez
jakékoliv přepáţky nebo závěsu - zbytek koupelny udrţoval v suchu pouze mírný sklon podlahy a magie.
Kdyţ Harry vešel, tak se Severus se právě mydlil na břiše. Otočil se a uviděl ho. Harry jen na sucho polkl,
ten pohled ho naprosto ohromil.
Vzápětí byl pod horkou sprchou vedle Severuse a ten ho důkladně umýval. Namydlenými dlaněmi
klouzavě hladil kaţdý centimetr jeho těla. Bylo to nádherné.
„Otoč se,“ řekl Harry, přičemţ převzal mýdlo od Severuse.
Severus se otočil a opřel se rukou o zeď. Harry vzal mýdlo a klouzal rukama po Snapeově hrudníku, opřel
se o jeho záda, postavil se na špičky a dlouze mu líbal šíji. Odstoupil a začal přejíţdět po Severusových
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širokých ramenou aţ na vypracované bicepsy. Harryho muţství bouřlivě reagovalo na kaţdý dotyk. Před
tím, neţ se od něho odtáhnul, aby z něho mohl spláchnout pěnu, neodolal a celým tělem se na něho
přitiskl. I přes vrstvu pěny cítil řadu jizev v místech, kde byl Snape zbičován. Spolkl svou zlobu, zakázal si
myslet na to, jak se tam ty jizvy dostaly a snaţil se je přijmout jako součást muţe, kterého má rád.
Miluje...
Harry strnul, kdyţ se rukou dotkl začátku rozsedliny mezi Severusovými půlkami.
Snape se obrátil a podíval se na něho vlídným chápajícím pohledem, ve kterém bylo povolení dělat s ním
cokoliv.
Harry se přimknul k Severusovi, pevně ho objal a tvář si skryl do prohlubně jeho krku.
„Harry?“ ozval se Snape se strachem, ţe ten dotyk vyvolal v chlapci zlé vzpomínky na vlastní zranění.
Jejich nedávný rozhovor měl ţivě v paměti a věděl, ţe navzdory tomu, co po něm následovalo, Harryho
rány na duši ještě nebyly zdaleka vyléčené. „Jsi v pořádku? Nemusíme nic dělat. Dokonce tady ani
nemusíš být.“ řekl jemně.
„Pracuji na tom...“ šeptl Harry proti jeho krku. „Já k tobě přeci patřím. Chci tady být s tebou.“ Naklonil se
a dlouze Severuse políbil. Dal do toho všechnu svou lásku a něhu, která mu kolovala a zpívala v ţilách.
27. kapitola - Zmijozel, Nebevír a domácí skřítci
Draco se chystal jít přímo do svého pokoje, ale ve společenské místnosti si ho odchytl Crabbe. Ráno mu
přišel balík z domova a teď zval Draca na kousek dortu.
Posadil se tedy vedle svých dvou nerozlučných přátel a nabídl si.
Nemohl se ubránit myšlence na to, zda by Goyla a Crabba jejich rodiny zabily, kdyby se narodili jako
motáci. Moţná, ţe právě ta jejich jiskřička magie, kterou oba dva měli, jim zachránila ţivot.
Při tom pomyšlení ho veškerá chuť na dort přešla.
Jakého druhu lidí se vlastně rodiny zbavovaly? Těch, kteří neměli ţádnou magii, ale nechali si někoho, kdo
má zhruba tři mozkové buňky, a to je mají dost moţná oba dohromady? K čemu měl poslouţit výběr
právě těch dvou jako pokračovatelů čistokrevného rodu? Oba jejich otcové věrně slouţili Voldemortovi –
nejspíš je ani nenapadlo zachovat se jakkoliv jinak, pomyslel si Draco. Co vlastně můţou nabídnout
kouzelnickému světu krom čistoty své krve?
„Co máte v plánu, aţ odejdete z Bradavic?“ zeptal se Draco na oko ledabyle a ukousl si z dortu.
Greg a Vince se na sebe podívali.
„Děje se něco?“ zeptal se Draco.
Chlapci na sebe kývli.
„Uvaţujeme nad tím, ţe pojedeme do Kanady,“ odpověděl Vince. Zvedl bradu, jakoby čekal, ţe se bude
muset bránit.
Draco opatrně odloţil svůj kousek dortu.
„Proč?“
„Chceme se tam vzít,“ ozval se hrdě Greg.
„Oni jsou v kouzelnickém společenství v Kanadě povolené sňatky homosexuálů?“ zeptal se Draco
zmateně.
Greg s Vincem strnuli.
„Mudlové tam mají povolené sňatky homosexuálů,“ vysvětlil Vince.
„Ale to snad v Anglii také, ne?“ zamračil se Draco.
Nastalo rozpačité ticho.
„V Kanadě pro nás bude snadnější předstírat mudly,“ vysvětil Greg. „A kdyţ něčemu nebudeme rozumět,
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tak si budou myslet, ţe je to jen proto, ţe neovládáme jejich jazyk.“
„Chci slyšet pravdu,“ Draco se k nim naklonil a nenápadně se rozhlédl, jestli je někdo neodposlouchává,
„máte v plánu odjet do Kanady a ţít tam mezi mudly?“
„Víš přeci, ţe nemáme právě moc magie,“ pokrčil rameny Vince a tím připomenul Dracovi jeho dřívější
úvahy. „Myslím si, ţe nám bude lépe bez tohohle všeho,“ řekl a mávl rukou neurčitě v prostoru a tím
gestem zahrnul vše, co má něco společného s magií.
„Chcete kouzelnický svět opustit? A vaše rodiny to vědí?“
„No tak, Draco, moţná ţe jsme hloupí, ale ne tak, abychom spáchali sebevraţdu.“
„Ale z čeho budete ţít?“
„Mám nějaké peníze, co mi odkázala prateta,“ vysvětlil Vince. „Dost na to, abychom se tam dostali a měli
pár korun do začátku. No a potom si najdeme nějakou práci.“
„A co budete dělat? Museli byste mít nějakou kvalifikaci,“ Draco byl v naprostém šoku, ale skutečné
překvapení ho ještě čekalo.
„Na tom uţ pracujeme,“ řekl Greg.
„Máme mudlovského domácího učitele,“ šeptal Vince „a udělali jsme si maturitu – to je takové mudlovské
NKÚ – z angličtiny a z latiny.“
„Latina byla opravdu jednoduchá,“ ušklíbl se Greg, „ale nemyslím si, ţe by ji mudlové moc pouţívali. A
Vince navíc udělal zkoušky z matematiky,“ řekl pyšně a usmál se na svého partnera. „To já na počítání
moc nejsem.“
„Ty to zvládneš,“ kývl na něj Vince a povzbudivě se na něho usmál. „Ty jsi zase lepší ve francouzštině a ta
nám tam bude opravdu uţitečná.“ Podíval se na Draca. „Víš, Goylovi mají ve Francii dům a vţdy tam trávili
hodně času, takţe je to pro Grega jako druhý mateřský jazyk. Krom toho se v Kanadě mluví i anglicky,
coţ by nám mohlo pomoct.“
„Ve francouzštině jsi skoro stejně dobrý jako já,“ opravil ho Greg. „Nezapomínej na to, ţe jsme do našeho
sídla ve Francii jezdili spolu.“
Draco se podíval z jednoho na druhého. „Vy jste to plánovali celá léta? Proč jste mi nic neřekli?“
„Jen pár let,“ vysvětlil Vince. „A nemohli jsme ti to říct vzhledem k tomu, ţe tvůj otec zná naše taťky. Ale
teď ti věříme, ţe nás neprozradíš.“ podíval se na něj váţně Vince.
Draco si je prohlíţel a uvědomil si jejich nervozitu. Nemohl si pomoct, ale musel je za tu šikovnost, s
jakou ho po celou tu dobu podváděli, obdivovat a byl poctěn tím, ţe mu nyní důvěřují.
„Proč teď? Proč jste se rozhodli věřit mi právě teď?“
Vince se podíval na svého milence.
„Myslím, ţe jsme se rozhodli ve chvíli, kdyţ si ty začal myslet sám za sebe,“ řekl nakonec.
„Jak tomu mám rozumět?“ zeptal se Draco ostře.
„Často jsme tě vídali s Hermionou Grangerovou,“ řekl Greg.
„No a co? Pracujeme na společném projektu pro Snapea...“
„Jo, ale pokud bys ji nenáviděl tak jako dřív, tak bys s ní netrávil tolik času,“ usoudil Greg logicky,
„dokonce to vypadá, ţe tě přitahuje.“
Draco vyprsknul. „Přitahuje! Ale no tak! Vaše pozorovací schopnosti jsou jaksi mimo, vlastně... hodně
mimo! Ona je sice velmi chytrá čarodějka...“
„Ha!“ ukázal na něho Vince prstem.
„Co? Jen proto, ţe ji povaţuji za chytrou, tak to ještě neznamená, ţe jsem do ní zamilovaný! Pro Merlina...
za co?!“
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„Ještě nedávno bys nikdy nepřiznal, ţe je chytrá... je to přeci jen mudlovská šmejdka, ne?“
Draco se opřel. „Copak na tom záleţí?“ zeptal se.
„Na čem? Na tom, ţe je chytrá, nebo ţe je mudlorozená?“
„Na obojím... vy si opravdu myslíte, ţe se mi líbí?“
„To je tvoje věc, kámo. V kaţdém případě má hezké tělo a jako bonus mozek. Myslím si, ţe vám to spolu
sluší,“ řekl Greg prostě.
Draco rychle zavřel ústa, která se mu otevřela dokořán.
„A fakt, ţe není čistokrevná, je vám fuk?“ zasyčel na ně zblízka.
„A není to celé... to s tou čistou krví... hloupost?“ zeptal se Vince. „Podívej se na nás dva – ve škole
nenajdeš čistší krev. A jsme si vědomi toho, ţe jsme asi nejhloupější studenti na škole. Jaká pak asi
budoucnost nás v kouzelnickém světě čeká? Kaţdý o nás ví, ţe jsme hloupí. Získali bychom pouze nějakou
podřadnou práci, nebo bychom museli ţít z peněz našich rodin - a já chci od ţivota víc, neţ jen to. Greg a
já sice nejsme géniové, ale chceme ţít spolu a podle svého. Já se nechci koukat na to, aţ přijde Greg
domů ze schůzky s Temným pánem napůl mrtvý po tom, co byl mučen! Jenom proto, ţe měl zrovna
špatnou náladu... nebo kvůli jiné prkotině! Musel jsi přeci někdy vidět svého vlastního otce v takovém
stavu? Anebo moţná ne, moţná byl natolik chytrý, aby se něčemu takovému vyhnul. Ale můj táta... no
prostě vím, ţe tohle pro Grega nechci. Krom toho, aţ Potter toho šmejda zabije, tak co bude s našimi
rodinami? Chceme být od toho co nejdál,“ řekl neochvějně. „A pokud máš v hlavě jen kousek mozku, tak
uděláš to samé.“
„Proč si myslíte, ţe vyhraje Potter?“ zeptal se Draco a horečnatě přemýšlel.
„Poslední dobou jsem si ho všímal,“ řekl Greg. „A vyzařuje z něj sebedůvěra, ne? Nedělá kolem sebe
zbytečný rozruch, je prostě nad věcí. Viděl jsem i Temného pána. On je děsivý, ale myslím si, ţe se nejvíc
děsí sám sebe, proto zastrašuje všechny kolem. Potter ho oddělá,“ řekl pevně.
„Tak proč se nepřipojíš k Potterovi?“ zeptal se Draco překvapeně.
„Abych bojoval se svým otcem, nebo strýci a bratranci? Nemyslím si, ţe bych je byl schopen zabít. Já je
mám rád, víš?“
„Takţe jsme se rozhodli, ţe se s toho vyvlíkneme,“ doplnil ho Vince.
„A vrátíte se, aţ bude po všem?“ zeptal se sarkasticky Draco.
„Myslím, ţe tam zůstaneme,“ řekl s tichou důstojností Vince. „Bude to pro nás nový ţivot. Snad jen kdyby
nám chyběla magie, tak se přidáme k nějaké tamní kouzelnické komunitě.“
„Budeme moc rádi, kdyţ se k nám připojíš, Draco,“ nabídnul mu Greg. „Ne v tom smyslu, samozřejmě,“
dodal spěšně, aby si to náhodou Draco špatně nevyloţil. „Zůstaň s námi. Máme o tebe strach.“
„Strašně moc si vaší nabídky váţím,“ řekl Draco pomalu. Nikdy před tím si těch dvou nějak zvlášť neváţil,
ale věděl, ţe podobné chyby se uţ nikdy nedopustí. „I kdyţ vás musím zklamat, moje budoucnost je
tady,“ dodal.
Vince přikývl. „Myslel jsem si, ţe to řekneš. Budeš u nás vţdycky vítán, pokud bys někdy potřeboval
přijít.“
„Děkuji,“ Draco sklonil hlavu. Byl si vědom, ţe jeho přátelé vyloţili karty na stůl a on ty své nechal skryté.
Kdyţ však nic nebudou vědět, bude to bezpečnější nejen po něj, ale i pro ně.
***
Harry poţádal Dobbyho, aby k němu přišel a aby s sebou přivedl nejváţenějšího bradavického domácího
skřítka. Neměl sice ani tušení, jestli mají domácí skřítkové nějakou hierarchii, ale Dobby mu připadal jako
poměrně průměrný skřítek a on potřeboval někoho, kdo by mohl mluvit i za ostatní. Oba přišli ještě ten
večer. Starší skřítka bylo to nejvíc scvrklé a vrásčité stvoření, které kdy Harry viděl, ale vyzařovala z ní
autorita. Tedy, Harry si byl alespoň celkem jistý, ţe to byla skřítka.
„Harry Pottere,“ Dobby se hluboce uklonil, „To je Imi.“
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Harry se sklonil a potřásl staré skřítce rukou. „Děkuji vám mockrát, ţe jste přišla, Imi,“ přivítal se s ní,
„posaďte se, prosím.“
Rychle přeměnil ţidli, psací stůl a knihu, co na něm leţela, na tři křesílka a přemístil je ke krbu.
Stará skřítka si zvědavě Harryho prohlíţela, jako by si s nějakým kouzelníkem potřásla rukou poprvé (a
nebyla si úplně jistá, jak se to dělá) a pak se posadila do jednoho z křesel.
Dobby vypadal ohromeně a byl nezvykle tichý.
„Chtěl jsem se vás zeptat na několik věcí, ale bude-li vám některá z mých otázek nepříjemná, tak na ni
nemusíte odpovídat,“ vysvětlil Harry. „Nebudu na vás nikterak naléhat.“
„Kolik je vám let?“ zeptala se skřítka.
„Sedmnáct. Můţu se zeptat, kolik je vám dvěma?“ dodal směle.
„Mně je dvě stě sedmdesát tři. A Dobby... tobě je asi sto dvacet sedm?“
„Sto dvacet osm,“ opravil ji Dobby. „Minulý měsíc jsem měl narozeniny.“
„Měl jsi mi to říct,“ usmál se na něho Harry, „Mohli jsme mít oslavu s dortem a ...“
„Harry Potter je příliš laskavý...“ začal Dobby.
„My oslavujeme svým vlastním způsobem,“ přerušila ho Imi. „A teď k vašim otázkám, pane Pottere.“
„Dobře, všiml jsem si, jak silnou magii domácí skřítkové mají a napadlo mě, jestli máte vůbec nějaké
hranice.“ zeptal se.
Dobby se mu prakticky uklonil aţ ke kolenům, ale Imi se ukázala jako tvrdší oříšek.
„Co tím přesně myslíte?“ zeptala se.
„No, všiml jsem si, ţe nepouţíváte hůlku... anebo ji pouţíváte tak zřídka, ţe jsem si toho nikdy nevšiml. A
pokud nějakou máte, děláte si vlastní, nebo si ji kupujete? Nebo ji dědíte? A pouţíváte vnitřní magii, nebo
čerpáte z okolního prostředí? Fungují vaše kouzla všude? Nebo jsou nejsilnější ve vašem domově?“
„Hmmm... a proč to chcete vědět, Harry Pottere?“ zamračila se skřítka a naklonila se tak, aby mu viděla
do obličeje.
„No, abych byl upřímný, částečně proto, ţe jsem zvědavý a částečně proto, ţe se snaţím pochopit principy
magie. A ten poslední důvod souvisí s tím, proč jsem vás sem vlastně pozval.“
„Pak by bylo lepší, kdyby Harry Potter řekl Imi o co jde,“ vyzvala ho.
„Víte o tom, ţe někteří kouzelníci bojují s jinými?“ zeptal se jí Harry. „Kouzelníci jako je profesor Brumbál
a já nesouhlasíme s Voldemortovými názory a nechceme ţít v takovém světě, ve kterém určuje pravidla
on.“
„Dobby o tom ví všechno,“ řekl skřítek vzrušeně a vyskočil, „proto se Dobby snaţil Harryho Pottera
zastavit, kdyţ chtěl jet do Bradavic, protoţe zlý pan Malfoy chtěl Harrymu Potterovi ublíţit kvůli
Voldemortovi.“
„Ano, a ty ses nezachoval tak, jak se sluší a patří na domácího skřítka,“ řekla mu Imi přísně, čímţ
Dobbyho usadila zpět do křesla.
„To je dobrá připomínka,“ řekl Harry. „Proč vlastně domácí skřítkové musí udělat to, co po nich jejich pán
chce? Jste evidentně inteligentní, rozumná stvoření. Proč slouţíte kouzelníkům? Proč nemůţete činit svá
vlastní rozhodnutí?“
Imi si nadzvedla své kulaté bříško, které se klenulo nad jejíma nohama, poposedla si dozadu a opřela se
zády o opěradlo křesla. „Neznáte naší historii, Harry Pottere. Dřív ţili skřítci v lese a nestarali se o
kouzelníky. Ale kdyţ zjistili, ţe kouzelníci ţijí v domech, tak se jim ta myšlenka moc zalíbila. Skřítkové
proto začali vyjednávat s kouzelníky. Dohodli se, ţe je nechají ţít ve svých domech, a oni se za to o ně
budou starat. Domácí skřítkové milují domy,“ dodala na závěr, jako by to vše vysvětlovalo.
Harry se snaţil přijít na to, co mu neřekla nahlas.
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„Jsou tedy domácí skřítci vázáni na domy, nebo na jejich majitele?“
„Ach! Vy jste mi ale chytrý kouzelník!“ přikývla pochvalně Imi. „Mnoho kouzelníků na původní dohodu
zapomíná a myslí si, ţe jsou domácí skřítkové vázáni na ně. I skřítci na to začínají zapomínat,“ prohlásila
nakvašeně.
„Moment,“ řekl zmateně Harry, „Kdyţ byl Dobby vázaný pouze na dům, a ne k jeho majiteli, tak proč se
zachoval jako špatný domácí skřítek, kdyţ se snaţil překazit plány pana Malfoye?“
„V tom nebyl ten problém,“ prohlásila Imi netrpělivě. „On ohrozil ţivot kouzelníka! A to je velmi špatná
věc! Moc zlá věc!“
„Ach tak,“ řekl Harry. „Takţe, kdybych se vás zeptal, jestli byste byli ochotni - samozřejmě ze své vlastní
vůle - bojovat s námi proti Voldemortovi, tak byste nemohli? Ani kdybyste chtěli?“
Imi si netrpělivě povzdychla. Luskla prsty, objevil se tác s čajem a vznášel se před ní ve vzduchu. Ukázala
na konvici a ta sama nalila kaţdému čaj do šálku, přidala mléko (a spoustu cukru pro oba skřítky, jak si
Harry všimnul) a pak šálky odlevitovala k nim.
„Vy kouzelníci se velmi snadno rozzlobíte,“ řekla Imi, kdyţ hlasitě usrkla ze svého šálku, aţ se jí
rozbimbaly uši. „Dobby ohrozil ţivot kouzelníka, kterému chtěl pomoci, a to je velmi špatné! Obzvlášť to,
jak proklel koště Harryho Pottera!“ zlostně se podívala na mladšího skřítka, který se pod jejím pohledem
schoulil v křesle a tvářil se jako hromádka neštěstí. Snaţil se bušit hlavou do opěrky křesla, ale čalouněný
potah nábytku jeho rány tlumil, neboť Harry v tom samém okamţiku, co s tím Dobby začal, vyslal na
opěrku neverbální bezhůlkové kouzlo a vystlal ji molitanem.
„Takţe byste mohli bojovat, kdybyste chtěli?“ ujistil se Harry.
„My nemáme ve zvyku válčit,“ povzdychla si Imi.
„Ale byli byste ochotni nám pomoci s obranou?“
„Domácí skřítci hájí své domy po staletí,“ prohlásila Imi pyšně. „Známe spoustu ochranných kouzel, která
můţeme pouţít!“
„A byli by k tomu bradavičtí skřítci ochotni?“
„Dobby bude bránit i útočit, cokoliv, o co ho Harry Potter poţádá! Pro Dobbyho by to byla čest, kdyby
mohl stát po boku Harryho Pottera,“ řekl skřítek bojovně.
„Ne, to mně by bylo ctí, kdybys byl po mém boku, Dobby, a totéţ mohu říct i o ostatních skřítcích,“ řekl
Harry upřímně. „Ale nechci, abyste byli v nebezpečí. Nemám tušení, jestli by se domácí skřítkové měli
hůř, kdyby vyhrál Voldemort, takţe nevím co vám nabídnout, abych vás přesvědčil, abyste byli na naší
straně...“
„Ve skutečnosti,“ řekla Imi, „je to pro skřítky čest, kdyţ o nich Harry Potter takhle mluví. Většina
kouzelníků raději naši existenci ignoruje.“
Harry se na starou skřítku pozorně podíval.
„Myslím si, ţe tento postoj kouzelníků domácí skřítkové často podporují,“ prohlásil.
„Opět máte pravdu!“ zasmála se Imi. „Nepotřebujeme, aby se nám kouzelníci neustále do všeho pletli!“
Harry se usmál a nalil jí a Dobbymu další šálek čaje. „Takţe, kdyţ teď máte částečnou představu, proč
jsem si vás pozval, byla byste mi ochotná říct víc o vaší magii?“
***
Hermiona šla ke skleníkům. Přes zarosené sklo viděla, ţe je Neville uvnitř. Lehce zaklepala na tabulku skla
před tím, neţ vklouzla dovnitř a rychle za sebou zavřela, aby ze skleníku neunikalo teplo. Venku opět
začalo sněţit a tak její černý školní hábit zdobily velké bílé sněhové vločky.
„Neville,“ řekla nesměle, kdyţ mladý botanik ani nevzhlédl od své práce.
„Okamţik,“ odvětil klidně.
Hermiona šla blíţ a dívala se, jak přesazuje nějakou rostlinu. Zkušenými prsty rozplétal kořeny, před tím,
neţ ji něţně umístil do většího květináče a nasypal kolem kořenů čerstvou zeminu. Jakmile práci dokončil,
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postavil květináč mezi ostatní na velký stůl, na který svítily vykouzlené světelné kotouče. Utřel si ruce do
starého rozdrbaného ručníku, pověsil ho zpět na hřebík a obrátil se na Hermionu.
„Stalo se něco?“ zeptal se zdvořile, ale bez valného zájmu.
Hermioně vyschlo v ústech a jazyk se jí přilepil k patru. „Chtěla jsem se omluvit,“ začala.
Neville si odfrknul, otočil se a zvedl další rostlinu. „Není nutné, aby ses omlouvala za to, ţe říkáš to, co si
beztak všichni myslí.“
„Zřejmě si to nemyslí všichni,“ odpověděla Hermiona, dotčená lhostejností v jeho hlase.
„Hlavně neříkej, ţe ti připadám přitaţlivý, tomu bych nevěřil,“ prohlásil rezolutně Neville a uvolnil pečlivě
další květinu z jejího původního obalu. Rostlina měla kořeny ostře fialové barvy.
„Harry o tobě řekl, ţe jsi ţádoucí a dokonce se obával... ţe se líbíš jeho partnerovi.“
Rostlina Nevillovi vyklouzla z ruky a květináč se roztříštil o podlahu.
„Podle mého názoru, mají ti dva plné ruce práce sami se sebou,“ řekl Neville a zrudnul. „Doslova,“ dodal
polohlasem.
„Nechtěla jsem tím říct, ţe by ses k nim měl připojit.“ Hermiona zrudla a měla pocit, jako by se jí cosi
ţhavého z oblasti břicha rozlilo po celém těle. Boţe, to je ale představa! K čertu! Potom se podívala na
Nevilla, jako by ho viděla poprvé, a vybavily se jí Harryho slova, v nichţ ho popisoval jako přitaţlivého.
Teď tam před ní stojí, mohutný a svalnatý. Oblečený do světlých odřených dţínů, které nemohly skrýt
neobyčejně svalnatá stehna. Vyhrnuté rukávy košile odhalovaly silné ruce pokryté černými chloupky, které
mu lezly i z rozhalenky košile. Hermioně teprve teď došlo, co se jí Harry snaţil říct. Neville opravdu
vypadal muţně. Byla šokovaná, kdyţ cítila známé mravenčení v břiše, a kdyţ si uvědomila, ţe jí navzdory
horku, které ve skleníku panovalo, ztvrdly bradavky. Byla vděčná za volný střih svého hábitu. Nebelvírka
si přitáhla plášť těsněji k sobě a sáhla po klice, ve snaze uniknout před svými myšlenkami, které byly
stejně ţhavé, jako okolní vzduch. „Je mi to opravdu moc líto, mýlila jsem se,“ vyhrkla ještě mezi dveřmi a
zmizela.
Neville tam bezradně stál a ze sevřené pěsti mu bezvládně visela rostlina. Podíval se na ni a potom kopl
do střepů, co zbyly z květináče.
Podaří se mi vůbec někdy pochopit ženy?
***
Později tu noc, v soukromí své postele, Hermiona přemýšlela nad tím, jestli neudělala chybu. Co by se asi
stalo, kdyby nebyla takový zbabělec? Kdyby se odváţila políbit ho? Jak by asi chutnaly jeho rty? A jak by
asi voněl? Jako květiny? Zemitě, jako čerstvě zrytá půda? Nebo snad po potu a vášni?
***
Ron si uţíval ţivota jako nikdy před tím. Měl dostatek jídla, famfrpálu, spoustu sexu a zdálo se, ţe mu to
takhle přesně vyhovuje. Stále ještě rostl a uţ se přehoupl přes šest stop. Kromě toho si s chutí několikrát
týdně zašel do posilovny, kterou nechal Harry na škole vybudovat, a na jeho postavě to bylo znát.
Vlastně mu docela vyhovovalo přemýšlet při cvičení. Ron tam dokázal myslet úplně na všechno: na holky,
strategii, dokonce i na domácí úlohy. Ať se mu to zdálo ze začátku bizarní, nedávno mu došlo, ţe kdyţ
bude nad školními úkoly přemýšlet, neţ je napíše, ţe je to opravdu uţitečné. Kdyţ ho Hermiona přestala
uhánět, aby se připravil na vyučování a nekontrolovala mu jeho práce, rapidně mu klesl prospěch a
domácí úlohy odevzdával pozdě. Nyní nad tím - zatímco cvičil nebo běhal - přemýšlel a zjistil, ţe kdyţ si to
předem srovná v hlavě, je schopný napsat docela slušnou esej.
Krom toho se jednou týdně scházel se Snapem, Pastorkem a Hestií Jonesovou a probírali strategii. Jejich
schůzky probíhaly na Grimmauldově náměstí 12. Měl z toho místa zvláštní pocity, dům byl totiţ celý
uzavřený krom kuchyně, kde sedávali u jídelního stolu. Ronovy nápady tady povaţovali za dobré a brali ho
jako rovnocenného partnera a to jeho sebedůvěru značně posílilo. Snape s ním sice jednal se svým
obvyklým sarkasmem, ale na to uţ byl natolik zvyklý, ţe mu to nevadilo. Jen nevěděl, jak se má
vypořádat s tím, co udělal Harrymu, nemluvě o tom, ţe při té příleţitosti zjistil, ţe ti dva byli milenci...
brrrr! Přemýšlel nad tím, jak asi snášel Snapeův sarkastický postoj Harry. Bylo pro něho totiţ jen těţko
představitelné, ţe by s ním Snape zacházel jinak jenom proto, ţe s ním chtěl mít sex... ale proč se s ním
zapletl Harry... moţná je Snape prostě jen skvělý milenec... a uţ je u toho znovu... grrrrr!
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Naštěstí mu Snapeova obvyklá jízlivost umoţnila přestat o něm a Harrym přemýšlet a soustředit se na to,
proč tam přišel.
Během jedné takové schůzky se náhle Severus chytil za předloktí levé ruky.
„Volá tě?“ vyhrkl Pastorek v náhlém porozumění.
„Ano,“ procedil Severus skrz zaťaté zuby. Bolest sice nebyla stejně silná jako dřív, ale bylo to tak dávno,
co byl povolán, ţe si za tu dobu odvykl.
Neměl usnout na vavřínech.
Kdyţ se trochu vzpamatoval, přeměnil svůj hábit na smrtijedské roucho a obrátil se na Rona.
„Informujte... profesora Brumbála, ihned jak se vrátíte, prosím.“ řekl vyrovnaně.
Při pohledu na jeho oblečení Ronovi přeběhl mráz po zádech, ale přikývl. „Jistě, pane.“
„Jak dlouho předpokládáš, ţe budeš pryč, Severusi?“ zeptal se Pastorek a dokonce i Ronovi došlo, ţe ve
skutečnosti otázka zněla: „Za jak dlouho se o tebe máme začít obávat, že se už nevrátíš?“
Severus se drsně zasmál. „Kdo ví? Ale během školního roku mě zatím nikdy nezdrţel déle neţ do rána, tak
abych mohl jít ráno učit a nevzbudil ţádné podezření.“
„Dávej na sebe pozor,“ hlesla Hestie a dotkla se jeho ruky.
Jakákoliv slova zněla v takovéto situaci naprosto absurdně, ale Snape jen přikývl a odešel do předsíně.
Zvuk jeho kroků se zlověstně rozléhal celým domem.
Seděli tam a mlčky na sebe koukali, dokud se za ním s bouchnutím nezavřely hlavní dveře.
„Rone, poţádej profesora Brumbála, aby nám dal vědět, jestli se Snape v pořádku vrátil,“ řekl Pastorek
tiše.
„Samozřejmě,“ souhlasil Ron, ale byl překvapen mírou obav, jakou ti dva o něj měli. Snape se přeci
vţdycky choval tak příšerně. Bylo pro něho těţké uvěřit, ţe se o něj můţe někdo bát. Ale teď, kdyţ ho
viděl odcházet s ledovým výrazem čelit Voldemortovi, začal chápat zrůdnost toho, k čemu se Severus
dobrovolně upsal a jak neuvěřitelná je jeho odvaha, se kterou tohle celá léta podstupuje. Není divu, ţe
ten mizera byl tak nepříjemný, kdyţ musel stát před svými studenty po té, co strávil celou noc ve
Voldemortově společnosti. Merlin ví, co všeho musel v ty noci udělat. A co se během nich stalo jemu
samotnému. Ron se otřásl.
„Ano, je to zlé,“ prohlásil Pastorek, kdyţ si všiml jeho reakce. Bylo mu jasné, na co myslí. Za svůj ţivot uţ
mnohokrát viděl, co se začínajícími bystrozory jejich první střetnutí se Smrtijedy udělalo.
„Kde bere v sobě tu sílu?“ zeptal se Ron.
Pastorek potřásl hlavou. „Já bych to nemohl dělat,“ prohlásil. „Ten neustálý strach, samota a znechucení
od kaţdého, kdo tě zná... Severus je pro nás nepostradatelný spojenec.“
Hestie Jonesová jim uvařila čaj a nalila šálek Ronovi. Ten si tam přihodil několik kostek cukru a doufal, ţe
ho sladký horký nápoj uklidní.
„Co by se s ním stalo, kdyby ho odhalil?“
„Myslím, ţe to nechceš slyšet! Jedna moţnost je nepromíjitelná kletba Crucio, ale vedle ní je ještě spousta
opravdu šeredných způsobů, jak někoho mučit. Severus mnohé z nich bezpochyby uţ na vlastní kůţi i
vyzkoušel.“
Ron znovu upil čaje ve snaze uklidnit svůj rozhoupaný ţaludek. „Myslíte, ţe ho Voldemort podezřívá?“
„On si neváţí nikoho,“ řekla tiše Hestie. „Po tom, co se vrátil zpět mezi ţivé, tak mnoho rodin Smrtijedů
krutě potrestal. Nechal je trpět za to, ţe ho nebyli schopni najít a dokonce ani pokračovat v jeho práci.“
„Přesto pořád stojí za ním?“ řekl Ron uţasle.
„Strach a vědomí, ţe neexistuje cesta zpět, je pro ně účinná motivace,“ odpověděla. „Mučil rodinné
příslušníky kaţdého Smrtijeda přímo před jejich očima. Ukázal jim tak názorně, ţe kdyby ho znovu zradili,
tak by si našel jejich rodiny a jeho hněv by tvrdě dopadl na ně.“
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„Merline! To ale...“ závity v Ronově mozku pracovaly naplno, „to ale znamená, ţe ve skutečnosti k němu
nejsou tak loajální, jak jsme předpokládali? Mohli bychom jejich rodinám nabídnout ochranu? To bychom
mu přeci podtrhli koberec pod nohama a sebrali bychom mu tak zbraň, kterou je drţí u sebe, ne?“
„To je zajímavý nápad,“ uvaţoval Pastorek nahlas. „I kdyţ si po pravdě nejsem jistý, zda máme
dostatečné prostředky na takovou úroveň ochrany tolika rodin. Abychom je byli schopni ochránit před
Voldemortovým hněvem,“ vysvětlil. „Také je na naší straně mnoho kouzelníků, kteří touţí po jejich krvi a
my nemůţeme jen tak jednoduše smazat zločiny, které spáchali.“
„Myslím, ţe bychom měli ještě promyslet, jak jejich předstíranou loajalitu vyuţít v náš prospěch,“ řekl
Ron.
„Souhlasím,“ přikývla Hestie. „Pojďme to ale nechat na příští schůzku. Ale mám ještě jednu věc...
nechápu, proč mě to nenapadlo dřív... ale předpokládám, ţe to bude tím, ţe jsem ještě nikdy nikoho
neviděla reagovat na předvolání toho bastarda. Jak Snape věděl, kam má jít? Předpokládám, ţe to není
pokaţdé na stejném místě a pokud ano, a je to nějaké nezakreslitelné místo, tak by nám to uţ přece řekl,
ne?“
„Musíme se ho na to zeptat,“ souhlasil s ní Ron. „Tohle by mohla být důleţitá informace. Pokud by se nám
podařilo napadnout ho na jeho území...“
„Problém je v tom, ţe tam asi bude mít nastraţené pasti a také má tu výhodu, ţe zná jejich pozice a
vůbec... tyto okolnosti by převáţily výhodu překvapení.“
„Jistě,“ souhlasil Ron a unaveně se sesunul ve svojí ţidli. „Přesto se na to Snapea zeptáme, i kdyţ ne kvůli
tomuhle nápadu.“
Hestie vstala.
„Myslíte, ţe bychom pro dnešek mohli skončit? Já uţ opravdu potřebuji odejít.“
„Jistě,“ souhlasil Pastorek.
Neţ vstoupili do letaxové sítě, obnovili zabezpečovací kouzla a potom teprve všichni postupně odešli.
***
Harry si dělal domácí úkoly ve společenské místnosti, kdyţ dovnitř vešel Ron a posadil se na gauč vedle
něho.
„Dnes jsi zpátky nějak brzy,“ okomentoval jeho příchod Harry.
„Jen o chvíli,“ připustil Ron. „Ale i tak to bylo uţitečné setkání. Máme spoustu nových nápadů.“
„To je dobře,“ usmál se Harry a myslel při tom na to, ţe za chvíli půjde za Severusem.
„Máš chuť na šálek čaje nebo horké čokolády?“
„Ne, Hestie do mě nalila dva hrnky čaje. Mám ho aţ po uši, uţ takhle budu běhat na záchod celou noc. Co
to děláš?“
„Domácí úkol z přeměňování a esej z formulí,“ protočil Harry oči v sloup.
„Proč se s tím vůbec obtěţuješ?“ zeptal se Ron. „Kdybych byl na tvém místě, tak by se na to vyflákl.“
„Jestli se mi podaří přeţít Voldemorta, tak budu potřebovat nějakou práci,“ pokrčil Harry rameny.
„Jo, ale chystáš se to ostatním říct, viď?“
„Říct komu a co?“ přišel k nim Seamus s úsměvem.
Ron se na Harryho polekaně podíval, a slíbil si, ţe si bude dávat větší pozor na to, co kde říká.
„Která z mých tajemství bych mu měl prozradit, Rone?“ přemítal nahlas Harry.
Seamus se rozesmál a svalil se do křesla. „Tak o co jde, Harry? Starému dobrému Seamusovi přeci můţeš
říct všechno!“
Harry natáhl před sebe nohy, ruce si sloţil za hlavou a chvíli přemýšlel. „Dobře, Seamusi, mohl bych ti

266

STROM POZNÁNÍ

třeba říct, ţe se chystám zabít Voldemorta,“ prohlásil.
„A to si myslíš, ţe mi říkáš nějakou novinku?“ ušklíbl se Seamus. Vytáhl sáček Bertíkových fazolek a
oběma jim nabídl.
„Chystáš se mi pomoct?“ zeptal se Harry.
„Kdo? Já?“ zarazil se Seamus.
„Jo, ty, Finnigane. Nemůţu všechno zvládnout sám. A jdu do toho uţ brzy. Ty, takový muţ činu... přece
nebudeš stát stranou, nebo dokonce drţet s nepřítelem?“
„Ty to myslíš váţně,“ řekl Seamus a posunul se na kraj sedadla.
„Ano.“ Harry spustil ruce dolů, poloţil si je na kolena a zadíval se na mladého muţe, se kterým sdílel šest
let pokoj. „Myslím si, ţe bez Voldemorta se nám všem bude ţít lépe. Vím sice, ţe jsi byl v BA, ale teď je to
mnohem váţnější situace. Byl bych rád, kdybys byl na naší straně. Přemýšlej o tom, prosím...“
Seamus vstal a postavil se před Harryho. „Nepotřebuji si nic rozmýšlet. Jsem s tebou.“ A kdyţ viděl, ţe na
to chce Harry něco říct, spěšně pokračoval. „Můj táta je mudla, a je to ten nejlepší táta na světě. O
minulých prázdninách se mi svěřil, ţe kdyţ jsem dostal svůj dopis, tak ho málem zabilo pomyšlení, ţe
mám nastoupit do internátní školy a odejdu z domova. Ať mi nikdo neříká, ţe mudlové nejsou stejně dobří
jako čarodějové.“
Napřáhl k Harrymu ruku a ten ji přijal.
„Díky, Seamusi. Nemluv, prosím, s nikým o tom, ţe se to uţ blíţí, nebo o čemkoli jiném, co by mohlo
pomoct druhé straně. Je to důleţité.“
Seamus přikývl. „Měl bys to samé, co mně, říct i Deanovi s Nevillem. Všichni stojíme za tebou.“
„To rád slyším. S Deanem si promluvím. A Neville uţ se rozhodl.“
„Tak to je fajn. Nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat nějaké čerstvé růţe.“
„Nepodceňuj Nevilla,“ podíval se Harry na svého přítele přísně a snaţil se vší silou zakrýt podráţdění ve
svém hlase.
Seamus na něj nevěřícně pohlédl.
„Váţně, kámo,“ vloţil se do toho Ron, „Jestliţe by Neville musel čelit Voldemortovi místo Harryho, tak já
bych se postavil po jeho boku.“
„Dobře,“ řekl nakonec Seamus váhavě, „budu si to pamatovat.“ Vstal. „Uţ musím jít,“ dodal a protáhl se.
„Kam jdeš?“ zeptal se Ron.
Seamus na něho mrknul. „Za jistou dívkou, která nemá ani trochu zájem o někoho s rezavými vlasy,“
zazubil se a ještě neţ došel k portrétu, prohrábl si rukou vlastní kštici.
Harry se zasmál.
„Čemu se směješ?“ zeptal se Ron a hodil po něm polštář.
„Vsadím se, ţe přemýšlíš o tom, kdo to je a jestli bys nemohl změnit její názor na rezavé vlasy,“ ušklíbl se
Harry.
„Harry, to není moje barva vlasů, co je na mně přitahuje,“ ušklíbl se Ron zpět.
Harry se zasmál a strojeně se uklonil. „Vzdávám hold našemu nebelvírskému sexuálnímu králi,“ dobíral si
ho.
„Jo, jistě. Jen mi zrovna svítí má šťastná hvězda...“ Ron se rychle se rozhlédl, aby se ujistil, ţe je
tentokrát nikdo neposlouchá. „Vím, ţe koukáš jiným směrem, neţ já. Ale i kdyby ne, tak máme zjevně
kaţdý jinej vkus,“ nakrčil nos. „Chci tím říct... grrrrr! Najdi si příště někoho lepšího, kámo!“
Harry ztuhl. „Je to pozoruhodný muţ...“ začal.
„Hele, o tom ani v nejmenším nepochybuji,“ zvedl Ron ruku, aby Harryho zastavil. Naklonil se k němu blíţ
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a znovu se rozhlédnul. „Dnes večer si ho zavolal během naší schůzky... a... bylo to příšerné! Jak to jen
zvládá? Já bych si při kaţdém předvolání nadělal do kalhot!“
„On si ho zavolal?“ Harrymu se zhoupnul ţaludek.
„Jo. Přeměnil si svůj hábit, a aniţ by hnul brvou, byl pryč. I kdyţ připouštím, ţe je po fyzické stránce
impozantní, tak... ty jsi slavný, mohl bys mít kohokoliv! Takţe kupředu a hledej! Nechápu, proč by sis
před velkou bitvou nemohl vyšukat mozek z hlavy.“
„Tak jako ty?“ prohlásil Harry suše.
Ron se posadil zpět. „Myslím, ţe bych to dělal bitva - nebitva. Mám prostě rád sex,“ řekl, aniţ by vypadal
uraţeně.
„A nechceš něco víc?“ zeptal se Harry Rona zvědavě a lehce změnil téma hovoru. Hermiona a Neville sice
věděli, ţe se dal se Severusem zase dohromady, ale netušil, jestli by Snapeovi nevadilo, kdyby o tom
věděl ještě někdo další.
„Třeba víc ţen? Jo!“ zašklebil se Ron.
„No tak, Rone, víš dobře, co jsem tím myslel. Co nějaký vztah?“
„To uţ jsem si zkusil... ale na usedlý ţivot jsem ještě mladý, v tom měla Hermiona pravdu. Bylo to s ní
skvělé... ale přiznávám... vţdycky jsem pokukoval stranou. No a teď se kvůli tomu nemusím cítit provinile.
A navrch jsme zůstali přátelé. Dopadlo to úplně nejlíp, jak jsem si jen mohl přát.“
Harry byl v šoku, copak Ronovi jde opravdu jen o sex? Moţná je to tím, ţe pochází z velké rodiny, která
ho vţdycky zahrnovala láskou a péčí a tak teď nepotřebuje milujícího a pečujícího partnera, ani to, aby o
někoho na oplátku pečoval. Bude mít přeci vţdycky svou rodinu, která ho miluje.
Harry miloval Severuse a rád se o něj staral. Právě teď měl o něho neuvěřitelný strach. Hlavou se mu
honily nejrůznější scénáře, co všechno s ním můţe Voldemort právě dělat, jestliţe vycítil, ţe jejich spojení
bylo nějak oslabené. Vyslýchá Severuse, mučí ho?
Ale i kdyby tomu tak nebylo, proč si ho Temný pán zavolal?
„Jdeme ke mně!“ vyhrkl Harry.
„Coţe?“ zeptal se zmateně Ron, ale následoval ho.
Kdyţ byli v pokoji, Harry zajistil dveře ochrannými kouzly.
„Měl nějakou představu, proč si ho zavolal?“ zeptal se Rona, ještě neţ se mladík pohodlně rozvalil na jeho
posteli.
„Snape?“
„Kdo jiný?“ odsekl Harry netrpělivě.
„Ne. Jen mě poţádal, abych to řekl Brumbálovi, hned jak se vrátím.“
„A co na to Brumbál řekl?“
„Děkuji vám.“ Ron se ušklíbl a posadil se. „Hele, Snape ví, co dělá...“
„Jistě,“ odvětil Harry. „Zas a znovu se vystavuje nebezpečí.“ Napřímil se. „Co si myslíš ty se svým
strategickým uvaţováním, ţe by mohlo tohle předvolání znamenat?“
Ron se na chvíli zamyslel.
„Dobře, předpokládám, ţe od něho potřeboval nějaké informace... které mu Snape buď můţe, nebo
nemůţe poskytnout. Nebo by mu mohl nařídit, aby zjistil něco nového... nebo by mohl chtít, aby něco
udělal – jako třeba uvařit nějaký lektvar. Nebo prostě jen mobilizuje své vojsko před velkou bitvou. Ale
myslím, ţe se to dozvíme hodně brzy. Nevzpomínám si totiţ, ţe by Snape někdy chyběl na hodině, takţe
si myslím, ţe se do rána vrátí. Tedy, pokud mezitím nedojde k útoku, v takovém případě bychom se
dozvěděli účel toho předvolání dřív, neţ bychom chtěli. Nebo je tu moţnost, ţe byl odhalen a uţ je nejspíš
mrtvý a stovky studentů se budou moct těšit na nového učitele.“
Harry se otřásl. „Boţe, Rone, to bylo ale hnusný.“
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„Ale pravdivý.“ V náhlém porozumění se podíval na Harryho. „Sakra, Harry, nemůţeš přece mít toho
bastarda pořád rád! Po tom všem, co ti udělal!“
„Já jsem si to zaslouţil,“ řekl Harry.
„Nesmysl!“ Ron rozzlobeně vyskočil a chytil ho za ruce. „Z toho, co jsem pochopil, tak to bylo... kouzlo nekouzlo... prachsprosté znásilnění! A to si nezaslouţí nikdo! Neumím si představit, ţe to, cos mi teď řekl,
myslíš váţně!“
Harry jen pokrčil rameny a odvrátil se od něho. Přistoupil ke krbu, který se rozhořel, jakmile vstoupili do
místnosti.
„Moţná,“ řekl tiše. „Nicméně, tak jak jsi před tím sám řekl, on je mimořádně statečný a je pro naši válku
velkým přínosem. Nemůţu s tebou souhlasit, kdyţ mluvíš o jeho zabití, jako kdyby to byla dobrá věc. Na
jeho místě se jednou můţu ocitnout já. Nebo ty... nebo...“
„Dobře!“ rozhodil Ron rukama. „Řekl jsem to bez rozmyslu. Stovky dětí, které znají Snapea jen jako zlého
parchanta, se budou radovat a pár lidem, kteří vědí o Snapeově roli ve válce, bude chybět. Takhle ti to
stačí?“
„Dokonale!“ odsekl Harry.
„Merline!“ zaťal zuby Ron. „Uţ jsme skončili? Dokáţu si představit lepší způsob, jak strávit večer.“
Harry pouze přikývl a musel se vší silou ovládnout, aby na něm nebylo nic znát. „Děkuji ti, ţe jsi se mnou
ztrácel čas,“ dodal sarkasticky.
„Poslyš,“ řekl Ron, „Všichni nemůţeme pořád myslet na válku. Musíš si i uţívat, abys pak měl pro co
bojovat, víš. Takţe já jdu za někým, kdo mi trochu zvedne náladu,“ a kdyţ odcházel, zabouchnul za sebou
dveře.
***
„Do prdele!“ pomyslel si Harry. „Severusi!“ Představa toho, ţe je v nebezpečí, pro něho byla daleko horší,
neţ kdyţ viděl Hermionu a Rona při Turnaji tří kouzelníků svázané na dně jezera. Pro ně totiţ mohl něco
udělat.
Co by asi tak mohl teď udělat pro Snapea?
Přemístil se do jeho komnat a rozhlédl se kolem sebe. Zapálil oheň v krbu a připravil na stůl lahev whisky
a skleničky. Na postel uloţil ohřívací kouzlo, protoţe si ještě ţivě pamatoval, jaká mu byla zima, kdyţ se
vrátil ze hřbitova a jak se třásl po své nepovedené misi na Oddělení záhad. Potom se usadil do křesla s
knihou a čekal.
A čekal...
Byly asi dvě hodiny ráno, kdyţ vrzly dveře a Snape unaveně vstoupil dovnitř. Zarazil se, kdyţ uviděl
Harryho.
„Harry! Co tady děláš?“
Řekl to tónem, jako by tady Harry netrávil kaţdou noc od toho úterního rozhovoru.
„Čekám tu na tebe?“ snaţil se Harry i přes spalující strach udrţet klidný hlas.
Severus ho obešel a zamířil rovnou do koupelny. „Dnes večer nemám na sex náladu. Vrať se do svého
pokoje.“ řekl, aniţ by se na něho podíval.
Harry dostal strach z toho, co všechno by jeho slova mohla znamenat. Přistoupil blíţ a vztáhl k Severusovi
ruku.
„Nedotýkej se mě!“
Harry polekaně ucukl.
Je snad Severus zraněný? Nebo zneuţitý? Harrymu se rozbušilo srdce.
Snapeovy rysy o poznání změkly. „Nejsem zraněný, nebo... cokoliv jiného,“ řekl mdle. „Já... jen se cítím
špinavý. Nech mě, abych se osprchoval a co nejdřív se dostal z těchto šatů.“
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Harry přikývl a šel dát vařit vodu. Je sice trochu pozdě, ale Severus miloval černou kávu, uţ jen její vůně
ho povzbudí.
Severus strávil ve sprše notnou dobu, ale nakonec přišel do obývacího pokoje.
„Dáš si kafe? Nebo whisky?“ zeptal se Harry.
„Nepotřebuji mateřskou péči, aby bylo jasné.“ řekl stroze Severus. Přesto na jeden hlt vypil připravenou
whisky, souhlasně kývnul směrem k dóze s kávou a nalil si další rundu, zatímco mu Harry připravoval
šálek horkého nápoje.
„Tu kávu si vezmu do postele,“ řekl tiše. „A ty bys uţ měl jít.“
Harry vstal a šel ke Snapeovi, ne snad, aby se ho dotkl, jen proto, aby mu stál po boku. Byl rád, kdyţ od
něho Snape necouvnul.
„Samozřejmě, ţe můţu odejít, pokud si to tak přeješ, ale pokud si přeješ společnost... bez čehokoliv
sexuálního.... tak určitě rád zůstanu.“
„Jsem zvyklý řešit následky návštěv u toho netvora sám,“ zavrtěl hlavou Snape.
Harry přikývl.
„Rozumím. Ale to, na co jsi zvyklý, nemusí být zákonitě to nejlepší.“
„Ne, to jistě ne,“ řekl Severus váhavě, „Ale nemám dost síly na rozhovor. Připoj se ke mně na rychlou
snídani,“ nabídnul Harrymu.
Harry přikývnul. Poznal, ţe byl odmítnut.
Bolelo ho to.
Ale věděl, ţe tohle není o něm, ale o Severusovi.
Došel aţ k němu a krátce stisknul jeho paţi. „Jistě, půjdu. Jen chci, abys věděl, ţe vím, jak moc špinavý
se cítíš. Měl jsem ho ve své hlavě, viděl jsem, co dokáţe. Ale přes to všechno chci být pořád s tebou.
Dobrou noc, lásko, a pokus se usnout.“
A i kdyţ to byla jedna z nejtěţších věci, které musel v ţivotě udělat, otočil se k odchodu.
A Severus ho nezastavil.
28. kapitola - Přátelé v ohrožení
Druhý den ráno se Harry přemístil do Severusových komnat. Ten uţ seděl u stolu, před sebou měl konvici
s kávou a toasty s marmeládou.
Harry vklouzl na své obvyklé místo, plaše se na něho usmál a sáhl po jednom z chlebů.
„Ţádné vřelé přivítání?“ zeptal se Snape.
Harry vyskočil, bleskurychle obešel stůl, poloţil dlaň na jeho čerstvě oholenou tvář a zadíval se mu do očí.
Kdyţ v jeho černých hlubinách našel jen radost z toho, ţe ho vidí, naklonil se k němu a zlehka se dotkl
svými ústy jeho tenkých rtů.
Severus se k němu krátce přitiskl, ruku poloţenou na Harryho boku.
Harry se pomalu a neochotně odtáhnul.
„Postel byla bez tebe studená,“ řekl Snape tiše a tím zaplašil všechny starosti, které Harryho trápily celou
noc. Všechny ty úvahy o tom, ţe ho snad Severus nepovaţuje za dostatečně zralého, aby se s ním sdílel
své myšlenky stejně tak, jako s ním sdílí loţe, se rázem rozplynuly jako dým a jeho tvář se rozzářila
šťastným úsměvem.
Severus přimhouřil oči a zaloţil si ruku v bok. „Tys měl strach...“
„Samozřejmě, ţe měl!“ vykřikl Harry.
Snape potřásl hlavou. „O náš vztah, ty pošetilče. Tím, ţe jsi dokázal ode mě odejít, jsi prokázal, ţe jsi
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vyspělejší, neţ jsem si myslel. A já jsem ti za to vděčný, ale příště budu rád, kdyţ tě po svém návratu
najdu ve své posteli.“
„Dobře,“ odpověděl Harry a usadil se zpět za stůl. Náhle si uvědomil, jak strašný má hlad. Namazal si
toast další vrstvou marmelády a s úlevou se do něho zakousl.
„Mluvil jsem včera večer s Albusem,“ řekl Snape tiše. „Ani jeden z nás nemůţeme přijít na nejlepší řešení.
Voldemort se chystá zaútočit na rodiče slečny Grangerové.“
Harry se málem udusil soustem, které právě jedl.
„Do prdele. Kdo další byl ještě předvolán? Kdyby se její rodiče náhle přestěhovali, mohlo by Voldemortovi
dojít, ţe jsi špeh?“
„To není vše,“ pokračoval Severus. „Poţádal mě, abych mu zjistil jejich adresu.“
„Aha. Výborně. Tak teď jsme opravdu ve slepé uličce.“
Severus usrkl kávu.
„Musíme si o tom promluvit s Hermionou,“ řekl nakonec Harry.
„A zbytečně ji vyděsit?“
„Horší by bylo, kdyby zjistila, ţe jsme to věděli a nedali jí moţnost, aby s tím něco udělala,“ řekl Harry.
„Jsi si jistý?“ zeptal se Severus.
Harry přikývl. „Není nic horšího, neţ být vyřazen ze hry, a krom toho Hermiona mívá docela dobré
nápady.“
„Zeptám se ředitele, jestli by bylo moţné, abychom se všichni sešli po večeři,“ souhlasil Severus. Podíval
se na hodiny na zdi, které právě ukazovaly ‚čas jít učit‘ a vstal. Harry si ještě strčil poslední sousto do
pusy a vstal také.
Severus zvedl košík s pergameny a přešel k Harrymu, aby ho jemně políbil, jazykem mu olízl rty a
ochutnal tak sladkokyselé stopy po marmeládě.
Bolest z odloučení, kterou dnes v noci oba zaţili, jako by je ještě víc spojila. Harry si na okamţik opřel
čelo o Severusovu hruď, pak o krok ustoupil a s úsměvem se přemístil do svého pokoje. Odtud seběhl
dolů do společenské místnosti a na vyučování.
***
„Jednou k tomu muselo dojít,“ řekla Hermiona rozhodně, čímţ překvapila přítomné v kanceláři ředitele
školy - Harryho, Snapea i profesorku McGonagallovou.
Na přiškrcený zvuk, co unikl z hrdla vedoucí její koleje, Hermiona jen prohlásila: „Počítám s něčím
takovým uţ celá léta. Přidala jsem k domu i na jejich pracoviště mimořádné ochrany, ale vypadá to, ţe
nyní potřebujeme udělat víc, neţ jen to. Ale na druhou stranu bychom tím ohrozili profesora Snapea.“
Hermiona si několik vteřin zamyšleně ohryzávala nehty, neţ k němu vzhlédla. „Kdo všechno byl na tom
setkání s vámi, pane profesore? A proč vlastně chce Voldemort zabít mé rodiče právě teď?“
„Byl tam Lucius Malfoy, Červíček a Rookwood.“
„Je obvyklé, ţe setkání bývají takhle malá?“ zeptala se Hermiona překvapeně.
„Občas se to stane,“ odvětil Severus.
„Takţe jste byli předvoláni jen proto, abyste zorganizovali útok na mé rodiče?“ zeptala se zmateně.
„Mluvilo se tam o několika útocích – vlastně kaţdý z nás dostal za úkol zorganizovat jeden z nich.“
„A něco takového po vás chce pravidelně?“ zeptala se Hermiona s despektem.
Severus se napřímil. „Jak se to vezme. Já jsem obvykle poţádán o výrobu nějakého lektvaru, nebo o
informace týkající se plánů ředitele.“
Hermiona mu poloţila ruku na rameno. „Je mi to líto,“ řekla procítěně.
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Severus snad nikdy nevypadal překvapeněji.
„Jde o to, ţe jestli to nebyl obvyklý poţadavek, tak je to pro vás mnohem sloţitější,“ pokračovala. „Chci
tím říct, ţe vás dostal do patové situace. Pokud mu tu adresu prozradíte, tak by vás mohl začít podezřívat
Brumbál. A pokud ne, tak budete čelit Voldemortovu hněvu. Myslíte si, ţe je to nějaká zkouška, ţe vás
přivedl do takovéto situace?“
„Obávám se, ţe vůbec netušíte, o čem tady mluvíte, slečno Grangerová,“ odpověděl Snape. „Přikázal mi
uţ udělat mnoho věcí, kvůli kterým by mohl mít profesor Brumbál pochybnosti, kdyby mi zcela
nedůvěřoval. U Voldemorta není prostor na jakékoliv zaváhání, on očekává, ţe uspěji, a to tak rychle, jak
jen je to moţné.“
„Slečno Grangerová,“ oslovila dívku McGonagallová. „Můţete nám prosím říct, jaká ochranná kouzla jste
pouţila? Abychom znali moţná rizika a byli schopni zváţit další moţné kroky.“
Hermiona přikývla a vychrlila ze sebe plejádu asi šesti extrémně silných ochranných kouzel.
Učitelé se po ní udiveně podívali.
„Kdo tam ta kouzla umístil, slečno Grangerová?“ zeptala se profesorka McGonagallová.
„Udělala jsem to sama, některá uţ během třetího ročníku a zbytek ve čtvrtém."
„Coţe?“ vyjekla profesorka McGonagallová skřehotavě.
„Je to vůbec moţné?“ ozval se Severus. „Jsou tu přeci zákony omezující kouzlení nezletilým...“
„Nicméně na ochranná kouzla se tato omezení nevztahují,“ přerušila ho Hermiona nekompromisně.
„Vy jste si nejdřív nastudovala příslušné zákony?“ konstatoval Brumbál a překvapeně zamrkal.
„Kaţdý můţe získat přístup do ministerské knihovny a přečíst si tam knihy o zákonech,“ řekla Hermiona.
„Strávila jsem tam mnoho příjemných dní.“
„Proč jsi mi o tom nikdy neřekla?“ zeptal se Harry.
Hermiona se na něho podívala. „Protoţe, jak tě znám, tak by ses jistě dostal do problémů,“ řekla přísně.
Severus ze sebe vydal přidušený zvuk, který spěšně zamaskoval kašlem, jakmile se na něho Harry
zamračil.
„Vím, ţe kdyby ses dostal do potíţí, tak bys napřed pouţil kouzlo a o následcích bys uvaţoval aţ později,“
pokračovala neochvějně.
Teď uţ i Minerva McGonagallová měla co dělat, aby skryla včas svůj úsměv rukou.
„Ale ruku na srdce, nejsem přeci aţ tak hrozný,“ zvolal Harry.
„Vzpomínáte na ten létající automobil, pane Pottere?“ nadhodil Snape.
„A na Záchranný autobus a tvou noční eskapádu?“ přidala se Hermiona.
„No tohle!“ odfrkl si Harry. „A já jsem trval na tom, ţe před tebou nemáme nic skrývat!“
Hermiona se na něho usmála. „Jsem ti za to opravdu vděčná, Harry. Ale vraťme se k tomu, co se děje teď,
ano? Vypadá to, jako by moji rodiče byli vybráni k tomu, aby odvrátili Harryho pozornost jinam. Logicky si
vybral někoho, na kom mu záleţí, a kdo je zároveň přijatelný pro Smrtijedy - na rozdíl třeba od
čistokrevných Weasleyových nebo Dursleyů, kteří jsou pro změnu dobře chráněni. A... a ještě k tomu
dosáhne naprosto stejného efektu, ať uţ by nám jeho plán profesor Snape vyzradil nebo ne! Kdybychom o
útoku věděli, tak se soustředíme na to, jak mu zabránit a kdyţ ne, tak budeme rozptýleni... jeho
následky.“ Poslední dvě slova řekla Hermiona zdráhavě. Zjednodušeně to totiţ znamenalo, ţe její rodiče
budou mrtví.
„Je nějaká moţnost, jak by mohli zjistit, kdo ty ochrany vytvořil?“ zeptal se Harry.
Ostatní se na něho podívali.
„No, já cítím ochranná kouzla v Bradavicích, a cítím nejen ta stará kouzla, ale i ta nová, která jsou s nimi
provázaná. Poznají Smrtijedi, ţe je tam Hermionina ochrana uţ několik let? Můţou nějak rozpoznat její
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magický podpis? V případě, ţe by to dokázali zjistit, tak by byl Severus mimo podezření. Ale další otázkou
zůstává, zda jsou ty ochrany dostatečně silné? A je mi líto, Hermiono, ţe to musím říct, ale co zastaví
jejich útoky, pokud právě nebudou doma, nebo v práci?“
„Myslím si, ţe většina lidí by nebyla schopna zjistit, kdy byly ochrany vybudovány, nebo dokonce kdo je
udělal,“ řekl Albus a zavrtěl hlavou. „Skutečnost, ţe jste zabezpečila svůj vlastní domov, dává kouzlu větší
moc, nicméně navrhuji, abychom se podívali, co se dá ještě udělat pro jejich posílení. Všichni vedoucí
kateder jsou kvalifikovaní v ochranných kouzlech, protoţe mají bohaté zkušenosti s jejich nastavováním
ve vlastních kolejích, plus těch, co chrání celé Bradavice. Minervo, byla bys tak laskavá a doprovodila
slečnu Grangerovou?“
„Moc rád bych vám pomohl,“ nabídnul se Harry.
„Vím, ţe jsi velmi mocný, Harry, ale tvá přítomnost by mohla věci pokazit,“ zamítl Albus.
„Při vší úctě, Albusi,“ prohlásil Harry, „tady v Bradavicích jsem také nastavil dodatečné ochrany a mohu
pouţít magii země přímo, bez pouţití hůlky, taková forma kouzlení je nezjistitelná.“
„Mohla by to být past,“ řekl tiše Severus. „Existuje moţnost, ţe Voldemort uţ dávno ví, kde rodiče slečny
Grangerové ţijí. Mohl nechat sledovat její sovy, nebo mohl nechat někým sledovat ji, kdyţ se vracela
domů na prázdniny. Kdyby mě podezříval, ţe jsem špeh, očekával by právě to, co pan Potter navrhuje - ţe
se bezmyšlenkovitě vrhne na ochranu domu jednoho z jeho přátel."
„Dobře a co navrhuješ?“ zeptal se Harry důrazně.
Severus přecházel po místnosti.
Náhle se otočil. „Minervo, obávám se, ţe budeme potřebovat malou, ale veřejnou ukázku tvého úrazu
nebo nemoci – pád ze schodů, nebo kouzelnické spalničky, nebo něco takového.“
„Opravdu, Severusi? A to jako proč?“ řekla a zpříma se postavila.
„Aby vás ředitel nemohl poţádat, abyste doprovázela slečnu Grangerovou domů, aţ její rodiče budou
mít... autonehodu,“ řekl klidně.
„Chystáte se zajistit, aby auto mých rodičů mělo nehodu?“ Hermiona bojovně vyskočila se zaťatými
pěstmi.
„Jen menší nehodu, která si nicméně bude vyţadovat váš návrat domů,“ přikývl Severus. „Jsem si jist, ţe
něco takového by šlo zařídit bez větších problémů.“
„Co máš v plánu, Severusi?“ zeptal se Brumbál.
„Budu doprovázet slečnu Grangerovou a posílím ochrany na jejich domě. Mohu pouţít nenápadně
bezhůlkové kouzlo, pro případ, ţe mě budou sledovat,“ řekl.
„Půjdu s tebou,“ prohlásil Harry.
„Nesmí vás tam vidět Smrtijedi, Harry,“ řekla profesorka McGonagallová a zavrtěla hlavou.
„Já vím. Neuvidí mě.“
Hermiona se na všechny podívala. „Děkuji,“ zašeptala.
Harry vstal a rychle ji objal.
„Děláme správnou věc, vzhledem k okolnostem, ţe?“ zeptala se dívka schoulená na jeho rameni.
„Vzhledem k tomu, ţe jsou stále v ohroţení?“ zeptal se jí Harry.
Přikývla.
Harry se podíval na starší kouzelníky. „Existují nějaká ochranná kouzla, která bychom mohli pouţít na její
rodiče?“
„Zajistit někomu tak rozsáhlou osobní ochranu, jakou máš na mysli, je téměř nemoţné,“ řekl Brumbál
tiše. „A co se týče této kombinace, Severus by mohl Voldemortovi naznačit, ţe za tu nehodu je
zodpovědný on...“
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„Temný pán by neměl moc velkou radost, pokud bych jednal bez jeho svolení,“ přerušil ho Severus.
„Ber to jako záloţní plán, Severusi,“ navrhla Minerva.
Přikývl. „Ano. Měl bych ještě...“ podíval se na Hermionu a zarazil se. „Ale jestli to bude potřeba, tak to
udělám.“
„Jste ušlechtilý člověk, profesore Snape,“ usmála se na něho dívka se slzami v očích.
„Jste si jistá, ţe nemluvíte o někom jiném, slečno Grangerová?“ řekl pochybovačně lektvarista.
***
Ale samozřejmě, ne vše šlo přesně podle plánu.
Minerva sice měla nehodu, avšak osud celou událost převzal do svých rukou a výsledek tak byl zcela
nečekaný. Touto částí plánu byl pověřen Albus, který celou scénu přichystal bez vědomí ostatních, aby
jejich reakce byla opravdová. Avšak jeho kouzlo, které mělo způsobit, ţe Minerva před všemi uklouzne po
schodech, které předem - stejně, jako místo dopadu - opatřil neviditelným polstrováním, bylo bohuţel
zmařeno jedním mrzimorským druhákem.
Kdyţ totiţ vedla nebelvírské studenty dolů, aby sledovali famfrpálový zápas mezi Zmijozelem a
Havraspárem, tak nešťastně uklouzla po máslovém leţáku, který rozlil jeden mrzimorský druhák, kdyţ se
ho v panice před přicházející profesorkou snaţil chvatně schovat pod svůj hábit. Minerva sklouzla po
kluzkém nápoji tak nešikovně (aniţ by znala Albusův plán, měla na sobě své nejvíce klouzavé boty) a
místo relativně bezpečného pádu ze schodů, přepadla po hlavě přes zábradlí a za doprovodu vyděšeného
křiku studentů dopadla na zem, přičemţ se ještě ve vzduchu stihla přeměnit do kočičí podoby.
Studenti ještě několik let zaníceně diskutovali o tom, jestli profesorka na sobě skutečně měla fialové
bombarďáky lemované růţovou krajkou, které prý zahlédli, kdyţ padala hlavou dolů a nebo - jak tvrdili
druzí - byla v okamţiku, kdy se proměnila, pod hábitem úplně nahá. Ať tak nebo tak, její přistání vyvolalo
hlasitý potlesk, ale bohuţel jí to i tak stálo mnohočetné zlomeniny, které způsobily, ţe se profesorka
nebyla schopná proměnit zpět. Místo toho zůstala leţet na místě a se srdce drásajícím nářkem si jemně
olizovala zraněné přední tlapky.
„Nedotýkejte se jí!“ křičela Hermiona zatímco k ní sbíhala po schodech. Nebyla si sice jistá, jestli je to celé
realita nebo nahrané, ale její láska ke kočkovitým šelmám (nemluvě o náklonnosti k hlavě své koleje) jí
poháněla kupředu a cestou řvala na kaţdého, kdo se jí připletl do cesty. Všichni studenti z Nebelvíru
věděli, ţe Hermiona díky svému kocourovi Křivonoţkovi ví o kočkách všechno a tak jí raději ustupovali z
cesty, stejně jako Mrzimoři, kteří stáli v dolní části schodiště a právě se chystali poraněnou kočku
zvednout.
„Běţ pro madam Pomfreyovou!“ vykřikla vyděšená Hermiona na prvňáčka, který se při tak odpovědném
úkolu nadmul pýchou a vystřelil najít lékouzelnici.
„Nebyl by tady uţitečnější spíš Hagrid?“ ušklíbla se Pansy Parkinsonová, která vyšla ze sklepení právě
včas, aby viděla ten otřesný pád.
„Odprejskni, Pansy!“ zavrčela na ni Hermiona a měla radost, kdyţ slyšela, jak druhá dívka šokovaně
zalapala po dechu.
Hermiona opatrně poklekla u kočky, Ron a Harry po jejím boku. Bylo těţké odhadnout, jak váţné je její
poranění, ale díkybohu neviděli ţádnou krev, ani vyčnívající kosti.
Naštěstí se tam záhy objevila profesorka Prýtová, která bryskně ovládla situaci a odehnala všechny pryč.
„Doufám, ţe není váţně zraněná,“ dělala si starosti Hermiona, zatímco si razili cestu na ošetřovnu. „Bylo
to fakt hrozné!“
„Ale musím uznat, ţe její proměna byla neuvěřitelná,“ zaslechli Parvati, která šla těsně vedle nich. „Někdy
se opravdu vyplatí být zvěromágem.“
***
Ten večer byli studenti z Nebelvíru informováni, ţe vedoucí jejich koleje stráví několik dní na ošetřovně,
neţ se jí zahojí polámané kosti. Také byli informováni, ţe v případě jakýchkoliv problémů se mají obrátit
na profesorku Hoochovou. Prefekti byli poţádáni, aby na mladší studenty dohlédli.
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Hermiona špatně spala, trápilo ji pomyšlení na stav profesorky McGonagallové a představovala si, jak asi
proběhne nehoda jejích rodičů. Jak si teď můţe být jistá, ţe její rodiče nebudou váţně zraněni?
Druhý den při snídani začali celý plán realizovat. Za učitelským stolem bylo nezvykle rušno. Brumbál
odešel pryč a kdyţ se vrátil, tak se na něco ptal profesorky Hoochové. Ta rezolutně zavrtěla hlavou.
Brumbál se proto obrátil na Snapea, který jak se zdálo, nejdřív protestoval, ale pak se unaveně podřídil.
Toto malé drama přilákalo ještě větší pozornost studentů, kdyţ Snape zamířil dolů za Hermionou
Grangerovou a mluvil s ní.
„Slečno Grangerová. Ředitel si přeje, abyste šla se mnou,“ přikázal.
Hermiona vstala. „Jistě, pane. Ale kam vlastně jdeme?“
Snape se k ní naklonil blíţ, vědom si všech dychtivých očí, které je sledují a uší, které poslouchají. „Věřím,
ţe je ve vašem zájmu, aby to zůstalo tajemstvím,“ řekl krátce. „A dost uţ lelkování.“
Ron a Harry vstali také.
Snape na ně zíral. „Kam si myslíte, ţe vy dva jdete? Hádám, ţe slečna Grangerová dokáţe chodit sama,
aniţ byste jí dělali z kaţdé strany oporu. Pokračujte ve snídani.“
Hermiona vztekle naházela věci do své tašky.
„Můţete to tady klidně nechat, ať jsou vaši kolegové také pro jednou uţiteční,“ ušklíbl se Snape.
Hermiona následovala Snapea ven z Velké síně.
„Přivolejte si svůj plášť,“ doporučil jí Snape chladně a sám udělal to samé.
Hermiona tak učinila se strachem a úzkostně se na něho podívala. Kdyţ přiletěl její plášť, okamţitě si ho
přes sebe přehodila.
Snape jí dovedl ke dveřím a okázale je otevřel dokořán.
Šli mlčky po pěšině.
„Jsem tady,“ ozval se tiše Harry. „Je fajn, ţe je tahle pěšina tak ušlapaná, takţe na ní moje šlépěje nejsou
vidět.“
„A sakra!“ zasyčel najednou Snape.
Důvod jeho znepokojení byl nad slunce jasný.
Po cestě naproti nim kráčel Lucius Malfoy...
***
„To bude dobrý, ne? Máme přece všechno připravené...“ řekla Hermiona s pohledem upřeným před sebe.
„To rozhodně ne,“ odsekl Snape. „Mundunguse Fletchera chytili za překročení povolené rychlosti. Při té
příleţitosti zjistili, ţe mu chybí nějaké nezbytné doklady a byl zadrţen. Takţe nehoda s vašimi rodiči se
ještě nestala. Nicméně Albus rozhodl, ţe budeme postupovat podle původního plánu, kdyţ uţ se kvůli
tomu McGonagallová zranila, a k nehodě dojde v nejbliţší době. Ale jestli se Malfoy rozhodne v tom
šťourat, nebo dokonce půjde s námi, máme váţný problém.“
Hermiona se zamyslela. „Nechte to na mně, pane profesore. Prosím.“
Ostře se na ní podíval. „Co je to za pitomý...“
„Věř jí, Severusi,“ podpořil dívku tiše Harry.
„Snaţte se vypadat rozzuřeně,“ instruovala ho Hermiona.
„Tak to tedy rozhodně nebude problém,“ vyštěkl Snape a dotčeně zvedl hlavu.
„Pane Malfoyi,“ pozdravil ho formálně, aby tak zdůraznil Hermioninu přítomnost. „Co vás přivádí do
Bradavic?“
Lucius Malfoy tam stál proti nim, pohrával si se svou hůlkou a vypadal zářivě jako vţdy. Měl na sobě plášť
z nejjemnějšího kašmíru v temně modré barvě, s kterou ostře kontrastovaly jeho světlé vlasy a šedé oči. I
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jeho tvář vypadala bledší, neţ jindy.
„Chtěl jsem si promluvit s ředitelem školy o budoucím vzdělání svého syna. Je mi líto, ţe tě vidím
odcházet, Severusi. A ještě k tomu v tak... neočekávané... společnosti.“ Pozvedl obočí a pohledem
přejíţděl z jednoho na druhého.
Severus se hrozivě zamračil a modlil se ke všem svatým, aby rozhodnutí nechat to na Hermioně nebyla
chyba.
„Profesor Snape mě vede k Leonardu Dimblethwaitovi,“ řekl Hermiona vztekle a zamračila se.
„Opravdu?“ protáhl Malfoy jízlivě. „Nevzpomínám si, ţe bych se vás na cokoliv ptal, mladá dámo.“
„Také nemám nejmenší chuť se s vámi bavit, tím si můţete být jistý,“ odsekla mu v odpověď. „Takţe nás
nechte projít, abychom tuto záleţitost vyjasnili.“
„Nebudu tolerovat hrubosti ze strany ţáků, slečno Grangerová. Chováte se jako byste měla málo
problémů. Okamţitě se panu Malfoyovi omluvte,“ poţadoval Snape. Ta ţába mu dává vodítka... ale
Leonard Dimblethwaite? Je přeci šéfredaktor měsíčníku Praktické lektvary? Proč by tam pro Merlina s ní
měl jít?
„Ale on řekl, ţe se mnou nechce mluvit, pane,“ řekla drze Hermiona.
„To je tím, ţe vůbec povolili, aby taková... lůza... mohla navštěvovat školu.“ řekl Malfoy Snapeovi
znechuceně. „Nemají ani ponětí o základech slušného chování.“
Hermiona zvedla bojovně bradu. „Respekt prokazuji tomu, kdo si ho zaslouţí,“ oznámila klidně. „Právě
kvůli takovýmto zpátečnicky uvaţujícím kouzelníkům, jako jste vy, jsem byla nucena napsat článek do
časopisu pod pseudonymem Herbert Greystoke. A mohu vás ujistit, ţe reakce čtenářů měsíčníku Praktické
lektvary byly veskrze pozitivní. Ale kdybych ho publikovala pod ţenským jménem a ještě k tomu jako
mudlorozená...“ podívala se opovrţlivě na Malfoye, „...silně pochybuji, ţe bych sklidila stejný ohlas.“
Severus se k ní otočil, pohlédl jí do tváře a černé oči mu planuly hněvem. „Jak můţete být tak arogantní a
myslet si, ţe vám projde přisvojení si díla váţeného člena lektvarové společnosti? Nepřestáváte mě
udivovat, slečno Grangerová! Vyhození ze školy bude váš nejmenší problém, aţ řediteli školy donesu
důkaz o vaší nehorázné lţi! Vzhledem k absenci vedoucí vaší koleje mi bude velkou ctí vyprovodit vás zpět
k vaší rodině. Moţná, ţe u mudlů jsou takové výmysly přijatelné.“
Během této své tirády se podíval na Malfoye a s uspokojením shledal, ţe se muţ pobaveně šklebí. Skvěle,
pomyslel si Snape. Zmínka o návratu slečny Grangerové domů na Malfoye zabrala. Ale vůbec netušil, proč
si vymyslela něco tak pitomého.
„Draco vţdycky říkal, ţe si o sobě moc myslíte, ale zdá se, ţe jste právě překročila všechna očekávání,
slečno Grangerová. Jste akorát tak k smíchu. Severusi, Minerva McGonagallová má snad dovolenou?“
„Včera nešťastně uklouzla na schodech. Přepadla přes zábradlí.“ ušklíbnul se Severus.
„Pro Merlina, kam ty Bradavice jenom spějí?“ zalapal Malfoy po dechu. „Moţná bych měl dostat Draca ze
školy ještě dřív, neţ mám v plánu. Ale o tom si promluvíme později. Nebudu tě zdrţovat, Severusi,“ a s
těmito slovy je minul.
Harry pečlivě srovnal krok s Hermioniným. Po chvíli se otočil, aby se ujistil, ţe Malfoy vešel do budovy
školy.
„Uţ je pryč,“ zašeptal.
„Co vás u všech svatých vedlo k vytvoření takové pohádky, jako je tahle?“ vyštěkl Snape. „Pro Merlina!
Myslel jsem si, ţe přijdete na něco uvěřitelného! To jsme se stejným efektem mohli Malfoyovi říct rovnou
pravdu!“
Harry se zasmál a ihned si přitiskl ruce na ústa.
„Severusi, proč si myslíš, ţe jsem četl Praktické lektvary v ten den, kdy jsme se potkali?“
„Coţe jsi dělal, Harry?“ zazubila se Hermiona.
„Velmi erudovaně jsem hovořil o práci Herberta Greystoka,“ odsekl Harry se smíchem v hlase.
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Snape ztuhl v náhlém pochopení a zastavil se.
Hermiona i Harry do něho zezadu narazili.
„Ouuu! To jsi nás nemohl nějak varovat?“ ozval se Harry nespokojeně a o krok ucouvl.
Snape ho ignoroval a vtáhl Hermionu pod hustý břečťan, který obrůstal sloup, jenţ byl součástí hlavní
brány.
„Chcete mi tím říct, ţe jste opravdu Herbert Greystoke?“ zeptal se.
Hermiona se lehce uklonila. „K vašim sluţbám. Ponechala jsem si své iniciály,“ dodala.
Severus na ni chvíli zíral a potom se také lehce uklonil. „Musím přiznat, ţe jste na mě udělala dojem,
slečno Grangerová,“ řekl posléze.
„Děkuji,“ řekla ostýchavě dívka.
Došli k hranici, za kterou se mohli přemístit. „A Leonard Dimblethwaite to ví?“
„Před tím, neţ to vydal, neměl o tom ani tušení, ale později... jsem mu to řekla.“
Všichni tři se přemístili k Hermioně do obývacího pokoje.
Severus se zasmál. „Máte nečekané zmijozelské vlastnosti. Jsem ohromen.“
„Špatný odhad. S tímto nápadem přišla Harryho zmijozelská stránka,“ usmála se.
„Budeme se muset vypravit za Dimblethwaitem, pro případ, ţe by si chtěl Lucius celou historku u něho
ověřit.“
Hermiona přikývla. „Mohli bychom ale napřed udělat ta ochranná kouzla?“
„Jistě,“ souhlasil Severus.
Harry si sundal neviditelný plášť, postavil se proti Severusovi a oba zavřeli oči, aby prozkoumali kouzla,
která Hermiona na dům umístila.
Po několika minutách Snape otevřel oči. Díval se na Harryho, který tam ještě stále nehybně stál a
skenoval dům. Měl rozcuchané vlasy z toho, jak si sundával plášť – tedy ne ţe by to oproti normálu byl
nějaký výrazný rozdíl – a jeho postoj byl uvolněný, i kdyţ jeho magie odváděla svou práci.
Najednou bylo Severusovi jasné, ţe by se takto rád na Harryho díval, i kdyţ budou jeho vlasy šedé a tvář
vrásčitá. Ještě chvíli se jen tak kochal pohledem na jeho obličej. Uvaţuje vůbec Harry o tom, ţe budou
jejich ţivoty spojené i za mnoho let?
Severus doufal, ţe ano. Harry měl rád stálost. Celých sedm let v Bradavicích měl stále stejné přátele, jen
v poslední době jejich okruh rozšířil. Pravidelně navštěvuje Hagrida – a je stále stejně skromný – ba právě
naopak, podceňuje se. Věděl, ţe by měl nechat Harryho nechat jít, měl by to chtít, ale on chtěl jeho.
Nenechá ho odejít bez boje!
Harry otevřel své velké zelené oči, které se okamţitě naplnily radostí, jakmile se na něj podíval. Severus
cítil, jak mu poskočilo srdce v hrudi. Harry k němu automaticky vztáhl ruku a Severus, aniţ si to
uvědomil, ho za ni uchopil.
Hermiona se nad tím obrázkem usmála, ale okamţitě si zakryla ústa dlaní.
Severus se naklonil, aby Harryho políbil, kdyţ v tom ho udeřila realita a došlo mu, kde jsou a ţe mají
publikum.
Hermiona byla velmi zklamaná, kdyţ se Snape od Harryho odtáhl a obrátil se k ní.
„Je to pro mě těţké přiznat dvakrát v tak krátkém časovém úseku, ale jsem ohromen.“
„Ano, ochranná kouzla jsou vynikající,“ souhlasil Harry. „Mohl bych nějaké přidat, ale ani to snad není
nutné.“
„Mohl bys to prosím udělat, Harry?“ zeptala se Hermiona. „Čím více, tím lépe. A i kdyby náhodou někdo
vycítil, ţe jsi na ochranných kouzlech pracoval i ty, tak to pro něho jistě nebude ţádné překvapení.“
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„Ale hádám, ţe já bych vám s tím pomáhat neměl?“ nadhodil Severus.
„Pokud jste si jistý, ţe jsou ochrany dostatečně silné, tak bych vás raději neohroţovala,“ řekla Hermiona
tiše.
Severus, který nebyl zvyklý, ţe by někdo bral ohledy na jeho bezpečí, se cítil nečekaně dojatý.
Harry se posadil uprostřed místnosti na podlahu a začal pracovat na ochranných kouzlech. Mezitím se
Hermiona se Severusem rozhlíţeli po domě a kontrolovali mudlovské zabezpečení - zámky na oknech a
dveřích, pevnost jejich uchycení atd. Dům byl přeplněn knihami a Severus se tady cítil příjemně. Není
divu, ţe Hermiona přijela do Bradavic nabitá znalostmi.
„A nechtěli by vaši rodiče přijmout ochranu v Bradavicích?“ zeptal se Snape tiše, kdyţ stáli v pracovně
jejího otce. „Jsem si jist, ţe profesor Brumbál by rád učinil potřebná opatření.“
„Ne,“ zavrtěla hlavou Hermiona. „Vědí, ţe je tu jisté nebezpečí. Dokonce mi navrhli, abych opustila
kouzelnické společenství a vrátila se domů, dokud se situace nezmění. Oni nechápou, ţe já musím být
součástí té změny – sice to musí udělat Harry, ale potřebuje veškerou podporu, kterou mu můţeme dát.
Nemůţu ho opustit. Ale právě tak nelze očekávat, ţe dokáţu opustit svou rodinu.“ Podívala se na něho.
„Hledala jsem nějaký lektvar na jejich osobní ochranu, ale nezdá se, ţe je nějaký, který by účinkoval tak
dlouho, aby jim byl uţitečný.“ Znělo to, jako by Severuse ţádala, aby se s ní podělil o své zkušenosti a
případně jí pomohl.
„Je mi to líto,“ řekl jemně. „Tento problém jsem důkladně studoval a pokusil jsem se mnohokrát uvařit
lektvar, který by měl takovéto schopnosti, ale bez úspěchu.“
Přikývla. „Děkuji vám.“
Harry se objevil ve dveřích a cpal se čokoládou.
„Předpokládám, ţe sis ji přinesl sebou,“ prohlásila Hermiona.
„Jistě, dáš si taky?“
Zavrtěla hlavou. „Ne, ty ji potřebuješ. Krom toho, moje postava...“
Harry i Severus přejeli pohledem po její siluetě a potom se na sebe udiveně podívali. Hermiona zrudla
rozpaky.
„Myslím si, ţe vypadáš dobře, Hermiono,“ zhodnotil Harry.
„No... ale já chci, aby to tak zůstalo,“ usmála se a prohrábla si vlasy.
Harry se zasmál. „Tak co dál? Dimbledumble, nebo jak se jmenuje?“
Severus přikývl. „Jistě. Kdyby to nebylo tak příjemné ráno, tak bych byl tvou neznalostí pobouřen.“
„Co se stane s mými rodiči?“ zeptala se Hermiona tiše.
„Budeme postupovat podle plánu. Doufejme, ţe Fletchera zastoupil někdo, kdo má mozek. Obávám se ale
toho, ţe se sem budeme napříště muset vrátit tak, abychom byli viděni.“
„Máte obavy?“ zeptala se Hermiona.
Harry se k ní naklonil. „Jen z toho, ţe si bude muset obléct mudlovské oblečení,“ špital jí do ucha, šťastný,
ţe můţe na chvíli zaplašit její starosti.
„Nelíbí se vám?“ zeptala se Hermiona se zájmem.
„Pokud je někdo zvyklý na tradiční kouzelnický oděv, tak se můţe cítit trochu... stísněně,“ poznamenal
Harry.
„Coţe? Jak to? Vţdyť to má na sobě obvykle tisíc knoflíků,“ pronesla Hermiona statečně při pohledu na
profesora.
„Harry...“ řekl Severus varovně, ale ve stejném okamţiku uţ mladý muţ poloţil svou otázku.
„Hermiono, pamatuješ si toho starého čaroděje, kterého jsme potkali ve frontě na vodu na Světovém
poháru ve famfrpálu?“
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Hermiona zavzpomínala...
„Prostě měj rozum, Archie, a natáhni si je! Takhle tu nemůžeš chodit, dokonce i ten mudla u brány už má
podezření...“
Tu košili jsem koupil v mudlovském obchodě,“ bránil se starý kouzelník tvrdohlavě. „Mudlové takové
nosí.“
„Nosí je jejich ženy, Archie, ale muži ne, ti nosí tohle,“ prohlásil kouzelník z ministerstva a mával
proužkovanými kalhotami.
„Ty si na sebe nevezmu,“ řekl starý Archie pobouřeně. „Mám rád, když mi kolem franty pěkně fouká.“
V tu chvíli se Hermiona tak strašně rozhihňala, že musela z fronty vyběhnout a vrátila se teprve, až když
si Archie nabral vodu a zamířil pryč.
Jakmile ta poznámka Hermioně zapadla na správné místo, vykulila oči a přejela pohledem Severusovu
postavu. Viděla ale jen jeho boty, nic víc.
„Děkuji vám, pane Pottere,“ zavrčel Severus. „Slečno Grangerová, kouzelníci obvykle očarují své hábity
tak, aby ostatním zabránili zírat na nezakryté části jejich těla.“
„Coţe? To mi nikdo neřekl!“ bránil se Harry.
„Všiml jsem si,“ ušklíbl se Severus.
„Ty bastarde!“ vybuchl Harry a vrhl se Severusovi do náruče.
Ten ho pevně objal a znemoţnil mu se pohnout. Hermiona se smála.
„Otočte se, slečno Grangerová,“ nařídil jí Snape.
Hermiona to udělala a Severus přitiskl své rty na Harryho v dlouhém hlubokém polibku.
Zrcadlo v předsíni umoţnilo Hermioně nestydatě sledovat celou scénu. Z toho, co viděla, se nedalo
pochybovat o vášnivosti jejich vztahu a měla radost i za Harryho. Snape je pro něho skutečně ideální
partner. Je silný, náruţivý a nestrpí ţádné nesmysly, ať uţ je udělá kdokoliv. Je to ideální ochránce pro
někoho, kdo si neuvědomuje, ţe potřebuje ochranu.
Harry se neochotně vzdal Severusových úst, kdyţ se jeho milenec odtáhl. Cítil se tak... vzrušeně.
„Měli bychom jít,“ řekl Severus a hladil při tom Harryho zezadu kolem pasu aţ k jemným křivkám jeho
zadku.
„Jsi připravený, Harry?“ zeptala se Hermiona a otočila se.
„Mohl bych na tuto slovní hříčku zareagovat, ale neudělám to,“ ušklíbl se Harry. „Můţeme jít?“ zeptal se
Severuse.
„Jsem rád, ţe vidím, ţe máš alespoň nějaké zábrany,“ pronesl Snape a ignoroval jeho odfrknutí. A doufal,
ţe se tak ţivočišně necítí jen on sám. „Myslím, ţe by ses měl vrátit. Dřív, neţ si tvé nepřítomnosti někdo
všimne - ano vím, ţe máte nějaké volné hodiny, ale měl by ses vrátit a ujistit se, ţe tě někdo uvidí i před
tím, neţ začne vyučování. Můţeš třeba jít do knihovny, převrhnout tam několik hromad knih a jít na nervy
paní Pinceové. Jsem si naprosto jistý, ţe nepotřebuješ radit v tom, jak být nemotorný,“ ušklíbl se na něj.
„Hej! Vţdyť jsem tu vázu spravil!“ zazubil se na něho Harry.
„Co se stalo s vázou?“ zeptala se Hermiona, zatímco kráčeli dolů po schodech.
„Rozbil jsem nějakou Ming staroţitnost Malfoyovic rodu,“ řekl Harry nevzrušeně.
Hermiona zalapala po dechu a potom se na něho s úšklebkem otočila. „To snad ne! Jak se ti to povedlo?“
„Tak o tom mluvit nebudeme,“ vstoupil jim do toho Severus přísně. „To znamená ani později,“ dodal, kdyţ
viděl, jak se Harrymu zajiskřilo v očích.
„Morousi,“ odsekla mu Hermiona a sama byla překvapena svou reakcí.
„Bylo mi potěšením,“ uklonil se jí Severus.
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***
Harry se vrátil do Bradavic, zatímco Hermiona a Snape si u Leonarda Dimblethwaita pochutnávali na čaji a
koláčcích. Poté, co Severus několik minut prskal, se nechal ukonejšit uklidňujícími výroky, které na jeho
adresu nakladatel sesílal o tom, jak skvělý je pedagog a jak je na jeho ţácích vidět skvělé vedení.
Hermiona pracně zadrţovala smích. Kdyţ se oni dva poněkud toporně bavili o některých nových
výzkumech a vypadalo to, ţe tohle bude na hodně dlouho, vlétla do místnosti sova a zamířila si to k
Severusovi.
Rychle vzkaz přečetl a s váţnou tváří se podíval na Hermionu.
„Slečno Grangerová, obávám se, ţe mám pro vás špatné zprávy. Vaši rodiče měli dnes ráno cestou do
práce autonehodu...“
Hermiona nechala svůj šálek vyklouznout z prstů a spadnout na zem. Byla si dobře vědoma toho, ţe jde
sice o krásný porcelán, ale určený spíš ke kaţdodennímu pouţívání, neţ ţe by byl nějak zvlášť cenný. No
rozhodně nepatřil do éry dynastie Ming.
„Jsou zraněni?“ vydechla a poloţila si ruku na hrdlo.
I kdyţ věděla dopředu, co se stane, tak stejně měla strach. Do jisté míry byly její obavy reálné. Věděla,
ţe kouzelníci nikdy nepochopí, jak moc jsou mudlové křehcí.
„Uţ je propustili z nemocnice...“
„Z nemocnice?“ zasípala a spěchala ke Snapeovi. „Dovolte mi, abych si tu zprávu přečetla, prosím.“
Snape jí předal vzkaz. Albus v něm oznamoval, ţe sova dorazila do Bradavic nedlouho po té, co oni odešli.
Nic konkrétního v dopise nebylo, jen to, ţe se její rodiče zotavují doma a ţádost, aby ji Snape vzal k nim
na návštěvu.
„Ach, pane, profesor Brumbál píše, ţe mě můţete za nimi doprovodit! Musím je vidět! Prosím vás!“
„Slečno Grangerová, mám své povinnosti ve škole...“
„Ale máte svolení od profesora Brumbála! Prosím, pane! Víte přeci, ţe profesorka McGonagallová se mnou
nemůţe jít! Prosím!“
„Drahoušku, je mi to tak líto,“ řekl procítěně Dimblethwaite. „Severusi, tohle té mladé dámě nemůţeš
udělat! Musí být bez sebe starostmi! Pro Albuse jistě nebude problém vzít za tebe hodinu, nebo dvě.“
„Dávám vám hodinu, slečno Grangerová,“ protáhl Severus a dal si záleţet na tom, aby jeho hlas zněl
hrozivě a dal jí tak na srozuměnou, ţe jí dělá ohromnou laskavost.
„Děkuji vám! Děkuji vám oběma!“ Hermiona impulsivně objala starého nakladatele, který zrudl rozpaky a
neobratně ji poplácal po zádech.
„Dobrá, dobrá, uklidněte se, jsem si jistý, ţe vaši rodiče jsou jiţ v pořádku, kdyby ne, uţ byste to věděla.
Severusi, mohl byste připravit nějaký heřmánkový čaj na uklidnění? Jsem si jistý, ţe moje sekretářka
bude mít nějaký po ruce... míváme tady občas impulsivní klienty...“
„Leonarde, nejsem sluţka, ani domácí skřítek,“ ohradil se Severus ledově. „Je mi líto, ţe máte problémy,
slečno Grangerová, nicméně uţ máte jen padesát pět minut.“
Hermiona se na nakladatele omluvně podívala. „Děkuji vám za všechno. A omlouvám se za ten rozbitý
hrneček...“ začala. Snape ji to však nenechal dokončit. Pevně ji uchopil za loket a vlekl ji ke dveřím.
***
Hermioně se nesmírně ulevilo, kdyţ zjistila, ţe ani jeden z rodičů neutrpěl ţádné váţné zlomeniny. Oba
airbagy se po nárazu aktivovaly, takţe aţ na několik modřin a jeden zlomený prst (který bude v matčině
práci problém) byli oba v pořádku a v dobré náladě.
Severus, oblečený do tmavého obleku s bílou košili a tmavou kravatou a s vlasy staţenými do ohonu,
vypadal velkolepě. Hermiona chápala Harryho zklamání, ţe s nimi nemohl jít. Snape nebyl přímo hezký,
ale působil tak majestátně, ţe pohled na něho byl rozhodně nezapomenutelný. V okamţiku, kdy byli za
branami kouzelnického světa, byl naprosto okouzlující a pozorný. Drţel její matku za ruku, zatímco jí na
otoky a pohmoţděniny vtíral hojivý lektvar. Hermionu zahřálo pomyšlení, ţe vše si potřebné na poskytnutí
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pomoci jejím rodičům připravil uţ dopředu.
„Radil bych vám, abyste nějaký čas nesundávala své obvazy, paní Grangerová,“ řekl Snape omluvně.
„Bylo by nejlepší, kdybyste udrţela zdání, ţe jste těţce zraněná, co nejdéle. Pokud dovolíte, trocha tohoto
lektvaru by vám měla pomoci od bolestí krční páteře. Bohuţel vám dovolím jen jednu kapku – bude lepší,
kdyţ i několik dní po nehodě na vás budou znát jisté stopy. Potom se vám budou vaše role lépe hrát.“
U domovních dveří se rozdrnčel zvonek a Hermiona vyhlédla z okna.
„To je paní Jonesová, z domu naproti. Pravděpodobně se přišla podívat, proč jsi v tuto denní hodinu doma
a ještě k tomu zafačovaná.“ Obrátila se na Snapea. „Ona je hrozná drbna.“
„To se nám hodí,“ přikývl Snape. Strčil lahev s lektvarem do kapsy a posadil se.
Hermiona šla otevřít a po krátkém vysvětlení situace se domem rozléhaly šokované výkřiky paní
Jonesové.
Ještě neţ se stačila posadit, rozdrnčel se zvonek znovu. Přišla další sousedka, paní Mandy Bakerová.
Snape se okázale podíval na hodinky.
„Hermiono, pane profesore, vţdyť vám ujede vlak!“ řekla paní Grangerová chvatně. „Pojď mi dát ještě
pusu, drahoušku.“
„Jak je moţné, ţe jste sem dostali tak rychle?“ podivila se Mandy Bakerová.
„Byla to zvláštní shoda okolností,“ prohlásil Snape a byl si jasně vědom toho, jak obě ţeny jihnou při
zvuku jeho sametového hlasu. „Právě jsem doprovázel slečnu Grangerovou k jejímu nakladateli - teprve
nedávno jsem zjistil, ţe vydává odborné články z oboru, který učím - kdyţ mě kontaktovali ze školy, aby
mi předali zprávu o nehodě.“
„No to jsou věci!“ zvolala paní Jonesová. „Ať si na mobilní telefony nadává kdo chce, jak chce, tohle je
přesně ta situace, kdy jsou k nezaplacení, ţe? Ještě před deseti lety bys uţ seděla ve vlaku zpět a vůbec
bys netušila, ţe tví rodiče měli nehodu! Naštěstí není jejich zranění moc zlé, díky Bohu...!“ blábolila
Jonesová.
Snape vstal a ţena ztichla. Hermiona si přinesla kabát a pak objala a políbila rodiče.
„Postarejte se nám prosím o ni, pane profesore,“ řekl otec a také vstal.
„Nezklamu vás, pane Grangere,“ potřásl mu Severus rukou a podíval se mu zpříma do očí.
Hermiona dala matce poslední polibek a odešli.
Severus ji vedl po silnici pryč od domu.
Hermiona si nikdy nevšimla, jak je vysoký – jeho nohy v těch mudlovských kalhotách vypadaly
neuvěřitelné dlouhé.
„Jste v pořádku, slečno Grangerová?“ zeptal se tiše, s pohledem upřeným před sebe.
„Ano, děkuji.“ popotáhla. Cítila se směšně dojatá. Věděla, ţe by měla cítit úlevu. „Co bude dál?“
„Nebudeme se o tom bavit tady, ţe ne?“ odpověděl Severus chladně.
Přikývla. Věděla, ţe kolem mohou být nevítané oči a uši. Dívka zvedla hlavu, podívala se směrem k
hustému křoví a rychle srovnala krok se Snapem.
***
„Pane profesore?“ řekla, kdyţ se vrátili do školy.
„Slečno Grangerová?“
„Ještě jednou vám děkuji. A...“ odmlčela se, zrudla jako rak a potom ze sebe vychrlila. „Jsem si jistá, ţe
váš přítel by byl nadšený, kdyby vás viděl v tomto obleku.“
Pak uháněla do třídy a zanechala tam zadumaného Snapea, který měl necelých pět minut na to, aby se
připravil na poţitek z výuky havraspárských a mrzimorských třeťáků.
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29. kapitola - Vzájemné poznávání
„Ty jsi ještě tady?“ řekl Draco, kdyţ si ještě téhoţ dne večer přisedl k Hermioně v setmělé knihovně.
„Kde jinde bych asi tak měla být?“ zeptala se.
„Myslel jsem si, ţe tě vyloučili,“ řekl pobaveně.
Hermiona zvedla tázavě obočí.
„Otec mi řekl, ţe prý se o to Severus zasadí. Za to, ţe sis přivlastnila cizí práci.“
Zmijozel si dívku zaujatě prohlíţel. Ještě před několika měsíci by dal nevím co, kdyby se to opravdu stalo!
Teď, kdyţ znal její povahu a charakter, tak uţ otcova slova nebral jako bernou minci.
„Po té, co jsme se setkali s Leonardem Dimblethwaitem a ukázalo se, ţe jsem nelhala, byl profesor Snape
naprosto spokojený,“ řekla Hermiona upjatě.
Draco se na ni ostře podíval. „Grangerová, chceš mi namluvit, ţe ti zveřejnili článek v časopise?“
„Přesně tak.“
„Co to bylo za plátek?“
„Slyšel jsi někdy o měsíčníku Praktické lektvary?“
Draco se sehnul ke své tašce a hodil na stůl nejnovější vydání. „Mám předplatné.“
Hermioně se pobaveně rozšířily oči. „Chceš hádat?“
Draco se rozvalil na ţidli a se zájmem si čarodějku prohlíţel. Napadlo ho, ţe jí ten šibalský pohled, který
na něho upírala, strašně sluší.
„Ale zúţíme vyhledávání. Který to byl měsíc?“
Hermiona se zamyslela. „To je fér - srpen.“
Draco vstal a došel do sekce s periodiky, našel příslušný časopis a hned v něm začal listovat.
„Dopis, nebo článek?“ zeptal se.
„Článek,“ potvrdila Hermiona. „Tak teď máš odpověď prakticky na dosah.“
Draco dál otáčel stránkami. „Předpokládám, ţe jsi nevystupovala pod Snapeovým jménem, to by na to
přišel okamţitě.“
„Jistě. Umíš si něco takového vůbec představit?“ zubila se na něho Hermiona.
Dracovi se zachvěly rty ve vítězném úsměvu.
„Profesorka Matthilde Heidleburgová a její omlazovací balzám?“
„No dovol! Jako kdybych já měla zájem o nějaké kosmetické výrobky! Překvapuje mě, ţe tam takovéto
druhy článků vůbec uveřejňují.“
„Přitahuje jim to ţenské čtenáře.“
„To je tak sexistický. Vsadím se s tebou, ţe ty pouţíváš víc kosmetiky, neţ já vůbec vlastním,“ prohlíţela si
Hermiona jeho bezvadnou kůţi a jemné, dokonalé vlasy.
„Většina lidí to nevnímá negativně,“ řekl Draco chladně.
„Ty jsi váţně hrozně marnivý!“ odsekla mu Hermiona se smíchem.
„Není to pro nic za nic,“ pronesl Draco. Náhle přestal listovat. „Ne! To snad ne... do háje! Dokonce sis
nechala své iniciály! Předpokládám, ţe jsi Herbert Greystoke?“ Strojeně se jí přes stůl uklonil.
„Uhodl jsi. Co si o mém článku myslíš?“
„Musím uznat ţe to není špatné – boduješ Grangerová,“ řekl Draco a rozhodl se, ţe se nebude zmiňovat o
tom, ţe strávil doma několik hodin vařením jednoho z lektvarů, který tam popsala. „A nenapadlo tě
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zkusit...“
Další půl hodinku o tom intenzivně diskutovali, neţ se posunuli dál.
„Co tady chtěl tvůj otec?“ zeptala se Hermiona.
Draco se na ni podíval. „Chtěl si promluvit o mé budoucnosti. Mám otestovat a vědecky dokázat, ţe
mudlorození jsou méněcenní.“
Hermiona zatajila dech. „Tys mu neřekl, ţe uţ jsi ten výzkum dělal?“
„Nemyslím si, ţe by ho ty výsledky potěšily,“ mumlal si Draco pod vousy.
„Řekneš mi, cos objevil zajímavého?“ ptala se ho se zájmem Nebelvírka.
Objevil jsem pěkný prsa a hedvábnou pleť, pomyslel si Draco, ale nahlas řekl: „Vědecký průzkum jen s
tuctem expertíz se stěţí dá povaţovat za kompletní.“
„To je pravda.“ řekla Hermiona, opřela se a rychle dodala, „Předpokládám, ţe přesně tohle jsi řekl svému
otci?“
„Řekl jsem mu, ţe studie bude trvat několik let. A ţe bez kvalitního výzkumu by výsledky neměly ţádnou
váhu ve vědecké komunitě, ani mimo ni.“
„To bylo od tebe prozíravé! Jak to vzal?“
„Byl by rád, kdybych své první výsledky předal Temnému pánovi jako důkaz mého... dobrého úmyslu.
Myslí si, ţe široká veřejnost o platnosti podobného výzkumu stejně nerozhoduje.“
„Ach, Draco! Co jsi mu na to řekl?“
„Řekl jsem mu, ţe jsem ten výzkum nedělal kvůli dobrému úmyslu a kdyţ uţ mám tu čest a mohu být
léčitelem, tak nemám v úmyslu ničit jméno Malfoyů tím, ţe se budu chovat jako šarlatán.“
Hermiona si přitiskla ruce na ústa a oči se jí rozšířily úţasem. Byla velmi dobrý posluchač, ne jako Pansy,
která mu vţdy neustále skákala do řeči, nebo Greg a Vince, kteří nechápali souvislosti, aniţ by jim musel
kaţdou druhou větu vysvětlit.
Hermiona se naklonila přes stůl a uchopila jeho obličej do dlaní. Její prsty byly malé a jemné, ale přesto
se zdálo, ţe ten dotek přivodil Dracovi husí kůţi. Otočila mu hlavou na obě strany. Nemohla uvěřit, ţe si to
nechal líbit.
Pustila ho a znovu se pohodlně opřela.
„Kde jsou modřiny, které ti udělal?“ zeptala se tiše.
„O čem to mluvíš?“
„No, nezdá se, ţe by tě zbil... pokud sis to sám nevyléčil... a můţeš to vůbec udělat?“ zeptala se.
„Nevím,“ odpověděl překvapeně.“ To je další věc, kterou musí probádat. „Samozřejmě, ţe mě neuhodil.“
„Jak to, ţe samozřejmě? Kdyţ mlátí domácí skřítky...“
„Řekl bych, ţe je to tím, ţe můj otec přece jen vidí nějaký ten nepatrný rozdíl mezi domácím skřítkem a
svým jediným dědicem,“ řekl bohorovně.
„Přestaň se naparovat,“ odsekla mu Hermiona. „Pokud je schopen vztáhnout ruku na domácího skřítka, je
víc neţ pravděpodobné, ţe mu násilí obecně není cizí.“
„Grangerová, on je čaroděj. Kouzelníci své děti trestají nějakou kletbou.“
„Ráda bych se o tom dozvěděla víc, ale teď mě hlavně zajímá, jestli ti nějak ublíţil,“ řekla tiše.
„Nejsem zraněný,“ odvětil chladně.
Hermiona se na něho podívala. „Kdyţ to říkáš,“ prohlásila nakonec.
„Merline, ty jsi ale neodbytná,“ odfrkl si Draco. „Myslím, ţe respektoval mé postavení léčitele. To ovšem
bylo před tím, neţ mi řekl, ţe mi našel jiného léčitele, který mě povede. Takového, který mi poskytne
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dobrý příklad, takového, který odmítá léčit mudlorozené a motáky.“
Dracův hlas zněl chladně.
„A jak to cítíš ty?“ zeptala se Hermiona. Pomyslela si, ţe Draco, kterého znala dřív, by se takové nabídce
nebránil.
„Jako promarněnou šanci?“
„Takţe chceš opravdu zjistit, ţe je mezi mudlorozenými a čistokrevnými kouzelníky nějaký rozdíl?“ řekla
Hermiona a snaţila se udrţet svůj hlas pod kontrolou.
„Ano.“
Hermioně se jen těţko podařilo skrýt zklamání.
„A taky to, jak moc se kouzelníci liší od kouzelnic, od kentaurů, obrů...“
Hermiona po něm hodila stočeným pergamenem. „Bastarde.“
„Můţu tě ujistit, ţe to opravdu nejsem,“ zazubil se.
„To by mohlo být opravdu zajímavé,“ Hermiona se naklonila dopředu a podepřela si bradu dlaní.
„Jistě. Nevím odkud začít, ale mám v plánu udělat nějaký průzkum.“
„Pokud bys potřeboval pomocnou ruku...“
Draco se na ni pozorně podíval. „Vzhledem k tomu, jak málo je tady léčitelů,“ řekl.
„To je pravda, a nejen tady. Jsi opravdu výjimečný...“
„Děkuji ti...“
„Uklidni se, to bylo konstatování, ne kompliment. Co takhle začít ve vědecké knihovně Svatého Munga? A
samozřejmě i na Ministerstvu...“
„Proč na Ministerstvu?“ zamračil se Draco.
„No, protoţe tam mají odbor pro dohled nad kouzelnými tvory, ale o něm pravděpodobně víš uţ z doby,
kdy ses snaţil nechat zabít Klofana,“ zamračila se na něho. „Jakékoliv informace o jejich magii určitě
putují do místní knihovny, takţe pokud tam něco najdeme, můţeme si opatřit kopii. Mohla bych tam jít a
zařídit to, nepochybně budu míň nápadná neţ ty, chodím do jejich knihovny dost často a jsou uţ zvyklí, ţe
mě zajímá všechno moţné.“
„Předpokládám, ţe si asi nemůţeš půjčit nějaké knihy domů?“ přemítal Draco. Hermiona byla potěšena, ţe
její návrh okamţitě nezamítl.
„Ne, ale mám roční předplatné, které mi umoţňuje kopírovat dle libosti.“
„Pak tedy přijímám vaši nabídku, slečno Grangerová,“ ušklíbl se Draco.
„To je od vás nesmírně laskavé,“ zanotovala medově.
Hermiona si začala číst ve své knize a Draco vzal brk a cosi psal na dlouhý svitek pergamenu.
„Draco? Co řekneš svému otci? Kvůli tomu léčiteli, kterého ti chce opatřit?“
„Chtěl, abych odešel z Bradavic, ale Brumbál ho přesvědčil, ţe kdyţ jsem takový kousek od dokončení
studia, tak bude lepší, kdyţ zůstanu a sloţím OVCE. Takţe jsem získal trochu času na přemýšlení.
Doufám, ţe aţ vyjdu z Bradavic, tak...“ pokrčil rameny.
Hermiona pochopila, ţe Draco doufá, ţe všechno bude jinak. Harry říkal, ţe tou dobou uţ by mělo být po
všem. Bylo podivné myslet na budoucí ţivot bez pomyslného Damoklova meče nad hlavou. Ale Hermiona
doposud neměla důvod Harrymu slovu nevěřit.
„Tvůj otec tě opravdu chtěl vzít ze školy? Chci říct, proč by to dělal, kdyţ ti tady zbývá uţ jen několik
měsíců?“
Draco se rozhlédl, aby zkontroloval, jestli je nikdo neposlouchá. „Já nevím. Je to nečekané rozhodnutí, co?
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Chci říct, ţe si vţdycky dokazoval ţe má nade mnou moc, ale na druhou stranu vţdy zdůrazňoval, abych
tvrdě dřel, a měl ty nejlepší známky a podobné řečičky.“
Hermiona se také ohlédla. „Nemyslíš, ţe... nemyslíš si, ţe tě tvůj otec chce dostat do bezpečí před útokem
na Bradavice?“
„Kdyby se chystali zaútočit, tak si myslím, ţe by spíš uvítal, abych zůstal tady a pomohl jim zevnitř,“ řekl
zamyšleně Draco.
Hermiona nevěděla, co na to říct. Samozřejmě v tom viděla logiku, ale ţe by se Lucius Malfoy vůbec
nestaral o ţivot svého vlastního syna?
Z druhé strany místnosti k nim dolehl nějaký rozruch. Hermiona vzhlédla a viděla, ţe přišla Pansy
Parkinsonová a Theodore Nott. On měl povolenou kravatu a košili povytaţenou z kalhot, a Pansy měla
sukni překroucenou v pase. Vypadalo to, ţe ji měla ještě před chvílí vyhrnutou. Vlastně několikrát.
Draco si povzdechl, odstrčil knihu co měl před sebou, takţe teď leţela mezi nimi.
„Má hezké nohy,“ poznamenala Hermiona.
Draco zavrčel.
„Copak si myslíš, ţe ne?“ zeptala se Hermiona překvapeně.
„To jistě,“ řekl Draco, aniţ by zvedl hlavu.
„Ţárlíš na Notta?“ zeptala se zaskočeně.
Draco si odfrkl. „Ne, Grangerová.“
„Jsi si jistý?“
Vzhlédl. „Kdybych ji chtěl, tak je tady rychleji neţ blesk.“
„To jistě,“ ušklíbla se Hermiona.
Draco si povzdychl. „Pansy!“ zvolal.
Paní Pinceová byla dnes večer pryč a jediný, kdo pozvedl hlavu nad tímto porušením tabu mlčení, byli
mladší studenti, kteří něco takového ještě v knihovně nezaţili.
Pansy procházela přes místnost a při kaţdém kroku vrtěla boky.
„Co tady děláš s ní, Draco?“ ušklíbla se a opřela se o stůl zády k Hermioně. Jedno stehno si poloţila na
okraj stolu, takţe se Draco octl mezi jejíma nohama.
Hermiona nevěřícně zamrkala. Tak teď jí musí být vidět aţ na spoďáry.
„Pracujeme na společném projektu,“ řekl jí krátce Draco a ukázal na knihu uprostřed stolu. „Proto ji Snape
dnes ráno odvedl.“
Pansy se ohlédla na Hermionu a neupřímně se na ni usmála. Druhé vysvětlení se jí zdálo ještě
neuvěřitelnější, neţ to první. „Chceš?“ obrátila se zpět k Dracovi a třela se kolenem o vnitřní stranu jeho
stehna.
„Moţná později,“ řekl Draco a svůdně při tom ztišil hlas.
„Hmmm,“ odvětila dívka. Sebrala ze stolu Dracův brk a pohladila ho jím přes rty.
„Ale teď vypadni,“ řekl Draco.
Zmijozelka se smíchem vstala. Lehce přejela brkem po Dracově tváři, potom ho hodila na stůl a podívala
se na Hermionu. „Vsadím se, ţe jsi malá prudérní bestie.“ řekla se smíchem.
„Nikdy nevíš s kým máš tu čest,“ řekla Hermiona, vrazila nos zpět do své knihy a naprosto Pansy
ignorovala.
Dívka si uhladila vlasy a s vlněním boků se loudala pryč.
„Já jsem ti to říkal,“ zabručel Draco.
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„Viděl jsi její kalhotky?“ zeptala se Hermiona pobouřeně.
„Ne.“
„Ale...“
„Ţádné na sobě neměla.“
Draco se rozesmál, kdyţ Hermiona pobouřeně vyprskla.
„K tak krátké sukni? To ti to strčila přímo před obličej? To nemá ţádnou hrdost?“
„Ani v nejmenším,“ řekl Draco. „Ještě se z ní linul pach po Nottovi.“
„To je nechutný!“
„Tak teď uţ víš, proč mě nezajímají její nádherné nohy. Kaţdý uţ mezi nimi někdy byl, včetně mě, kdyţ
jsem byl ještě mladý a naivní.“
„A skočil jsi na všechno, co šlo kolem.“
„No, jak jsi sama řekla, Pansy má krásné nohy,“ řekl Draco. „A kdo by asi tak chtěl ve čtrnácti letech víc?“
„A teď uţ jsi náročnější?“
„A neměl bych být?“
Hermiona se zasmála.
„Je to smutné, ţe? Chci říct, taky mi chybí sex, ale abych se chovala jako tahle... coura,“ otřásla se.
Grangerové chybí sex...
Tato tak přirozeně pronesená věta nečekaně projela Dracovi přímo do slabin tak, jak se to promiskuitní
flirtující Pansy nemohlo nikdy podařit. Najednou se mu vybavila Hermionina sametová kůţe, ploché bříško
a její dmoucí... silou vůle přetrhl chod svých myšlenek a zavrtěl se v křesle. Látka jeho kalhot mu při tom
přejela přes citlivá varlata. Jaké by to asi bylo, kdyby ho tam pohladily její drobné prstíky...? Draco se
opět snaţil myslet na něco jiného, ale v tomto stavu to nebylo snadné. Pokoušel si vybavit Hermionina
slova. O Pansy. To je ono. Jediná myšlenka na ni ho zbavila veškeré chuti.
„Provdají ji, jakmile dokončí školu,“ řekl Draco. „Chce si uţít, dokud můţe.“
„Ona se nemůţe svobodně rozhodnout?“ řekla Hermiona šokovaně.
„S jejími rodiči? Ani náhodou.“
„Ona s tebou nebyla zasnoubená od svého narození, nebo tak něco?“ ověřovala si Hermiona.
Draco si odfrkl. „Můj otec nemůţe vystát toho jejího. Povaţuje ho za patolízala a vlezdoprdelku. Její rodiče
jí domluvili sňatek s nějakým rumunským hrabětem, či co je vlastně zač.“
„Opravdu? A co si o tom myslí Pansy? Zřejmě není moc nadšená, kdyţ se dopředu snaţí uţít si s kaţdým,
kdo je k mání.“
„A ty by ses snad chtěla vdát za stoletého muţe, se kterým jsi se setkala jen dvakrát a který ještě k tomu
ani neumí anglicky?“
„To si děláš legraci?“
Draco potřásl hlavou.
Hermiona o tom chvíli uvaţovala. Nedokázala si představit, ţe by pod tlakem svých rodičů musela udělat
něco tak hrozného a být celý ţivot připoutaná k nějakému cizinci.
„Chudinka,“ zašeptala.
„Já bych ji zas tak nelitoval,“ řekl Draco. „Bude dělat to, co umí nejlépe. Bude mít nádherný dům a
spoustu milenců. A za rok či dva přisype něco starouškovi do vína...“
„Draco!“ smála se Hermiona.
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„Vůbec by mě to nepřekvapilo,“ zazubil se na ni.
***
V té době ve sklepení seděl Severus ve svém oblíbeném křesle. Harry mu seděl na klíně, nohy měl
přehozené přes opěradlo křesla, hlavu poloţenou na Severusově hrudníku a cítil se neobyčejně dobře.
„Ještě štěstí, ţe jsi tak lehký,“ poznamenal Severus, „jinak uţ bych necítil nohy.“
„Mám vstát?“ zeptal se Harry, ale nepohnul se ani o píď.
Harry cítil na své tváři, jak se Severusova hruď zachvěla dunivým smíchem.
„To je v pořádku,“ pohladil Harryho paţi a druhou rukou sáhl po sklence whisky, která leţela na stolku
vedle nich.
Harry zvednul hlavu a vzal Severusovi sklenku od úst. „Říkal jsem ti, ať si vezmeš svojí sklenici.“
Napil se, potom si ještě trochu usrknul a obrátil se k Severusovi, aby spojil jejich ústa v hlubokém
polibku. Kousek se nadzvedl, aby mohl drink stéct Severusovi do úst.
Severus odpověděl na polibek a jazykem líně a beze spěchu setřel i tu poslední kapku jantarové tekutiny,
která mu byla nabízena.
„Co mám s tebou dělat?“ zamumlal do Harryho úst, aniţ by přerušil jejich polibek.
„Napadá mě spousta věcí,“ zaševelil Harry zpět a jeho mozek se přeměnil na kaši, zatímco jeho tělo bylo
jako z oceli. Tedy některé jeho části zcela jistě.
„Musím opravit eseje,“ připomněl mu Severus. „Ředitel sice převzal mé ranní vyučování, ale musím
ohodnotit práci, kterou jim zadal.“
Harry si povzdychl, věděl, ţe nemá cenu ho nikam tlačit. Krom toho nestál o ţádnou rychlovku. Chtěl si
Severuse uţít, chtěl ho všude hladit a dráţdit aţ k nepříčetnosti. Raději změnil téma, aby se odpoutal od
myšlenek na to lákavé tělo pod sebou.
„Jak se ti líbili Hermioniny rodiče?“
Severus dál hladil Harryho po ruce. „Jsou to příjemní lidé a za daných okolností si zachovali sang-froid,“
odpověděl.
„Ty sis zase listoval ve slovníku,“ řekl Harry a podle toho, jak se pod jeho tváří pohnula látka na
Severusově hrudi, poznal, ţe se usmál.
„A ty jsi ignorant,“ odsekl mu Severus. „Chladnou hlavu. Jednali klidně a rozváţně. A nemyslím si, ţe to
bylo proto, ţe by si snad neuvědomovali váţnost situace.“
„Oni Hermionu moc podporují,“ souhlasil Harry. „A co Hermiona?“
„Je to zajímavá mladá dáma,“ připustil Severus.
Harry se na něho podíval. „Ty se zajímáš i o ţeny?“ zeptal se překvapeně.
„Zajímám se jen o tebe,“ řekl Severus rázně, coţ Harrymu na tváři vyloudilo šťastný úsměv. „Obávám se
však, ţe by se mi její přátelství mohlo zalíbit. Vidíš, co jsi se mnou provedl.“
Harry se upřímně zasmál. „Jsi nadšený z toho, ţe si můţeš promluvit s někým stejně chytrým, jako jsi ty
sám, přiznej to! Zvlášť, kdyţ má také zájem o lektvary.“
„Slečna Grangerová přináší do tohoto oboru osvěţující a tak trochu výstřední styl,“ řekl Severus prostě.
„A to se ti líbí,“ zasmál se Harry a víc se k němu přitulil.
„Je tu moţnost, ţe tomu přijdu na chuť,“ řekl Severus opatrně a Harry se znovu zasmál.
„Vstáváme!“ přikázal Severus a zvedl se tak prudce z křesla, aţ se Harry překulil na podlahu.
„Hej! Co jsem řekl?“ Harry vstal a pohladil Severuse smířlivě po hrudi. Ţe by to škádlení opravdu
přehnal?
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„Jde o to, co jsi udělal,“ řekl Severus a po Harryho zmateném pohledu pokračoval, „moc jste se vrtěl,
pane Pottere. A já nejsem imunní.“ Přitáhl si Harryho k sobě za zadek a dal mu tak pocítit své rostoucí
vzrušení.
„Nejsi imunní proti vrtění,“ zasmál se Harry a přitiskl se k němu zpět. „Takţe vrtění, hm... to si budu
muset pamatovat.“
Dlouze a pomalu se líbali, neţ se Harry nakonec odtáhnul. „Půjdu se učit do knihovny,“ řekl a šel si pro
svou tašku.
Severus povytáhl obočí, ale Harry jen zavrtěl hlavou. „Nemůţu se učit tady, jsi pro mě příliš velké
pokušení. Uvidíme se později?“
Severus přikývl a vřele se na něho podíval. „Nepochybně.“
Harry naposledy políbil svého milence na rty a odešel.
***
Cestou do knihovny potkal Harry Nevilla, vracejícího se ze skleníků.
„Dnes ses zdrţel,“ zkonstatoval Harry, kdyţ společně stoupali po schodech.
„Tam venku čas hrozně letí.“
„Jak to jde?“
„Ve sklenících je všechno v pořádku, ale nedaří se mi s rostlinou Ercandaeia farlica,“ odpověděl Neville
zklamaně.
„Stále se snaţíš posunout její vývoj o padesát let?“
„No, to uţ se mi povedlo,“ řekl Neville věcně, „ale ona nechce opět kvést. Něco musí být špatně, ale
nemůţu přijít na to co.“
„Jsem ti opravdu vděčný za všechno, co děláš, Neville,“ řekl Harry váţně.
„Nedělej si starosti, pro mě je to zábava! Jen mě trápí, ţe se mi nedaří.“
„Dobře.“
„A pokud by to opravdu nešlo, máme nějaký náhradní plán, Harry?“
„Myslím, ţe Ron se svou skupinou na tom pracují. Máš pravdu, potřebovali bychom náhradní řešení, ačkoli
si všichni musíme uvědomit, ţe útok můţe přijít prakticky kdykoliv, nehledě na naše plány.“
Neville váţně přikývl.
„Kdo umřel?“ zeptal se Draco, který scházel naproti nim po schodišti.
„Coţe?“
„Máte protaţené obličeje.“
„Ne, vůbec nic se neděje,“ řekl Neville. „No, jen nemám štěstí s Ercandaeia farlica – vymýšlíme
alternativní moţnosti.“
Draco se ohlédl. Byl opatrný, i kdyţ mluvili jen o zahradničení. „Jdu si do kuchyně pro nějakou svačinu.
Přidáte se ke mně?“
Oba Nebelvíři pokrčili rameny, přikývli a vydali se s ním zpět dolů.
Kdyţ dorazili do kuchyně, mohli se domácí skřítci přetrhnout, aby je obslouţili.
„Fuj! Oproti tomu, jak je venku, je tady strašný vedro,“ řekl Neville. Svlékl si hábit i svetr a šel si k
umyvadlu umýt ruce.
Draco si všiml, jak si pečlivě vykasal rukávy a systematicky si drhne nehty kartáčkem a jak se mu při
kaţdém pohybu napnul biceps. A jeho zadek vypadal v těch těsných kalhotách tak pevně.

288

STROM POZNÁNÍ

Merline! Na co to myslím! Plísnil se Draco.
Podíval se na Harryho, ale ten právě mluvil s jejich starým skřítkem Dobbym a tak se podíval nazpět. Jak
by asi Nevillova stehna vypadala, kdyby byl nahý? Draco ho ještě nikdy neviděl ve školní posilovně, ale
nepochyboval o tom, ţe má vypracované svaly.
„Také jsem byl v šoku, kdyţ jsem si poprvé uvědomil, jak skvěle Neville vypadá,“ řekl tiše Harry a posadil
se.
Draco otevřel ústa v protestu, ale Harry ho uklidňoval. „To, ţe sis toho všimnul, vůbec neznamená, ţe jsi
gay, Draco. Jen to, ţe jsi pozorný,“ řekl jemně.
Dracovi se roztočila kolečka v hlavě na plné obrátky. „Takţe ty a Nev...“
Harry se zasmál. „Ne! Ani nevím, jestli ho přitahují muţi! Mám se ho zeptat?“
„Ne!“
„O čem si tam povídáte za mými zády?“ zeptal se Neville a podíval se přes rameno.
„Jen jsem obdivoval tvůj zadek!“ zasmál se Harry.
„To ti tak věřím,“ Neville se obrátil zpět a zavřel vodu, utřel si ruce a šel k nim.
Jak Draco seděl a díval se před sebe, měl oči ve výšce Nevillova poklopce. No mohl se dívat jinam?
Proč si nikdy nevšiml, ţe by měla v kalhotách Hermiona tak krásně tvarovaná stehna, která by se jí
napínala pod látkou, kdyţ prochází kolem něho... ne, on se nebude dívat na Longbottomovo tělo. Ani si ho
nevšimne. Rozhodně ho nebude jakkoliv hodnotit. To ani náhodou, polkl na sucho Draco.
„Ty ale opravdu máš moc pěkný zadek,“ řekl Harry přátelsky, jako by to byla zcela normální běţná
poznámka. „Ale ty sám to těţko můţeš vidět.“
„Ne, leda ţe vytvoříš kouzlo zrcadlení,“ řekl Draco bez rozmýšlení.
Oba kluci se na něho podívali.
„No a co?“ ohradil se Draco a snaţil se nečervenat. „Musím se ujistit, ţe mi oděv všude dobře sedí, ne?“
Oba se zasmáli.
„Jděte ho hajzlu,“ řekl Draco konverzačně.
V příjemném tichu společně jedli koláč a popíjeli čaj.
Jak se v životě všechno mění, pomyslel si Harry.
Jestliţe všichni přeţijou, budou takhle i po létech spolu v poklidu sedět?
Byl velmi rád, ţe je oba má. A samozřejmě Severuse, který právě teď na něho čeká ve sklepení.
„Zkoušeli jste vařit lektvar i jiným způsobem?“ zeptal se Neville konečně. „Mám takový strach, ţe to celé
na mně ztroskotá.“
„Neville, to co se ti povedlo, je takový malý zázrak,“ ujišťoval ho Harry. „Máme ještě jednu dávku, která
mi dá čtyřnásobnou sílu, viď?“ Obrátil se na Zmijozela.
Draco přikývl.
„Pokud dojde na nejhorší scénář a oni zaútočí ještě před tím, neţ budeme připraveni, tak se napřed
postarám o Voldemorta, se Smrtijedy si můţeme dělat starosti později.“
„To si váţně myslíš, ţe to bude taková hračka?“ ozval se Draco pochybovačně.
„Já nevím,“ řekl Harry upřímně. „Ale takový je plán. A myslím, ţe bych ten lektvar měl raději u sebe mít
po celou dobu. Pro jistotu.“
„Dobře, to je dobrý nápad. Přelijeme ho do nějaké nerozbitné lahvičky,“ přikývl Draco.
Neville se na něho ostře podíval „Tvůj otec ti nic nenaznačil? Promiň, nechtěl jsem tě poţádat, abys
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donášel na vlastního otce,“ pronesl Neville omluvně, kdyţ si uvědomil, co vlastně řekl.
„Budu bojovat proti němu,“ řekl Draco tiše. „Ale pevně doufám, ţe mu v bitvě nestanu tváří v tvář.“
„Merline, jen to ne,“ řekl Neville k Dracovu překvapení.
„Ne, nic neříkal,“ dodal Draco. „Tedy nic uţitečného. Mluvil jen o mé budoucnosti,“ ušklíbl se.
„Chceš si o tom promluvit, nebo raději ne?“ zeptal se Harry opatrně. Doufal, ţe Lucius Malfoy brzy ztratí
nad budoucností svého syna moc.
„Ne, uţ jsem mluvil s Grangerovou.“
„S Hermionou,“ opravil ho Harry, ačkoliv ho víc zaujalo, to ţe s ní o tom Draco mluvil. To je skvělé!
„Jo. Poslyš, Neville,“ změnil téma Draco, „Chceš, abych se podíval na tu rostlinu? Sice si uvědomuji, ţe
nejsem takový expert na kytičky jako ty, ale mám potřebné znalosti o tom, jak se dá která vyuţít při
vaření lektvaru.“
Neville se posunul. „No, to je dobrý nápad, ale nejdřív bych se musel zeptat, jestli s tím souhlasí jejich
vlastník,“ řekl a po očku se podíval na Harryho.
„Aha, myslel jsem, ţe ji pěstuješ ve školních sklenících.“
Neville zavrtěl hlavou.
„Není to doufám někde v Číně, nebo tak nějak?“
Neville se zasmál. „Není, a díky Merlinovi, ţe ne, vzhledem k tomu, kolik péče denně potřebuje. Pěstuji
ji... v zahradě, která patří partnerovi profesora Snapea,“ dodal, kdyţ viděl, ţe se ho Harry nepokouší
zastavit.
„Opravdu?“ ozval se Draco nadšeně. „Setkal ses s ním? A jak jsi k té práci přišel?“
„Na doporučení profesora Snapea.“
„To není moţné!“
Neville se rozpačitě usmál. „Ano, taky jsem byl v šoku, kdyţ jsem to zjistil.“
„A jaký je, ten jeho přítel? Chci detaily, Neville!“
„Od kdy jsou Zmijozelové tak lační na drby o vedoucím vlastní koleje?“ zeptal se Harry.
„Mluvíme o něm jen uvnitř vlastní koleje, takţe se to jako drby nepočítá,“ vysvětlil Draco vesele.
Neville si odfrknul. „Ale proč bych ti měl něco říkat?“
„Protoţe toho chci o něm vědět víc!“
„Ale já ti nemám co říct,“ prohlásil Neville.
„No tak, musíš se s ním přece vídat, kdyţ pro něj pracuješ!“
„Myslel jsem, ţe si říkal, ţe byl na té velké slavnosti na Malfoy Manor,“ snaţil se Neville vyhnout odpovědi.
„Jo, otec říkal... ţe se Snape od něj málem nechal vykouřit, zatímco je sledovali,“ ušklíbl se Draco, kdyţ
Neville poprskal čajem celý stůl a Harry zrudnul jako řepa. „Táta jim nabídl klidné místo, kde by měli
soukromí, ale oni místo toho odešli. Škoda. Vsadím se, ţe by je zavedl do místnosti s oboustranným
zrcadlem.“
„Coţe?“ zaječel Harry.
„No tak Pottere, děláš jako bys nebyl gay! Snad se mě tady nechystáš umravňovat?“
„Ty by ses váţně díval?“ zalapal po dechu Harry. Ach můj bože... za co...
„No, Snape je vcelku ošklivý, ale myslím, ţe pod tím vším textilem má ucházející postavu,“ uvaţoval
Draco nahlas.
„Nevěděl jsem, ţe jsi gay,“ ozval se Neville překvapeně.
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„Nejsem!“ řekl Draco rychle a vyhnul se Harryho pobavenému pohledu. „Já jen... je to Snape, chápeš? Je
těţké si ho představit při sexu. Je celý takový... toporný a odtaţitý.“
Harry se málem udusil. Toporný a odtaţitý? Ta dvě slova v něm vyvolala představu ztopořeného Snapea a
jeho prsty... jak se odtahují (a pak zase vnikají dovnitř jeho těla) a okamţitě se vzrušil.
Neville zčervenal.
„Sakra, netušil jsem, ţe Nebelvíři jsou takový citlivky,“ ušklíbl se Draco. „Neříkejte mi, ţe jste oba ještě
panicové?“
„Myslím si, ţe je na čase změnit téma,“ zaskřehotal Harry. „Nelíbí se mi, kam ten rozhovor směřuje! A
nemyslím si, ţe člověk musí být panic, aby viděl něco divného na tom, ţe někdo chce pozorovat dva
teplouše při sexu.“
„Moţná, ţe tvůj táta je gay,“ řekl Neville a ještě víc zčervenal. „Omlouvám se, takové věci bych říkat
neměl. I kdyţ ty to děláš dost často,“ podíval se na Draca.
„Samozřejmě, ţe není,“ protestoval Draco. „Jak si myslíš, ţe bych se sem jinak dostal?“
Harry se rozhodl, ţe bude lepší, kdyţ bude mlčet, ale byl tam ještě pořád Neville.
„No a proč jsi tedy jedináček?“ zeptal se, „a to navzdory faktu, ţe tvá matka vypadá jako královna víl.“
„To se tak dělá, víš?“ usmál se Draco. „Oni potřebují jen jednoho dědice. A krom toho moje matka je ráda
krásná a štíhlá, tak proč by si kazila postavu dalšími dětmi?“
Neville se na něho podíval. „A tobě nikdy nevadilo, ţe jsi jedináček? Tedy chci říct, ţe všichni tři jsme
vyrůstali sami. Ale já bych byl opravdu rád, kdybych mohl mít bratry a sestry,“ přiznal Neville, přičemţ si
uvědomil, ţe tohle téma není o nic lehčí neţ to předchozí.
Draco nevěděl, co na má to říct. Kdyţ byl malý, tak si hrával s domácími skřítky, ale kdyţ vyrůstal, tak
začal podvědomě napodobovat svého otce a přestal se k nim chovat jako k bratrům a sestrám. Ve svém
okolí měl samé jedináčky. Pansy vyrůstala sama, stejně jako Greg a Vince. Oproti tomu Blase byl z velké
soudrţné italské rodiny a setkání s nimi bylo pro Draca jako zjevení. Nejdřív to těţce snášel - kdyţ se u
nich zastavili a chtěli u nich zůstat na jednu noc - musel se, byť neochotně, podělit s Blasem a jeho třemi
bratry o svou loţnici. Byli tak spontánní, probírali naprosto všechno a Draco se tak bavil, ţe se málem
počůral smíchy. Tehdy si uvědomil, ţe by se mu to líbilo, ale bylo zřejmé, ţe nikdy nebude součástí velké
rodiny, takţe se raději neutápěl ve falešných představách.
„Nikdy jsem se tím nezabýval,“ řekl upřímně.
Oba pohlédli na Harryho. „Na mě se nedívejte,“ řekl jim. „Dokud jsem se nesetkal s Weasleyovými, tak
jsem si myslel, ţe ve všech rodinách to chodí jako u Dursleyů. Teoreticky měl být Dudley něco jako můj
starší bratr. Ale upřímně řečeno, nebylo o co stát.“
„Nevycházeli jste spolu?“ zeptal se Draco.
Harry se zasmál. „To je slabé slovo. Oni mě nenáviděli a nenáviděli i mou magii. Jako dítě mě k nim strčili
a oni neměli moţnost odmítnout nebo mě vrátit. Jsem si jistý, ţe kdyţ jsem nastoupil do Bradavic, tak se
jim ulevilo.“
„Tak proč se tedy vůbec obtěţuješ s tím, ţe bráníš mudly?“ zeptal se Draco.
„No, to bych se zrovna tak mohl po setkání s Voldemortem rozhodnout, ţe všichni kouzelníci stojí za
starou bačkoru,“ odpověděl Harry.
„Řeknu ti to takhle: můj první milenec byl mudla a já bych udělal cokoliv, abych ochránil jeho právo ţít na
téhle zemi. Je to skvělý člověk.“
„Ha! Tak přeci není panic!“ zajásal potměšile Draco. „Pořád na něho myslíš?“
„Ne, my jsme se rozešli. Ale znám se s jeho novým milencem, a on je také skvělý, takţe jsem rád za ně
za oba.“
„Pořád jste v kontaktu?“
„Jo, trávil jsem u nich všechny prázdniny, kromě minulých vánoc,“ řekl Harry.
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„Od kdy?“
„Uţ je to pár let.“
„Páni! A to ti nebylo divné, kdyţ spolu odešli do loţnice? Nevadilo ti, ţe je tvůj milenec s někým jiným?“
Harry se usmál a byl zvědavý, jestli se mu podaří Draca rozhodit. „Oni byli oba moji milenci a jsem si
jistý, ţe kdybych se k nim chtěl opět přidat, tak by se nebránili.“
„Hej! Zadrţ! Jak opět? Tys... to někdy dělal ve třech?“ téměř šeptal Draco a naklonil se k němu přes stůl.
„Jo,“ ušklíbl se Harry.
„Do hajzlu! Ale... jak jste to dělali?“
„Ptáš se mě na všechny ty šťavnaté podrobnosti, Draco Malfoyi?“ smál se Harry.
„Ne! Dobrá... ale... mám za to... opravdu jste nikdo na nikoho neţárlil?“
„Za předpokladu, ţe do toho všichni jdou dobrovolně, tak si myslím, ţe to nehrozí,“ řekl Harry. „Nám se to
tedy nestalo.“
„Bylo to ţhavé?“
„To jistě!“ usmál se Harry. „Ale znám i lepší věci.“
„Opravdu?“ řekl Draco nevěřícně.
Harry se podíval na Nevilla, který byl nezvykle tichý. Uráţel snad jeho přítele tento druh rozhovoru? Bylo
těţké odhadnout, na co Neville myslí. Tiše tam seděl a díval se na své ruce, které měl poloţené před
sebou na stole. Moţná je na čase změnit téma.
„Ano, opravdu,“ přikývl Harry.
„Láska a romantika?“ utahoval si z něho Draco. Do koho můţe být sakra Harry zamilovaný? Nikdy ho s
nikým neviděl. Nejspíš to bude zase další mudla. Ale potom by přeci nemluvil jen o ochraně ţivota svého
prvního milence...
„Myslím, ţe je čas jít,“ rozhodl se Harry, „Jdeš taky, Neville?“
„Vyhýbáš se odpovědi?“ ušklíbl se Draco.
„Jo,“ přiznal Harry.
Neville popadl svetr a natáhl ho na sebe, pak teprve vstal a oblékl si hábit.
Draco vstal. „Jděte napřed, myslím, ţe jsem byl dnes s Nebelvíry viděn aţ dost.“
***
„Jsi v pořádku, Neville?“ zeptal se ho ustaraně Harry, kdyţ stoupali v tichosti nahoru do věţe. „Dotkl jsem
se tě nějak? Jestli ano, tak se ti omlouvám...“
„Jestli jsem dotčený? Co to máš za blbý dotazy?“
„Jsi tak tichý,“ odtušil Harry.
„Přemýšlím,“ řekl Neville stručně.
„Jo, to se povoluje,“ usmál se na něho Harry. Další minutu, či dvě setrvali v tichu, neţ Neville řekl: „Můţu
se tě na něco zeptat? Nemusíš mi odpovědět, pokud nebudeš chtít.“
„Jasně. Ale víš, ţe o některých věcech nemůţu mluvit, jistě chápeš proč.“
„Byl jsi přesvědčený, ţe je Cho Changová pro tebe ta pravá, ţe?“
„Ano,“ souhlasil Harry.
„A kdy ses přeorientoval na chlapy? Co tě k tomu vedlo? A líbí se ti ještě ţeny?“
„Hej, pěkně po pořádku,“ zvedl Harry ruce v obranném gestu. „Hmm... musím se nad tím zamyslet. Mám
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dojem, ţe jsem začal koukat po chlapech to léto, kdyţ jsem potkal Dereka. Moţná to zní hloupě, ale nikdy
před tím jsem o muţských takhle nepřemýšlel. Dursleyovi opravdu nesnášeli homosexuály a já si myslím,
ţe i proto mi vůbec nepřišlo na mysl, ţe bych mohl být jedním z nich. Tedy samozřejmě, ţe jsem si všímal
toho, jak vypadají hráči Kudleyských Kanonýrů na plakátech u Rona v pokoji. Ale nikdy jsem si
neuvědomoval, ţe bych na ně koukal jiným způsobem, neţ Ron, i kdyţ je pravděpodobné, ţe tomu tak
bylo. Anebo moţná, ţe ne. Prostě se mi líbili, tak jsem se díval. Po tom, co jsem odešel od Dursleyů, začal
jsem pracovat pro Dereka a on svou orientaci nijak neskrýval. Ale nesmíš si myslet, ţe mě svedl,“ řekl
Harry spěšně, „To jen, ţe většina jeho kamarádů byli homosexuálové a já jsem začal s nimi chodit po
klubech a víc jsem si jich začal všímat. Kupříkladu Derek byl zvyklý ohodnotit kaţdého muţe, kterého
jsme na stavbě potkali. Vzpomínám si, jak zuřil, kdyţ jsem si domluvil rande přímo v jeho bytě – dokonce
třikrát! Myslím, ţe jsem ho tím chtěl jen vyprovokovat a zjistit jestli má zájem. A potom jsem políbil kluka
v klubu a bylo to nádherné. Víš, neţ jsem políbil Cho, tak ta představa byla pro mě hrozně vzrušující,
chápej, první polibek a tak... ale po pravdě, kdyţ k tomu došlo, byl jsem tak trochu zklamaný. Ale potom
mě políbil ten chlápek a bylo mi asi tak, jako by mi někdo poslal Ţivotabudič nitroţilně přímo do ptáka.“
Neville se rozesmál.
Harry se usmál. „No a bylo to! Měl jsem chuť jsem křičet a zpívat štěstím. Najednou bylo všechno tak
jasné, začal jsem se ohlíţet po muţích a oni zase po mně.“
„A co ţeny?“
„Nepotkal jsem ţádnou, která by mě zaujala. S muţi je to celkově jednodušší, víš přesně co udělat, abys
je potěšil. A mám rád ten pocit tvrdého...“
„To uţ je víc, neţ potřebuji slyšet, Harry!“ zarazil ho Neville.
„Nemyslel jsem na tohle!“ smál se Harry. „No dobrá, tak částečně taky. Ale myslel jsem na muţskou
postavu jako takovou, na jejich svaly a jak jsou jiní. Není na nich nic měkkého a vybouleného.
Samozřejmě mám rád, kdyţ se ke mně Hermiona přitulí, ale nic to se mnou, Boţe chraň, nedělá! Ale kdyţ
se jenom dotknu bicepsu svého milence, tak jsem okamţitě vzrušený.“ Podíval se na Nevilla. „Nechceš mi
prozradit, proč se mě na tohle všechno vlastně ptáš? Ale nemusíš mi to říkat.“
Neville zavrtěl hlavou. „Jen jsem to chtěl vědět.“
„To je v pořádku.“
O několik metrů později Neville tiše řekl. „Jsem ještě panic.“
„No, to přeci není nic, za co by se měl někdo stydět, ale ani být pyšný, nemyslíš?“ řekl Harry uváţlivě.
„Abych byl upřímný, tak celému tomu povyku kolem toho nerozumím. Prostě jsi panic a o deset minut
později uţ nejsi. No a co! Zdá se mi hloupé se vůbec takovým detailem zabývat.“
Neville se zasmál. „Víš, ţe jsi legrační?! Díky Harry, přesně tohle jsem potřeboval.“
„Všechno záleţí jenom na tobě,“ řekl Harry váţně. „Jsi pěkný a milý muţ, Neville. A k tomu jsi velmi
mocný kouzelník. Najde se spousta holek nebo chlapců, které budeš zajímat. Stačí jen mít v sobě odvahu
mluvit s nimi. Měl jsem to štěstí, ţe ten první krok učinil někdo jiný. Ujišťuji tě, ale ţe to nejhorší, co se ti
můţe stát, je to, ţe budeš odmítnut.“
Neville přikývl. Došli k portrétu Buclaté dámy.
„Harry, mohl bych... ještě něco...“
Harry čekal, aţ se Neville vymáčkne.
„Aţ půjdeš příště do nějakého mudlovského klubu, mohl bych jít s tebou? Myslím, ţe bych si taky chtěl
vyzkoušet ten líbací test.“ zrudnul Neville.
„Jistě,“ přisvědčil Harry a vešli otevřeným vchodem dovnitř.
30. kapitola - Věci nejdou podle plánu
Ve chvíli, kdy se za nimi zabouchly dveře, otřásla se celá místnost.
„Panenko skákavá!“ křičel Dean přes celou místnost. „Vím, ţe máš sílu, ale mohl by ses krotit, brácho!“
Harry se úzkostlivě podíval na Nevilla, oba se současně natáhli a poloţili ruku na nejbliţší zeď. Rozpoznat,
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co se děje, jim trvalo jen chvilku.
Černovlasý mladík šokovaně pohlédl na Nevilla.
Někdo se pokoušel zlomit ochranná kouzla hradu.
„Neville, přemísti se k Brumbálovi a zkontroluj, jestli uţ to ví. I kdyţ jsem si téměř jistý, ţe to ředitel
pochopil. Potom se sem vrať a zajisti, aby se mladší studenti shromáţdili na bezpečném místě.
Předpokládám, ţe ti s tím pomůţe McGonagallová. Zmobilizuj všechny sedmáky, kteří jsou ochotni se k
nám v boji připojit. Jdu si pro svůj lektvar.“
Neville přikývl, naklonil se k Harrymu a krátce ho objal. Harry se mu podíval přes rameno a přelétl tváře
lidí ve společenské místnosti. I kdyţ byla místnost plná studentů, tak Rona ani Hermionu mezi nimi
nenašel.
Ke svému zoufalství si uvědomil, ţe bude velmi těţké je všechny dostat do bezpečí.
Odtáhl se od Nevilla a přemístil se k Severusovi.
Jeho milenec právě otvíral skříňku, ve které měli uschovaný lektvar.
Beze slov se obrátil za zvukem a viditelně se mu ulevilo, kdyţ zjistil, ţe je to Harry a ţe se nedívá tváří v
tvář Smrtijedům, kteří prolomili ochranná kouzla Bradavic.
Harry se mu vrhnul do náručí. Pevně se k němu přitiskl a všemi smysly vnímal sílu, vroucnost objetí i vůni
Severusova těla.
„Takţe takhle to je?“ zeptal se Harry. „Mysleli jsme si, ţe nás chtějí rozptýlit tím, ţe zaútočí na Hermioniny
rodiče, ale tys mu přitom ještě ani nedal jejich adresu... Voldemort tě určitě podezřívá. Nemůţeš za ním
jít.“
„Nepůjdu,“ řekl Severus pevně. „Dnes budu stát po tvém boku.“
„Boţe!“ To byla ta nejlepší zpráva, co kdy Harry slyšel. Stisknul Severuse ještě pevněji.
Severus se odtáhl a poloţil mu ruce na ramena. „Soustřeď se jenom na Voldemorta. Nemysli na nic
jiného. Nenech se rozptýlit tím, kdyţ bude někdo zraněn. Vybuduj si ten nejsilnější štít. Lektvar tě
ochrání. Jen zabij toho parchanta a zbytek nech na ostatních,“ řekl ostře.
Harry mlčky přikývl.
Severus uchopil do dlaní jeho tvář a vášnivě ho políbil, pečlivě se svými zuby, rty i jazykem věnoval jeho
ústům.
V krbu se rozhořel oheň.
„Severusi! Je u tebe Harry?“ ptal se Brumbál naléhavě.
Severus se odtáhl, vzal Harryho za ruku a vedl ho ke krbu.
„Pojďte oba ke mně, shromáţdil jsem uţ Řád,“ řekl Albus.
„Malý okamţik,“ poţádal Severus.
Albus přikývl a zmizel.
K Harryho překvapení šel Severus ke dveřím, sundal z věšáku svůj hábit a podal mu ho. „Venku je
pořádná zima,“ řekl pragmaticky.
Mladík vděčně přikývl. Kdyţ se zachumlal do Severusova pláště a mohl cítit jeho vůni, měl pocit, jako by
byl stále v jeho objetí. Bylo to tak příjemné.
„Také potřebuješ něco na sebe,“ řekl.
Severus zmizel v loţnici a vrátil se se sytě zeleným vlněným hábitem
Harry zvedl obočí.
„Dala mi ho Minerva před několika lety k Vánocům. Myslela si, ţe by mě mohla přesvědčit, abych změnil
barvu šatníku. Nikdy jsem ho neměl na sobě.“
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Harry se usmál.
„Severusi...“ zadrhl se mu hlas.
Severus se zarazil a podíval se mu do očí.
„Já vím,“ řekl mu tiše. „Můţeš mi to dokázat večer v posteli, tak, jako já to dokáţu tobě.“
Harry přikývl a jeho srdce zjihlo. Nikdy nemluvili o svých citech, dávali si to najevo jen prostřednictvím
dotyků a skutky.
Někdo zabušil na dveře. Harry viděl přes kouzelné zrcadlo Draca.
„Jdi napřed,“ řekl Severus Harrymu. „Za chvíli se k tobě přidám.“
Harry vkročil do krbu.
Albusova kancelář byla plná lidí. Nebyla ţádná naděje, ţe by se mu podařilo proklestit si mezi nimi cestu.
Vpředu zahlédl Billa Weasleyho, Rona, Freda a Georgeho, i jejich otce. Vedle nich stál Pastorek a další lidé
z Řádu... Harry přes jejich hlavy neviděl dozadu a jeho příchodu si zatím nikdo nepovšiml.
Severus přišel jen o chvilku později a postavil se za Harryho. Bylo tam tak plno, ţe Harry cítil, jak se k
němu Severus tiskne, aby udělal místo dalšímu, kdo projde letaxovou sítí. Severus mu poloţil ruce na
boky, aby ho uklidnil a Harry se o něj na okamţik opřel.
Hluk byl takový, aţ z toho bolely uši. Kdyţ byli Harry se Severusem dalším příchozím popostrčeni
dopředu, Bill Weasley se k nim otočil a zazubil se.
„Hej!“ vykřikl.
„Je tu Harry!“ zařval George.
Všichni začali tleskat.
To Harryho úzkost ještě zvýšilo.
Severus vycítil jeho napětí a znovu ho pohladil na boku.
„Pro Merlina, udělejte mu kousek místa,“ zařval někdo a on byl ve chvilce osvobozen. Lidé před ním se na
sebe víc natlačili a Severus od něho ustoupil o krok zpět.
Hluk se však ani v nejmenším nezmírnil.
„Ticho!“ zařval Snape.
Skoro bylo cítit, jak se kolena jeho bývalých ţáků rozklepala. Nastalo ticho.
„Děkuji vám,“ pronesl Snape ironicky. „Mohli byste laskavě všichni sklapnout, aby nás ředitel mohl
informovat o nejnovějších...“ Jeden nebo dva lidé se ho pokusili přerušit. Snape se odmlčel a se
zlověstným výrazem si vyčkal na klid. Provinilci okamţitě zmlkli. „Pan Potter si musí vzít lektvar, jehoţ
načasování je velmi důleţité.“ Cítil, ţe všichni zpozorněli. Napětí by se dalo krájet. „Řediteli, jaká je
situace?“
Brumbál vstal a jeho tvář byla popelavá. „Ochrany hradu jsou pod palbou...“ Místností se rozlehl stísněný
šepot, který však rychle utichl. „Zatím odolávají. Ale nemám tušení, co bude dál. Tohle je to, čemu
čelíme.“
Nasměroval na zeď slídivé kukátko a na prázdném místě mezi portréty bývalých ředitelů se promítl obraz.
Je to jako film v kině, ale bez zvuku, pomyslel si Harry. V místnosti se ozvaly výkřiky hrůzy.
U obvykle neviditelné bariéry, která ohraničovala školní pozemky, stály stovky Smrtijedů a metaly před
sebe jednu kletbu za druhou. Kletby dopadaly na ochrany hradu a gejzíry odraţených barevných jisker
osvětlovaly v temné noci jejich hrůzostrašně vypadající masky.
Strach a vířící adrenalin byl v místnosti téměř hmatatelný.
„Jak dlouho můţou tohle ochranná kouzla vydrţet?“ zeptal se někdo.
„My jsme je posílili,“ odpověděl Harry.
295

STROM POZNÁNÍ

Ostatní se na něho podívali.
„Neville a já,“ vysvětlil Harry. „Jsou velmi silné, ale jsme v obleţení. Nevidím ţádný smysl v tom, na něco
čekat. Kaţdým dnem tady budeme ztrácet síly.“
„Ale oni to jistě brzy vzdají,“ řekl někdo z tlačenice. „A my tady máme dostatečné zásoby potravin a
můţeme letaxem...“
„Musíme odpojit letaxovou síť tak rychle, jak jen je to bude moţné,“ řekl Severus tiše. „Budou se snaţit
dostat se sem i tudy. Jakmile by se dostali dovnitř a vzali by si nějaké děti jako rukojmí, to by byl konec.“
„Ale my nejsme připraveni s nimi bojovat,“ řekla Molly. „A Harry je příliš mladý...“
Brumbál ji přerušil. „Na válku není nikdy ta správná chvíle, Molly. Stratégové, jaké jsou vaše rady?“
V místnosti se rozhostilo ticho, jen výjevy na zdi ukazovaly němý obraz toho, co se děje venku.
„Hestie,“ vyzval ji Albus.
Hestie Jonesová vstala. „Naše plány ještě nejsou úplně hotové,“ řekla roztřeseným hlasem. „Pokud
bychom je dokázali udrţet venku několik týdnů... nebo dnů...“ očima vyhledala své kolegy, se kterými
sestavovala plány obrany. „Během té doby...“
„Myslím si, ţe ne,“ ozval se Neville rozpačitě. „Tedy pokud mluvíte o vytvoření většího mnoţství lektvaru,
tak, aby byl pro kaţdého. I kdyby se mi podařilo nějakým zázrakem přimět květiny, aby opět vykvetly, coţ
se mi zatím nedaří, tak vaření samotného lektvaru je velmi zdlouhavý proces.“
„Pan Longbottom má pravdu,“ ozval se Severus, kdyţ viděl pochybnosti v tvářích lidí, kteří odmítali uvěřit
slovům tak mladého muţe. „Jeho pomoc slečně Grangerové a panu Malfoyovi při vaření posilovacího
lektvaru byla neocenitelná. V kaţdém případě máme posilovací lektvar v dostatečném mnoţství pro pana
Pottera.“
„Ronalde Weasley, prosím,“ vyzval ho Brumbál a Hestie se posadila.
Ron se nervózně postavil. Kdyţ promluvil, třásl se mu hlas. Podíval se ustrašeně na Harryho. „Myslím si,
ţe by bylo velkou chybou oddalovat útok. Jak uţ řekl Harry, kaţdý den budeme tady uvnitř slabší a
vystrašenější. Historie nám dokázala, ţe to není dobrý tah. Stejně dřív nebo později najdou způsob, jak se
dostat dovnitř. Otázkou ale je, na čí straně je Ministerstvo. Myslím si, ţe se Popletal právě přidal k
Voldemortovi.“
„Kingsley? Myslíš si, ţe je tento odhad správný?“ zeptal se Brumbál.
„Bohuţel ano. Je tam sice skupina bystrozorů, kteří nám jsou věrní, ale ostatní se budou moct přetrhnout,
aby mohli následovat Voldemorta.“
„Severusi?“ vyzval ho Albus.
Harry sklopil oči. Věděl, co Severus musí říct. Doufal, ţe to bude pro něho snazší, kdyţ se na něj nebude
dívat.
„Je mi líto, ţe nemáme víc lektvaru, ale věřím, ţe pro pana Pottera je to velká příleţitost. Je čas, aby šel a
ukončil to jednou provţdy. On ví, co musí udělat. Jak sám opakovaně prohlásil, jeho úkolem je zabít
Voldemorta. Ostatní je na nás.“
Po tomto prohlášení se ozvaly protesty. Molly se rozplakala a opakovala sotva slyšitelně stále dokola... „Je
to ještě dítě.“
„To tedy není,“ řekl Snape hlasitě. Harrymu se sevřelo hrdlo. „A nejen, ţe uţ není dítě.“
Severus to řekl takovým tónem, ţe to Harryho přimělo, aby se na něho podíval. Vyhledal jeho pohled a
kývl.
„On je také mág. Nejmocnější kouzelník na této planetě.“
Nechal svá slova doznít.
„Voldemort si myslí, ţe má všechny trumfy na své straně – moment překvapení, moc, oporu svých
věrných. Ale Harry má pro něho také překvapení a my toho musíme vyuţít. Voldemort ani Smrtijedi
nemají ponětí, čemu budou čelit. Pokud bychom přistoupili na obléhání... pak by se pan Potter jistě
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pokusil o něco nebelvírsky hrdinského a výhoda by byla pryč.“
Kolem se ozvalo několik pobouřených výkřiků, ale Harry se jen lehce usmál.
„Voldemort jistě očekává, ţe se necháme obléhat. Bojím se toho, aby ve snaze přinutit nás se vzdát,
nepřivedl k bránám hradu rodiče nebo bratry a sestry našich studentů a nezačal je zabíjet tady přímo před
školou. To by spoustu lidí mohlo zlomit. Krom toho i tady na škole má své sympatizanty a to nejen v
řadách mých zmijozelů. A co budete dělat s nimi? Je na čase, aby ho Harry zabil, on to můţe udělat. A
udělá to,“ řekl přesvědčivě Severus.
Harrymu se zrychlil tep. Severus věří, ţe to dokáţe.
„A co kdyţ... selţe?“ řekl někdo roztřeseně.
„Pak budeme pokračovat v boji,“ rázně povstal Ron. „My. Vţdycky jste všichni spoléhali na Harryho. Ale já
nevěřím v osud, nebo ve věštění. Věřím Harrymu, protoţe je silný a odváţný. Ale kdyţ padne –
samozřejmě nevěřím, ţe se to stane, kámo,“ řekl a kývl na svého přítele, „potom budeme muset
popadnout osud do vlastních rukou. Protoţe já se nenechám ovládat tím vraţdícím bastardem. Jenom
takovej zasranej hajzl jako je on, můţe zaútočit na školu!“
Ronova řeč všem udeřila na jejich citlivou strunu, i jeho matce, která řekla: „Rone! Jak to mluvíš!?“ Tím
naprosto odbourala veškeré napětí a všichni se začali smát.
Harry byl ohromen a byl na svého přítele hrdý. Teď, kdyţ tady zaznělo, ţe budou v boji pokračovat i kdyby
zemřel, cítil se pod menším tlakem.
„Jak budeme postupovat?“ zeptala se Tonksová.
„Jsou jich stovky a nás je jenom hrstka,“ zasténal Mundungus Fletcher.
„Můţeme počítat ještě s někým? Co Charlie? Nebo Remus?“ zeptal se Bill.
„Jsou to skvělí chlapi, ale se dvěma lidmi navíc si moc nepomůţeme,“ poznamenal někdo.
„A co rodiče?“ vstoupila do toho poprvé Hermiona.
„Co máte na mysli, slečno Grangerová?“ zeptal se Brumbál.
„Myslím si, ţe většina rodičů by nechtěla stát stranou, zatímco jsou jejich děti cílem útoku. Nemyslíte si
snad, ţe by nám přišli pomoct?“
„Jsem si jist, ţe máš pravdu, Hermiono, ale Snape řekl, ţe bychom měli co nejrychleji uzavřít letaxovou
síť,“ řekl Fred vlídně.
„No, já předpokládám, ţe bitva bude venku, nikoliv uvnitř.“
Všichni se po ní zvědavě podívali.
„Máme čas na to kontaktovat všechny rodiče?“ ozvala se McGonagallová, která dorazila jen několik minut
po profesorce Prýtové. Ředitel havraspárské koleje profesor Kratiknot se zatím neobjevil. Harry
předpokládal, ţe Snape předal vedení své koleje Dracovi. Jak se asi s tím vším Draco vypořádá? Bude
riskovat? A co Pansy Parkinsonová a ostatní sedmáci ze Zmijozelu?
„Můţeme udělat řetěz,“ navrhla Hermiona. A kdyţ viděla, ţe jí ostatní nerozumí, dodala: „na mudlovských
školách se to někdy dělalo. Dáme vědět pěti rodičům a poţádáme kaţdého z nich, aby předali zprávu
dalším pěti, a ti dalším, a tak dále a tak dál...“
„Ale jak zajistíme, ţe nebudeme kontaktovat i ty, co podporují Voldemorta?“ zeptal se někdo.
„Věřte, ţe toho se opravdu obávat nemusíte,“ řekl Snape temně. „Zvlášť, kdyţ vezmeme v úvahu, ţe uţ
jsou tady.“
„Útočí na své vlastní děti?“ vyjekla Molly šokovaně.
„Je pravděpodobné, ţe jejich děti mají nějaké zvláštní instrukce,“ řekl Snape tiše. „Poţádal jsem Draca
Malfoye, aby odvedl ty, kteří nejsou příliš důvěryhodní, na bezpečné místo.“
Nápad poţádat o pomoc rodiče byl schválen a první kontakty byly navázány. Rodiče byli poţádáni, aby se
dostavili do pětačtyřiceti minut. Brumbál mezitím našel za ochrannými bariérami bezpečné místo, kam by
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se mohli přemístit.
Podíval se na Harryho a pak se obrátil na Severuse.
„Profesore Snape,“ oslovil ho formálně. „Myslím, ţe teď by bylo nejlepší, kdybyste pomohl Harrymu s
nějakou relaxační technikou, neţ mu dáte jeho lektvar. Chtěl byste na to pouţít můj obývací pokoj?“ Za
chvíli uţ byli Harry a Severus sami.
Harry si nebyl jistý, jestli to byl aţ tak dobrý nápad.
Bylo toho tolik, co Severusovi chtěl říct, a co nedokázal vyjádřit slovy. Tak strašně se touţil Severuse
dotýkat a ukázat mu jak moc ho potřebuje, ale na to nebylo dost času.
„Rozumím ti,“ řekl Severus, přestoţe Harry nic neřekl. „Nechápu, proč si Albus myslí, ţe nejlíp rozumí
tomu, co je dobré pro ostatní.“
Harry se usmál, potěšilo ho, ţe nebyl sám, kdo se potýkal se stejnými pocity.
To vědomí mezi nimi zbouralo pomyslnou bariéru a Harry se mu vrhl do náruče. Severus se posadil na
pohovku, Harry si mu obkročmo sedl na klín, objal ho a poloţil si hlavu na jeho rameno.
Takto poklidně a beze slova tam seděli dobrých deset minut.
Nakonec se Harry napřímil.
„Nějaké rady?“
„Nic, co bys nevěděl. Zaměř se jen na to, abys ho zabil. O všechno další se postarají ostatní.“
Harry přikývl.
***
Vstali z pohovky, přičemţ Harry se Severusovy ruky přidrţel o chvilku déle, neţ to bylo nutné, kdyţ mu
pomáhal vstát. Severus mu podal flakón s lektvarem a Harry jej polknul jedním douškem.
Věděl, ţe teď uţ není cesty zpět. Tímto krokem to potvrdil.
Vyšli z místnosti.
Hermiona se na ně podívala a usmála se.
Severus přešel k místu, kde stáli Hestia s Ronem a dívali se na několik narychlo načrtnutých plánů na
pergamenech. Něco jim tiše řekl a oni přikývli. Potom krátce promluvil s Brumbálem, který zakašlal, aby
si zjednal pozornost. Místnost ztichla.
„Poslyšte všichni. Uklidněte se, musíme ještě projednat poslední detaily. Jak jistě víte, Harry se soustředí
výhradně na Voldemorta. Vy všichni ostatní se mu pokusíte k němu vyčistit cestu. Jakákoliv kouzla či
kletby jsou za této situace přípustné. Pouţijte cokoliv, co vám pomůţe dosáhnout toho nejlepšího efektu.
Cílem je ukončit tuhle válku. Otevřeně na nás zaútočila velká armáda a po té, co jsem podal zprávu na
Ministerstvo, přišlo nám od nich povolení, bránit se stůj co stůj. Totéţ nám píše ministerstvo Francie a
Spojených států.“
Přes celou místnost se přelila vlna emocí.
„Mohl bych také něco říct?“ ozval se Harry.
„Samozřejmě.“
Harry si byl vědom všech pohledů, které se na něho upínaly a nejvíc toho Severusova. „Mrzí mě, ţe
nemáme dost lektvaru pro kaţdého. Já uţ jsem si svou dávku vzal, takţe musíme jednat ihned. Vytvořím
štít, který nás všechny ochrání...“
Někteří zalapali po dechu a jiní něco mumlali, ale Harry jim nerozuměl.
„Prosím,“ zvedl ruku a zjednal si tak ticho. „Nebudu schopen ochránit rodiče, takţe to mějte na paměti.
Jednejte tak rychle, jak jen budete schopni. Budu drţet štít tak dlouho, jak jen to bude moţné, ale musím
si zachovat dost síly na zničení Voldemorta. Budete moct vrhat kletby a budu vás při tom chránit, dokud
budu schopen udrţet štít, takţe vyuţijte tento čas na maximum. Nedrţte se zpátky, prosím.“
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„Budeš schopen vytvořit takový štít a přitom vykonat to, co musíš?“ zeptal se Brumbál s obavami.
„Budu,“ řekl Harry pevně, „Ale zruším ho, pokud budu muset. Pokusím se vás před tím nějak varovat...
hmm... co mi navrhujete?“
„A co třeba zakřičet: K zemi!“ navrhl se smíchem Fred.
Harry se usmál. „To nejspíš budu potřebovat Sonorus, ţe?“ souhlasil k všeobecnému veselí.
„Albusi, zůstanete tady a budete drţet ochrany?“ zeptal se Pastorek.
„Ne, Minerva a Kratiknot uţ slíbili, ţe se o to postarají.“
Harryho obočí se stáhlo do ostré linky, kdyţ nad tím uvaţoval. „Ne,“ prohlásil rozhodně.
Všichni na něho pohlédli.
„Je mi to líto,“ řekl, „ale...“ rozhlédl se po místnosti a setkal se s Nevillovým pohledem.
„Tak to tedy ne,“ řekl Neville. „Chci bojovat...“
Harry zavrtěl hlavou. „Je mi to líto, Neville. Prosím.“ Podíval se na ostatní. „Potřebuji, aby Neville podrţel
ochrany hradu. Profesorka McGonagallová a profesor Kratiknot by se měli postarat o děti, které jistě
budou vyděšené. A budou také naší poslední linií obrany.“
Všichni se otřásli při představě, co jeho slova znamenala.
„Longbottom se nemůţe sám postarat o obranu hradu, vţdyť je to ještě dítě,“ vykřikl kdosi úzkostlivě.
Harry se narovnal. „Neville je opravdu velmi mocný kouzelník. A ochrany ho přijaly.“ Místností se rozlehl
tlumený šepot. Harrymu bylo divné, ţe se jeho dřívější slova o posílení ochranných kouzel obešla bez
komentářů. Vţdy se předpokládalo, ţe jen hlavy kolejí a ředitel jsou schopni pracovat na ochranných
kouzlech hradu. „Víte přeci, ţe kdyţ jsme testovali lektvar, tak vás Neville byl schopen přemístit dovnitř
ochranných bariér i ven,“ řekl v reakci na jejich mumlání.
„Myslel jsem si, ţe jsme tehdy ţádné bariéry překonat nemuseli, kdyţ jsme byli venku a ne uvnitř hradu,“
řekl Fred.
Harry zavrtěl hlavou. „My dva s Nevillem jsme jediní kouzelníci, kteří se dokáţou přemístit do Bradavic a
ven z nich, nemluvě o přemisťování po hradu jako takovém,“ dodal. „Tyto schopnosti jsou pro nás dnes
opravdu důleţité. Neville má navíc ještě jeden neobyčejně vzácný dar, dokáţe rozpoznat magický podpis
kaţdého kouzelníka. Neville, byl bych rád, kdybys drţel ochrany i proto, abys kontroloval všechny, kteří
půjdou z hradu ven a zpátky pustil jen ty, jejichţ magické podpisy rozpoznáš. Je to velká zodpovědnost.
Ţádám toho po tobě moc?“
Neville, který byl zpočátku pohoršený při myšlence, ţe by se měl drţet stranou, si uvědomil závaţnost
úkolu, o který byl poţádán.
Albus vystoupil a s nelíčenou pokorou se zeptal. „Mágu, mohu ti něco navrhnout?“
A těchto pět slov ostatním stačilo na to, aby si uvědomili, ţe Harry opravdu ví, co dělá.
„Samozřejmě, Albusi. Sám jsem vás ţádal, abyste byl mým rádcem,“ usmál se Harry.
„Mohl bych pomoci Nevillovi? Kdyţ zaujmeme pozici na Astronomické věţi, tak bychom pomocí
dalekohledů, které se otáčejí o 360°, mohli kontrolovat celou oblohu a veškeré pozemky kolem hradu.
Můţeme sledovat, co se děje a dělat to, co je nezbytné. Dalekohledy mohou být přirozeně zvětšeny, coţ
nám umoţní pouţívat je podobně jako slídivé kukátko. Já mohu drţet hrad sám, dokud – tedy pokud k
tomu dojde – nebude pod přímým útokem. Neville můţe chránit vnější hranice a pozemky, coţ bude
mnohem náročnější úkol, neţ ten můj.“
Harry se podíval na Nevilla. „Bude to pro tebe takhle přijatelné, Neville?“
„Bude mi velkou ctí, pane,“ uklonil se Neville lehce řediteli školy.
Šum v místnosti znovu nabral na intenzitě. Mnozí z nich spekulovali o tom, ţe by Neville mohl mít
potenciál na to stát se budoucím ředitelem školy. Vlastně by to mohla být velmi zajímavá volba.
„Tak a teď bychom měli všichni jít,“ řekl Harry. „Věřím, ţe ve Vstupní síni na nás čeká zástup starších
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studentů.“
***
Opravdu tam na ně čekal obrovský počet studentů z pátého aţ sedmého ročníku.
„Nepodařilo se mi je zastavit,“ řekl Ernie McMillan a s úsměvem se obrátil na Eloise, která stála po jeho
boku. Harry zaznamenal Draca a usmál se na něho, byl tam společně s Goylem, Crabbem a Zabinim a
několika zmijozelskými šesťáky, kteří začali jásat, jakmile uviděli Severuse. Byla tam i Ginny, Dean,
Seamus, Colin a jeho mladší bratr, Parvati s Padmou – vlastně celá bývalá BA. Kdyţ je pozdravil, dav mu
radostně zařval v odpověď a to zvedlo Harrymu náladu.
„Harry, chceš k nim promluvit?“ zeptal se Brumbál.
„Ne, udělejte to vy, prosím,“ řekl Harry.
Ředitel k nim pronesl krátkou řeč.
Harry mezitím přišel k Dracovi a objal ho. Potom si potřásl rukou se všemi zmijozelskými. Ostatní studenti
se na sebe podívali a jako by i oni mezi sebe zmijozely přijali. Harry se očima setkal se Severusem a v
jeho hřejivém pohledu našel souhlas.
„Harry,“ ozval se Brumbál, který najednou stál po jeho boku, „toto by mohla být vhodná chvíle na to, aby
se dozvěděli, ţe jsi mág. To jistě dodá našim mladým bojovníkům kuráţ pustit se beze strachu do
nepřátel.“
Přes své vlastní pochybnosti viděl Harry v takovémto kroku taktické výhody.
„Jdu ven se členy Řádu, nemáme času nazbyt. Můţete jim to říct a poslat je za námi.“ Přehodil si přes
ramena Severusův plášť a zmizel.
***
V příští hodině byl v chladné a temné noci slyšet jen jekot, výkřiky a svištění nejrůznějších kleteb. Obránci
hradu opustili ochranné bariéry a zaútočili na Smrtijedy mimo ně na mrazem ztvrdlé zemi.
Neville je sledoval aţ k hranici, potom se přemístil na vrchol věţe a díval se dolů k okraji Zapovězeného
lesa. Viděl, jak skupina Smrtijedů mizí v lese a pokouší se prorazit si cestu odtamtud. Neville poloţil ruku
na zem a vyzval les a magii země, aby se v těch místech posílily ochrany.
Harry netušil, kolik kouzelníků vyřadil z boje. Zabil jen jednoho, hned na začátku a došlo mu, jak obrovské
mnoţství energie kletba Avada Kedavra spotřebuje. Do té doby neměl tušení, kolik síly toto kouzlo
odebírá, ale teď uţ chápal, proč kouzelníci pouţívají raději jiné kletby. Rozhodl se proto, ţe si ji schová pro
Voldemorta, protoţe si uvědomoval, ţe na zabití toho monstra bude potřebovat opravdu hodně síly. Zatím
nebylo po Temném pánovi ani památky a Harry se začal obávat, jestli tato bitva není jen další zástěrka
pro to, aby mohl Voldemort nerušeně převzít Ministerstvo, nebo aby v tuto chvíli operoval kdekoliv jinde. I
kdyţ si nemohl vybavit důleţitější místo a také nevěřil, ţe by měl Voldemort ještě minimálně jednou tolik
bojovníků. Jeho lektvar bude spolehlivý ještě další hodinu a potom začne slábnout. Musí se k Voldemortovi
dostat co nejrychleji.
I přes to, ţe byl Harry soustředěný na metání kleteb na útočníky, přivolal si z domku v Prasinkách svou
hůlku mága a berlu. Během minuty obojí přelétlo nad hlavami nepřátel a přistálo mu v ruce. Svou
obvyklou hůlku si zastrčil do zadní kapsy Severusova pláště, který měl rozepnutý a v silném větru kolem
něho vlál.
Obrátil se na Snapea, který podle svého slibu stál po jeho boku. „Severusi, musíme se mu vysmívat,“
vykřikl. „Ať všichni vědí, ţe se Voldemort bojí stanout tváří v tvář mágovi.“
Během několika minut uţ ta slova létala ve vzduchu. Smrtijedi uţ předtím slyšeli od studentů z bojiště
slova o tom, ţe Harry Potter je mág, ale nevěřili tomu aţ do okamţiku, kdy si všimli, ţe má berlu a hůlku
mágů a je připraven k boji.
Náhle se Smrtijedi rozestoupili a objevil se tam Voldemort.
„Mág?“ zasmál se. „Co je to za nesmysl, chlapče? Kde jsi...“
„Avada Kedavra!“
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Harry se zaměřil jen na smrtící kletbu, tak, jak měl v plánu, a nenechal se Voldemortovými řečmi
rozptýlit.
Bohuţel, Voldemort vhodil do dráhy kletby nejblíţe stojícího Smrtijeda. Vzápětí se kletbu pokusil vrátit, ale
ta se odrazila od Harryho štítu. Kletba byla neskutečně silná, Harry cítil, jak se jeho štít zachvěl, kdyţ do
něj udeřila.
„Ten parchant odčerpává naši moc!“ řval Severus na Harryho.
„K zemi!“ křikl Harry a k jeho nemalému překvapení, to na moment vypadalo, ţe to Voldemort, zaskočený
jeho výkřikem, opravdu udělá.
Od této chvíle měl Harry jen jediný cíl. Teď uţ se o sebe ostatní musí postarat sami.
Začali s Temným pánem krouţit kolem sebe a vrhali proti sobě kletby Avada Kedavra a kdyţ ty selhaly, tak
i jiné kletby, ve snaze prolomit štít toho druhého. Harry jen mlhavě slyšel výkřiky bojovníků po svém
boku, po té, co byli zasaţeni. Byl překvapen tím, jak je Voldemort pruţný a silný a jeho stísněný pocit se
pomalu měnil v paniku.
On nesmí prohrát!
Prostě nesmí!
Všichni na něm závisí.
Jenţe najednou nemohl přijít na to, co má dělat. Jeho jediným plánem bylo dostat se tak blízko, aby mohl
toho parchanta zabít.
Skoro, jako by si myslel, ţe ten šmejd tam bude jen tak stát a nechá ho.
Musel být opravdu blázen.
Ale on přeci cvičil. Po fyzické stránce je připravený a jeho magie je silná...
„Harry! vykřikl Severus. „Pouţij druhou hůlku! Neţ odčerpá všechnu naši moc!“
Dokonce i přes to, ţe se snaţil pochopit význam Severusových slov, si Harry všiml, ţe Voldemortova
pozornost zakolísala, jakmile poznal Severusův hlas.
Harry jeho chvilkové nepozornosti okamţitě vyuţil. „Avada Kedavra!“ zařval. Nechal padnout svůj vlastní
štít a všechnu svoji moc mága opřel do té jediné kletby.
Zdálo se, jako by se zpomalil čas. Harry viděl, jak se ty rudé oči s hadími zorničkami nevěřícně rozšířily a
jak Voldemort ve chvíli, kdy něj letěla Harryho Avada, křičí nějakou protikletbu.
Harry cítil, ţe ho Voldemortova kletba zasáhla ve stejném okamţiku, kdy Temný pán dopadl na zem.
Přiskočil k němu. „Incendio!“
Voldemortovo tělo vzplálo. Pach škvařícího se masa cítil kaţdý, kdo stál opodál.
Jakmile se začala šířit zpráva o Voldemortově smrti, začala být Smrtijedům horká půda pod nohama a
urychleně se přemisťovali z bojiště. Členové Řádu teď sváděli boj o to, pochytat jich tolik, kolik jen mohli.
Harry stál nad hořícím tělem a zakrýval si pláštěm ústa a nos, aby necítil ten příšerný zápach. Začal se
třást.
Kingsley Pastorek k němu přistoupil s hůlkou v pohotovosti, krátce se dotkl jeho ramene a potom kolem
něho vytvořil ochranný štít.
Harry instinktivně zvedl berlu a jedinou ranou rozdrtil ještě hořící lebku. Pak začal krátkými údery doslova
zatloukat úlomky kostí a mozku do zmrzlé půdy. Nakonec zvedl berlu k nebi. Okamţitě se nad ním shlukly
mraky a velké kapky deště dopadaly se zasyčením na tělo, jak je polykal ţár ohně.
„Zemi a vzduchu, ohni a vodo. Ţivotadárné elementy, vezměte si zpět, co jste stvořily a co můţe být v
budoucnosti lépe vyuţito,“ odříkával Harry. Jako ve snách sledoval jak tělo zvolna pohlcují plameny a cítil,
ţe kouzlo dělá to, oč poţádal.
Promnul si oči a rozhlédl se. Tu a tam se ještě bojovalo, ale bitva se uţ chýlila ke konci.
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Podíval se na Astronomickou věţ a doufal, ţe na něho Neville vidí.
„Neville,“ artikuloval jasně Harry: „Potřebuju tě tady.“
O chvíli později se Neville přemístil vedle něj.
„K čertu!“ zaklel Pastorek, kdyţ si uvědomil, do čí hrudi zabodává svou hůlku.
„Skvěle, Harry,“ usmíval se Neville. „Co pro tebe můţu udělat?“
„Cítíš tam ještě nějaké známky magického podpisu?“
Neville se obezřetně podíval na tělo.
„Ano.“
„Do prdele, to snad ne?“ zalapal po dechu Kingsley. Harry jen přikývl.
„Neville, musíme to zničit. Severusi!“ vykřikl.
O chvíli později se k němu Severus přibelhal.
„Jsi v pořádku?“ ptal se ho starostlivě Harry.
„Je mrtvý, ne? Pokud ano, tak jsem v pořádku.“ usmál se ironicky Snape.
„Je tam ještě magický podpis. Co mám dělat, abych ho zničil?“
„Tělem uţ ses zabýval?“
„Odevzdal jsem ho ţivlům,“ přikývl Harry.
„Dobrá volba. Měl by se rozptýlit a jeho tělo tak bude navţdy zničeno.“
„Pojďme to tedy urychlit,“ navrhnul Harry. „Chci mít jistotu.“
„Máme pouţít magii země, nebo svou vlastní?“ zeptal se Neville.
„Obojí,“ řekl Harry. „Kaţdý pouţijte jinou sílu.“
Všichni tři namířili na hořící tělo své hůlky. Volnou rukou se vzájemně dotýkali toho druhého a společně
pronesli zaříkání.
Oheň vzplál tak vysoko, ţe před ním museli ustoupit, ale neustali v zaříkávání, dokud na zemi nezůstal jen
popel.
„Neville?“ poţádal Harry. „Zkus to znovu, prosím.“
„Je pryč,“ řekl Neville o chvíli později.
„Dobrá,“ přikývl Harry a klesly mu ruce.
Rozhlédl se.
Bitva skončila. Bylo po všem.
„Boţe, tolik zraněných...“ zašeptal.
„Všem se dostane pomoci,“ řekl Neville. „Já je můţu dostat letaxovou sítí ke Svatému Mungovi a madam
Pomfreyová uţ má připravený provizorní špitál ve Velké síni.“
Harry přikývl.
Náhle pocítil téměř smrtelnou únavu a věděl, ţe doba působení lektvaru právě skončila.
„Harry?“ Severusův hlas zněl ustaraně a jako by k němu přicházel z velké dálky.
Harry padl na kolena.
Jeho tělo sebou škublo, jako by byl zasaţen kletbou.
Vykřikl.
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Zašmátral si rukou uvnitř pláště.
Kdyţ ruku vytahoval, ani nepotřeboval světlo ze Severusovy hůlky, aby věděl, ţe to teplé a mokré na jeho
prstech je krev.
31. kapitola - Spolupráce s armádou
Severus padl na kolena vedle Harryho, ale kdyţ se pokusil rozepnout mu plášť, aby se podíval na jeho
zranění, Harry vykřikl.
Chtěl se dotknout jeho tváře, ale v půli pohybu strnul. Dokonce i ve slabém světle hůlky Severus viděl, jak
jsou Harryho rysy zkroucené grimasou bolesti... ale... ne, do prdele! Tohle nebyla jenom bolestivá
grimasa.
Harryho obličej vypadal... jakoby tál... olupoval se... a byl plný praskajících puchýřů...
„Draco!“ zařval Severus.
„Seţeňte Draca! A Poppy!“ obrátil se zoufale na Nevilla a Pastorka.
„Jsem tady!“ vykřikl Malfoy kousek od něho, „ale teď...“
Severus zkoprněl. Harry s velkou námahou otočil hlavu, otevřel jedno oko a podíval se stejným směrem.
Viděl Draca, jak se sklání nad Goylem, který leţel na zemi a tryskala mu krev z hrudníku. Vincent Crabbe
strkal Goylovi svůj plášť pod hlavu a dokonce i měsíčním světle byl na jeho tváři vidět výraz nelíčené
hrůzy.
„Postarej se o Goyla,“ zachroptěl Harry.
Draco přikývl, rozepnul a rozhalil Goylovi košili a poloţil mu ruku na břicho.
Harry znovu začal křičet, pak ztichnul, ale jeho tělo se zmítalo v křečích a tvář měl staţenou bolestí.
„Pro lásku Merlina, kde je Poppy?“ řval Severus a natáhl se, aby podepřel Harryho, který těţce lapal po
dechu a uhýbal před jeho dotekem.
„Mám Harryho přemístit do Velké síně? Předpokládám, ţe Pomfreyová bude tam.“ zeptal se Neville
naléhavě.
„To by mu mohlo způsobit víc škody, neţ uţitku,“ vloţil se do toho Pastorek. „Na přemístění těţce
zraněných bystrozorů pouţíváme vţdy přenášedlo.“
„Tak ji přenesu sem,“ řekl Neville a zmizel.
Severus nevěděl, co má dělat... co má dělat s rukama. Poloţil ho opatrně na zem. Harry se svíjel v agónii.
Snape bezpečně poznal příznaky kletby Cruciatus, ještě před několika minutami byl sám pod touto kletbou
a dosud se třásl. Ale Harryho teď přeci nikdo neproklel, tak co se k čertu děje?
Přiběhla Hermiona.
„Harry! Paneboţe, co se děje?“ zajíkla se.
Severus klečel na zemi vedle něj, skoro tak, jako Crabbe nad Goylem a jemně ho hladil po nezasaţené
části tváře.
„Já nevím!“ dostal ze sebe s námahou. „Je to jako by ho někdo proklínal, ale přitom nikdo...“
„Tohle vypadá jako Cruciatus,“ poznamenal Pastorek, který tu ještě pořád stál na stráţi kvůli
potencionálnímu útoku, i kdyţ to vypadalo, ţe uţ je dobojováno. Bystrozor jen stěţí skrýval svou zlost. K
boji se připojil necelý tucet bystrozorů a přitom věděl, ţe všichni loajální členové Řádu byli dnes ve sluţbě.
Zdá se, ţe jim v příchodu zabránil někdo z Ministerstva. I kdyţ, mohlo se stát, ţe zaútočili i na
Ministerstvo. Ale jestli ne, tak za to někdo zaplatí.
„Existují nějaká časově zpoţděná kouzla?“ zeptala se Hermiona a v duchu probírala všechny moţnosti.
Sklonila se nad přítelem. „Boţe! Harry, někdo tě popálil?“
Harry se třásl na zemi, ale podařilo se mu vykřiknout své zoufalé NE.
Ozval se zvuk přemístění a objevil se tam Neville s madam Pomfreyovou.
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„Všichni od něho ustupte,“ řekla pevně. Severus zůstal na svém místě. Pastorek o krok ustoupil, ale zůstal
ve střehu. Po té, co jim věnovala káravý pohled, si jich Poppy přestala všímat a obrátila se na Nevilla a
Hermionu. „Můţe mi někdo z vás pořádně posvítit, prosím?“ A aniţ by na cokoliv čekala, otočila se k
Harrymu. „Neboj se, Harry, brzy se ti uleví,“ řekla s nakaţlivou přesvědčivostí.
Vzala hůlku do ruky a zpěvným hlasem pronášela zaklínadla.
Hermioně přišlo paradoxní, ţe si právě v tuto chvíli vybavila pohádku Lev, čarodějnice a skříň, a vykouzlila
tři lampy, které poskytovaly dostatek světla.
Zvedla oči a uviděla Draca s Crabbem a Goylem. Opustila Poppy a šla vykouzlit světla i k nim.
Crabbe se na ni nepřítomně podíval.
„Draco se ho pokouší vyléčit, ţe?“ zeptal se třesoucím hlasem.
Hermiona se podívala na Goylovu zkrvavenou hruď. Rána, která se rýsovala pod jeho rozervaným
oblečením, byla obrovská.
Poloţila ruku Vincovi na rameno. „Draco je léčitel. Tvůj přítel má tu nejlepší lékařskou péči, jakou můţe
mít. Má vás oba rád. Udělá pro něho všechno, co je v jeho silách.“
Crabbe přikývl. „Ať je v pořádku,“ zašeptal. „Bez něho nejsem nic.“
Ve světle lampy bylo vidět, jak se mu po naducaných tvářích kutálejí slzy. Hermiona cítila, jak se jí stáhlo
hrdlo a doufala, ţe pro Goyla Draco něco můţe udělat.
„Byla to pro nás velká čest, ţe jste s námi dnes bojovali. Oba jste byli moc stateční.“ řekla jemně.
Vincent zavrtěl hlavou. „Měl jsem ho odsud dostat. Měl jsem se o něj postarat...“
„Nevzdávej to tak snadno,“ řekla Hermiona. Nevěděla, co má dělat. Mírně provinile se začala rozhlíţet po
dalších obětech.
Bylo tam hodně zraněných Smrtijedů, skupina rodičů stála nad nimi a většina ignorovala to, ţe potřebují
pomoc. Byli by tady potřeba bystrozoři a lékaři, pomyslela si Hermiona a doufala, ţe obojí jsou uţ na
cestě. Zranění byli i mezi rodiči a ti si pomáhali navzájem. V dálce zahlédla Hagrida, jak spěchá ke hradu
a nese někoho v náručí.
Podívala se znovu na Goyla. Crabbe tam seděl s hlavou v dlaních. „Podívej!“ zatřásla mu Hermiona
ramenem. „Podívej se! Draco to dokázal!“
Rány se před jejich očima zacelovaly.
Crabbe hlasitě vzlyknul. Hermiona mu lehce stiskla rameno a odešla.
Podívala se na Harryho, ale lékouzelnice na něm ještě pracovala. Zdálo se, ţe Harry znovu dostal křeče.
Hermiona se snaţila být alespoň někde uţitečná a šla hledat dalšího zraněného, který by potřeboval
osvětlovací kouzlo.
Přiběhl k ní Ron a popadl ji do náruče.
„Harry to zvládl! Harry vyhrál!“ křičel a radostně s ní poskakoval. „Viděla jsi ho? Kde je?“
„Je zraněný.“ Hermiona se ho snaţila odstrčit a přimět ho, aby ji postavil na zem.
„Coţe?“
„Něco zlého se děje, pojď,“ řekla a táhla ho za ruku ke skupině lidí, která se mezitím shlukla kolem
Harryho.
Všude kolem byly slyšet nadšené výkřiky a zpráva o poráţce Voldemorta se očividně dostala uţ i do školy.
Okna hradu byla dokořán, malé hlavy ţáků se vykláněly ven a jejich rozzářené obličeje mluvily za vše.
Vzhledem k tomu, ţe tam Harry leţel v agonii, se zdála být tato situace naprosto absurdní.
Hermiona se protlačila mezi lidmi, kteří se kolem Harryho shlukli. Stále přitom drţela Rona za ruku.
Snape klečel vedle Harryho a levitoval jeho tělo nad zemí, aby si křečemi nezpůsobil ještě další zranění a
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také, aby neporanil Poppy, která se mu snaţila pomoct.
„Harry!“ zalapal Ron po dechu. Vtom do něj někdo šťouchl loktem ve snaze ho odstrčit, aby lépe viděl.
Ron se ohlédl a přelétl pohledem všechny čumily. „Pro Merlina!“ zvolal. „Tady není ţádný divadlo! Jděte a
pomozte někomu!“ A s těmito slovy kolem Harryho vytvořil zástěnu.
„Hej!“ vykřiknul někdo pobouřeně.
Ron se posunul tak, aby na něho viděl. „Vypadni!“ zavrčel.
„Kdo k sakru jsi, abys nám vykládal, co máme dělat?“ vykřikl další z davu.
„Jsem jeho kamarád, a vy jste kdo?“ řval Ron zpět. „Měli byste se stydět! Jak byste se cítili, kdyby na jeho
místě byl váš syn?“
Ozvalo se nesrozumitelné mumlání.
Najednou se Snape rozhlédl a zarazil se, jako by ho překvapilo, ţe je tu tolik lidí.
„Hej, profesore! Je Potter mrtvý?“ zařval někdo.
Snape se na něho obrátil a pozvedl hůlku. „Mrtvý budete vy, jestli se zeptáte ještě jednou,“ řekl ledově.
V tom se tam objevil Brumbál, naprosto klidný a autoritativní.
„Paní Swithinsová? Škola je nyní otevřená i pro rodiče. Jistě byste ráda viděla svou dceru. Před chvílí jsem
ji viděl plakat. Pane Pope Popiči? Ve Velké síni je zřízena provizorní nemocnice. Mohl byste tam, prosím,
pomoci rozdávat deky...“
Snape přišel k Dracovi, který seděl vedle Goyla a lapal po dechu. Podíval se na zraněného chlapce. Hlavu
měl nehybně poloţenou v Crabbeho klíně, ale byl při vědomí.
„Vítejte zpět, pane Goyle,“ řekl a jeho hlas zněl laskavěji, neţ jak ho kdy kterýkoliv z chlapců slyšel. „Pane
Crabbe, tuším, ţe byste uţ mohl pana Goyla doprovodit do Velké síně a zajistit mu tam nějaký lektvar na
doplnění krve. Draco, obávám se, ţe budeme naléhavě potřebovat vaši pomoc.“
Draco namáhavě vstal.
Najednou se ozvalo zahřmění a objevil se tam Neville s celým týmem lékouzelníků od Svatého Munga.
„Tady ten chlapec,“ ukázal Snape na Goyla, a dva zdravotníci se mu okamţitě začali věnovat. „Ale ti
nejzkušenější z vás musí jít se mnou.“
„Je uzdravený,“ křikl Draco přes rameno. „Jen potřebuje následnou péči.“
Severus, Draco, Neville a několik zdravotníků se dostali za zástěnu, kterou kolem Harryho vztyčil Ron.
Albus promluvil s Poppy a sklonil se nad Harrym, který se stále vznášel kousek nad zemí, levitační kouzlo
nyní udrţovala Hermiona. Ronovi tekly slzy po tvářích a klečel vedle Harryho, který byl v bezvědomí.
„Draco!“ zvolala Madam Pomfreyová s úlevou a odvrátila se od ředitele školy. „Já tomu vůbec nerozumím!
Popáleniny, řezné rány, Cruciatus... opakuje se to u něj stále dokola a nedaří se mi to zastavit...“
Harryho tělo znovu zachvátily křeče a rozkřičel se.
Draco byl sice vyčerpaný, ale přikývl. Pohled na Pottera ho ale upřímně vyděsil. Hábit mu sice zakrýval
skoro celé tělo, ale i tak byl vidět jeho zkrvavený hrudník a jeho tvář... to byl opravdu odpuzující pohled.
Poklekl k Harrymu a začal mu rozepínat košili. Severus klečel naproti němu. A Draca, stejně jako
Pastorka, překvapilo, jak moc je Severus rozrušený. Ale nakonec, vţdyť před chvílí byl tak laskavý na
Goyla. A Potter ho právě osvobodil z poddanství. Knoflíky, zamazané Harryho krví, mu klouzaly mezi prsty.
Začal mu stahovat košili, ale ucuknul a musel se odvrátit. Poloţil si ruce na kolena a snaţil se potlačit
nutkání zvracet. Zhluboka se nadechl studeného vzduchu.
Kolem sebe slyšel šokované výkřiky. Lékouzelníci ze Svatého Munga začali Madam Pomfreyovou zahrnovat
otázkami.
„Draco!“ Snapeův ostrý a naléhavě znějící hlas ho vtáhl do reality. Slyšel Grangerovou, jak se snaţí tlumit
vzlyky a Rona potichu skuhrat.
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Podíval se znovu na Harryho a přemýšlel, kam asi tak poloţí ruce.
Na levé straně, tam, kde začal sundávat Harryho košili, se kůţe přilepila k látce a šla dolů i s ní. Ale byl
tam i kousek nespálené tkáně na břiše a Draco na to místo poloţil ruce. Cítil, ţe jeden z jeho prstů leţí na
bodné ráně, z které prosakovala krev, ale přinutil se to ignorovat.
Plně se soustředil.
O několik okamţiků později odtáhl ruce pryč, oči vytřeštěné hrůzou. Rozhlíţel se kolem, ve snaze najít
Brumbála.
„Co se děje?“ ozvala se Poppy. „Můţeš mu pomoct?“
Draco divoce potřásl hlavou.
„Musíme ho zbavit jeho magie! Rychle! Rychle!“ zajíkal se. „Pane profesore, musí existovat nějaké kouzlo!
Prosím, udělejte něco, jinak zemře! Rychle!“
„Vysvětlete mi to!“ nařídil Snape ostře.
Draco vypadal, jako by se chystal kaţdou chvíli omdlít a jen naléhavá potřeba něco udělat ho drţela při
vědomí.
„Prosím,“ ţadonil. „Musíte znát nějaké kouzlo! Má v sobě uvnitř stovky... stovky kleteb, které jsou spojené
s jeho magií! A všechny jsou příšerné!“
Najednou sebou Harry škubl a něco křuplo. Jeho ruka, která dosud bezvládně visela ve vzduchu, se stočila
do bizarního úhlu.
„To je Kostidrtící kletba,“ řekl Ron a otřásl se. „Někdo se mě jí pokusil proklít, ale díky Merlinovi narazila
do Harryho štítu.“
„Prosím!“ Draco popadl Brumbála za hábit. „Všechny ty příšerné kletby jsou provázané s Harryho magií a
zabíjí ho! Nemůţe se jim bránit! Musíte z něho dostat jeho magii!“
„Ale to potom uţ nebude kouzelník,“ řekl Pastorek a díval se podezíravě na Draca.
„Ale on jinak zemře!“ vykřiknul Draco. „Je tam i Avada Kedavra, Cruciatus... a Merlin ví, kolik jich tam
je... a taky různé leptající a řezné kletby!“
„Dobré nebe!“ zalapal Ron po dechu. „To ten štít...“
Všichni se na něho podívali. „Je to jen domněnka,“ řekl váhavě, „ale... vypadá to jako... jako kdyţ jeho
štít do sebe vstřebal všechna kouzla... všechna kouzla, která nás ohroţovala... on je do sebe natáhl, a
teď...“
„Ach,“ madam Pomfreyová se chytla za srdce. „Ach, chudák kluk,“ zašeptala. Lékouzelníci tam jen
bezmocně stáli.
„Musí přeci existovat nějaké kouzlo,“ prosil Draco. „Nemůţete ho nechat takhle zemřít! Vytáhněte jeho
magii ven a vyčistěte ji! Později mu ji vrátíte. Tohle je příliš strašná smrt... v kaţdém okamţiku můţe
Potterem proběhnout Avada Kedavra... nevím co je horší, zemřít hned, nebo na ni čekat v tomto stavu...“
zavrtěl zoufale hlavou.
Brumbál a Pastorek se na sebe podívali.
„Je tady jisté kouzlo,“ připustil Pastorek. „Někdy jsme ho pouţívali na vězních. Ale nikdy jsme magii
zpátky nevraceli, jen jsme ji rozptýlili.“
„A pamatujete si to kouzlo? Dělal jste ho někdy?“ zeptala se Hermiona.
Pastorek přikývl. „To kouzlo ale není tak úplně oficiální...“ začal.
„A koho to, kurva, zajímá?“ vyštěkl Ron. „Jdeme na to!“
„Ale co kdyţ nebudeme schopni dostat jeho magii zpět?“
Harry otevřel oči a zalapal po dechu. Potom se začal dusit a nezraněnou rukou se chytil za hrdlo, ale
nepomohlo to.
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„Škrtící kletba,“ konstatoval tiše Pastorek.
Bylo hrozné se na to dívat. Finite Incantatem nepomohlo a Harry se jim dusil před očima.
„Udělej to,“ vyštěkl Snape. Naklonil se nad Harryho tvář a podíval se mu do hrůzou rozšířených očí.
„Harry, chystáme se odstranit tvou magii. Nenechám tě zemřít,“ řekl prudce.
S hrozivým zabubláním kouzlo skončilo a Harry se ztěţka nadechl. Přikývl. „Buď mě zabijte, nebo to
udělejte,“ řekl ztěţka z pohmoţděného hrdla a chytil Severuse za ruku. „Prosím,“ zasténal.
Severus přikývl a podíval se na ostatní. „Uděláme to.“
„Potřebujeme nějakou schránku na jeho magii,“ řekl Albus.
„Bude potřeba hodně velká, má jí hodně,“ připomněl rychle Draco.
„Pro něco dojdu,“ ozval se poprvé za tu dobu Neville a ještě neţ stihl Pastorek odříkat kouzlo, při kterém
mu Brumbál dodával potřebnou sílu, objevila se tam obrovská nádoba.
„Co to k sakru je?“ zašeptal Ron Nevillovi.
„Bedna na kompostování. Vydrţte chvíli. Jestli dovolíte, tak jí vyčistím a utěsním drenáţní otvory.“
O chvíli později se tak stalo.
Mlčky stáli a pozorovali, jak z Harryho začal plynout proud jasně stříbrného světla s červenou svíjející se
ţilkou uvnitř a postupně naplňuje nádrţ.
„Všechna tahle magie je jeho?“ zeptal se jeden z lékouzelníků. „On pouţíval nějaké kouzlo, které znásobilo
jeho moc?“
„Je to mág,“ řekl Ron hrdě.
„Byl,“ zavrtěl jiný ošetřovatel hlavou.
Všichni se otočili a upřeně se na něj podívali.
„Moţná byste měl odejít pomáhat někomu jinému,“ řekla přísně Poppy.
„Budu se dívat. Nikdy jsem nic podobného ve svém ţivotě neviděl.“
Neville se na něho úkosem podíval a napřáhl k němu ruku.
Muţ zmizel.
„Pane na nebi, kam zmizel?“ zalapali ostatní lékouzelníci po dechu.
„Poslal jsem ho do Velké síně,“ řekl Neville bezstarostně. „Moţná, ţe si tam vzpomene, ţe jeho poslání je
pomáhat druhým lidem. Chcete se k němu připojit?“
„Chtěl bych zjistit, jestli můţu být v tuhle chvíli uţitečný tady,“ řekl druhý tiše.
„Potom tedy zůstaňte,“ přikývnul Neville.
Brumbál se navzdory svému soustředění usmál.
Harry se díval na Severuse. „Je mrtvý,“ řekl namáhavě. „Stálo to za to.“
„Zvládnul jsi to. Jsem na tebe hrdý,“ řekl Severus tiše.
Pro Harryho, který se vznášel ve vzduchu, nebylo snadné se pohnout, ale otočil hlavu k Severusovi. Ten
se k němu přiblíţil, aby si Harry mohl opřít hlavu o jeho hruď. Zraněný muţ si povzdychl.
„Je to pro tebe příliš bolestivé?“ zeptal se Severus.
„Neodcházej,“ přitiskl se k němu Harry. Bylo mu sotva rozumět, ale kvůli bolesti nemohl zavrtět hlavou.
Severus pochopil.
„Do prdele!“ zaklel Pastorek, kdyţ jedna z kleteb explodovala ve vzduchu v proudu magie, která se táhla z
307

STROM POZNÁNÍ

Harryho.
Harry zasténal, kdyţ ho prokletí zvedlo několik metrů do vzduchu a snaţilo se jím mrštit o zem.
„Mám ho!“ řekla Hermiona a vyčarovala kouzlo odpruţení, které ho udrţelo nad zemí.
Severus se ho také snaţil udrţet, i kdyţ ne za kaţdou cenu, bál se totiţ, ţe by pevným stiskem mohl
Harrymu ublíţit ještě víc. Harryho zlomená ruka bezmocně visela ve vzduchu.
Severus na něj pohlédl, Harryho tvář byla bolestivě staţená.
„Pospěšte si!“ naléhal.
O pár minut později Pastorek vydechnul úlevou, kdyţ poslední nitky magie zmizely v kontejneru.
Neville ho přiklopil víkem.
„Draco,“ ozvala se Poppy, „byl byste tak laskav a šel to zkontrolovat?“ poţádala zmijozela, do kterého
mezitím nacpala čokoládu, aby doplnil vydanou energii.
Draco přikývl a znovu se dotkl Harryho břicha... byl na dotyk chladnější, i kdyţ popáleniny stále ještě
ţhnuly... a ponořil se do něj.
„Čisté,“ řekl o chvíli později.
Kdyţ si uvědomil, ţe se mu chce plakat, připadal si směšně. Potter se musel cítit hrozně, se vší tou zlou
magií uvnitř, ale jeho jádro bylo... naprosto neuvěřitelné. I kdyţ nyní bylo prázdné. Tak strašně prázdné.
Bylo to hrozné.
„Dobrá, pojďme ho vyléčit z toho nejhoršího a dostaňme ho do hradu,“ řekla Poppy radostně. „Alfricu?“
pouţila Poppy lékouzelníkovo křestní jméno. „Udělej ty popáleniny a já se postarám o řezné rány. Ruka
můţe počkat.“
Oba se nad něj naklonili a začali odříkávat sloţitá zaklínadla.
Harry byl na pokraji vědomí. Snape stál na jedné straně jeho hlavy a Ron na té druhé.
„Za chvíli se budeš cítit lépe, kámo,“ říkal klidným hlasem Ron ve snaze Harryho povzbudit. „Pracují na
tobě dva lékouzelníci! Dej jim půl hodiny a pak to půjdeme někam oslavit a zapít ohnivou whisky, nebo
něčím jiným. Na co bys měl chuť?“
„Na Se-veruse,“ zamumlal Harry.
Ron zčervenal. „Jo, dobře, tedy... to není tak úplně to, co jsem měl na mysli, ale je to dobrý nápad, máš
pravdu, kámo! Doufám, ţe Madam Pomfreyová má v zásobě dost antikoncepčního lektvaru. Nepřekvapilo
by mě, kdyby dnes na hradě začaly orgie. Tedy ne, ţe bys ho právě ty potřeboval, pochopitelně,“ blekotal
a kdyţ si uvědomil, ţe tohle všechno řekl před Snapem, tak byl kaţdým okamţikem červenější a
červenější.
„Proč to nefunguje?“ šeptal Alfric Poppy.
Draco, který seděl na zemi, k nim vzhlédl. Měl sice uţ pěkně promrzlý zadek, ale byl příliš vyčerpaný na
to, aby se zvednul. „Do prdele,“ zasténal a praštil se do čela.
Hermiona se na něho podívala. A potom jí to došlo. „Boţe! Nemá ţádnou magii.“
„To přeci víme,“ řekl Ron netrpělivě.
„Ne! Není tam nic, o co by se mohla léčebná kouzla opřít.“
Všichni se na sebe zmateně podívali.
Harry pohlédl na Severuse. „Stálo to za pokus,“ vysoukal ze sebe sotva slyšitelně chraplavým hlasem.
„Ještě jsme nezkusili všechno! Tak se ani neopovaţ myslet na to, ţe bys to mohl vzdát, jasný?“ zavrčel na
něho Severus.
„Dostaneme ho dovnitř do hradu,“ řekla Poppy rozhodně.
Hermiona nadnesla vzduchový polštář, na kterém Harry leţel.
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Neville a Brumbál šli napřed s kontejnerem s Harryho magií, aby ho mohli bezpečně zapečetit. Shodli se
na tom, ţe magické přemístění není ten nejlepší nápad.
Severus vůbec nevnímal, co se kolem děje, kdyţ se vydali nahoru.
Pastorek s nimi nešel. Jeho bystrozoři uţ shromáţdili všechny Smrtijedy, zadrţeli jim hůlky a nyní čekali
na jeho pokyny. Nejváţněji zraněné Smrtijedy ošetřovali dva lékouzelníci, ale měl podezření, ţe ostatní
lékouzelníky odvedli starší studenti a rodiče do Velké síně. Potřeboval někde Smrtijedy zajistit, ale
nevěděl, jaká je situace na Ministerstvu, aby je poslal rovnou tam. Promluvil s několika ze svých lidí, kdyţ
v tom zahlédl Hagrida.
Po krátkém rozhovoru s poloobrem uţ pro ně měli výborné místo ve staré chatrči na svahu. Hagrid měl v
ohradě několik tvorů, kteří Smrtijedy rádi pohlídají. Okamţitě se vydal ke svým klecím, aby pro tento účel
vybral některé ze svých divokých zvířat. Pastorek tam s nimi nechal několik bystrozorů a další čtyři šli s
ním, stejně tak jako Arthur a Charlie Weasleyovi a Remus Lupin.
Harry byl přenesen do malé místnosti, sousedící s Velkou síní. Na ţádost Poppy šel Alfric zkontrolovat další
zraněné.
„Draco,“ zamumlal Harry.
Draco přistoupil blíţ.
„Postarej se o ostatní,“ dostal ze sebe namáhavě. „Nemůţeš mi pomoct.“
***
Draco nevěřícně zíral na zuboţeného muţe před sebou. Sám byl naprosto vyčerpaný, ale vzhledem k
tomu, ţe Harry i ve svém stavu dokázal myslet na druhé, nehodlal se zachovat jinak. Přikývl, dotknul se
Harryho ramene, jak nejjemněji dokázal a odešel.
Ron, Hermiona a Snape zůstali.
„Slečno Grangerová, budu pana Pottera svlékat, tak byste raději měla odejít.“
„Nikam nejdu,“ řekla Hermiona pevně.
Všichni ostatní se na ni podívali. „Proboha, to si váţně myslíte, ţe jsem ještě nikdy neviděla nahého
chlapa? A krom toho jsem tady jediná, kdo má nějakou představu o tom, jak zacházet se zraněným
mudlou.“
„Stačilo se jen zeptat,“ sípal Harry. „Nemusíš tohle všechno dělat jen proto, abys viděla moje péro.“ Snaţil
se usmát, ale zmohl se jen na pokřivený úšklebek, jak se jeho tvář zkroutila bolestí, kdyţ se o to pokusil.
Byl rád, ţe s ním zůstala. Severus rozepnul Harryho hábit, který měl ještě z poloviny oblečený.
Poppy Pomfreyová mu odřízla zip a uvolnila tak zbytek mikiny nasáklé krví. Na jedné straně se jim
podařilo košili odstranit, ale na té druhé byla látka přilepená na těţce popálené kůţi, plné puchýřů. V
lepším osvětlení bylo vidět, která místa na těle jsou popálená a která ne. Krom toho bylo vidět, ţe je
košile na mnoha místech proříznutá a nasáklá krví. Harryho kalhoty také vypadaly seţehnutě a jedna
nohavice byla přilepená ke kůţi a nasáklá kdoví čím.
„Harry,“ řekla Poppy jemně, „Vidíme, ţe máš popáleniny, bodné rány a zlomenou ruku. Je něco dalšího, o
čem bychom měli vědět?“
„Stehno,“ řekl Harry.
„Spálené? Zlomené? Nebo něco jiného?“ zeptala se.
Harry nepatrně zavrtěl hlavou.
„Bolí,“ zašeptal.
Snape stiskl pevněji jeho ruku.
„Co tě nejvíc bolí? Ty popáleniny?“ zeptala se Poppy naléhavě.
„Nedokáţu to přesně určit,“ zamumlal Harry. „Myslím, ţe všechno,“ zasténal.
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Poppy zavrtěla hlavou. „Nemám tady ani zařízení, která by hlídala jeho základní ţivotní funkce a také
musím zjistit, jak se vlastně léčí popáleniny. Zdá se, ţe bodné rány minuly jeho ţivotně důleţité orgány,
ale nejsem si jistá...“
„Mudlové obvykle popáleniny léčí ve studené vodě, ale nevím, jestli to platí i v takto váţných případech,“
řekla Hermiona ustaraně.
Objevili se tam Albus a Neville.
„Jak se mu daří?“ zeptal se Albus s nadějí.
„Myslím si, ţe bychom ho měli ponořit do vany se studenou vodou,“ řekla Poppy, „musíme zabránit tomu,
aby horko z popálenin prostupovalo hlouběji do tkání.“
„A co ochlazovací kouzlo? Kterým bychom ho obklopili?“ navrhl Neville.
„Voda nám pomůţe uvolnit košili a kalhoty, které na něho přilepila zasychající krev. A vlastně ani nevíme,
jak jsou pod oděvem jeho popáleniny rozsáhlé, nebo jak moc je Harry zraněný na nohou.“
Brumbál vykouzlil vanu – velkou starou litinovou na ozdobných noţkách s pařáty a naplnil ji průzračně
čistou vodou.
Madam Pomfreyová vystavila vodu desinfekčnímu kouzlu a opatrně do ní Harryho ponořila.
Ve chvíli byla voda růţová, pak červená a Harry začal drkotat zuby.
„Dostává se do šoku,“ zamračila se Poppy. „Albusi, my mu tady nemůţeme pomoct. Musíme poţádat o
pomoc mudly, a to hodně rychle.“
Brumbál přikývl a šel ke krbu na protější zdi místnosti. „Downing Street, předsedu vlády,“ řekl rozhodným
tónem.
„Ředitel Brumbál? Co pro vás můţeme udělat?“ objevila se v plamenech hlava mladé ţeny.
„Naléhavě potřebujeme lékařskou pomoc,“ odvětil Brumbál pevně.
„Potřebujete mudlovskou péči?“ řekla ţena překvapeně.
„Ano a je to naprosto naléhavé. Zařiďte prosím, abych si o tom mohl promluvit s ministerským
předsedou.“
„Jistě, pane,“ řekla ţena rychle. „Kolik je obětí?“
„Jeden těţce zraněný.“
„Okamţik, pane.“
Krb potemněl.
Ron před chvílí vyměnil vodu, protoţe z té červené byli všichni rozrušení. Teď uţ byla opět růţová. Harry
byl stěţí při vědomí, hlavu měl opřenou o Severuse, i kdyţ zbytek jeho těla byl ponořený pod vodou.
Severus nabíral vodu do dlaní a poléval Harrymu popálenou tvář.
„Lepší, kámo?“ zeptal se Ron, i kdyţ bylo zjevné, ţe se nic nelepší.
„Nikdy mě nenapadlo, ţe zemřu ve vaně,“ zachroptěl Harry.
„Tak to ať tě ani nenapadne,“ zavrčel Snape. „Ty nezemřeš, slyšíš? Ředitel poţádal o pomoc mudly.
Rozumíte tomu, pane Pottere?“
Harry se na něho podíval zpoza přivřených víček. „Zůstaň,“ zašeptal.
„Nemám v úmyslu být kdekoliv jinde,“ odpověděl Snape překvapeně.
Po Harryho tváři přelétl pokřivený úsměv a potom zavřel oči.
Brumbál znovu navázal spojení a právě s někým mluvil.
„Vrtulník je uţ na cestě, pane. Je situace bezpečná? Bude zapotřebí zmobilizovat armádu?“
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„Situace je pod kontrolou,“ řekl Brumbál. „Promluvím o tom s ministerským předsedou.“
„Děkuji vám, pane. Zdravotníci vás budou chtít kontaktovat a poţádat vás o informace o rozsahu
poranění. Kdyţ vám pošlu vysílačku, budete ji schopni aktivovat?“
„Ano, můţeme to udělat,“ přikývl Albus. A doufal, ţe se nezmýlil, kdyţ předpokládal, ţe kouzla, která
pouţil Dean Thomas na mobilní telefon, budou stačit.
O několik minut později uţ ve vysílačce praskalo.
„Zde kapitán O'Donnell, slyšíme se?“ ozval se hlas podbarvený silným hlukem.
Všichni se podívali na přístroj, který Brumbál drţel v ruce.
„Mohu vám pomoci, pane?“ zeptala se Hermiona.
Bělovlasý muţ jí přístroj téměř vrazil do ruky.
„Hlasitě a jasně,“ řekla Hermiona po té, co stiskla příslušné tlačítko.
„Výborně. Můţete mi prosím říct něco o zraněném, abychom věděli, na co se máme připravit?“ Muţský
hlas byl klidný, bez ohledu na zvuky v pozadí a to pomohlo Hermioně se uklidnit.
„Zraněný je mladý muţ, do dnešního dne v dobrém zdravotním stavu. Má několik bodných ran, těţké
popáleniny na obličeji a trupu... nemůţeme mu odstranit oděv, je na něm přilepený... má roztříštěné kosti
v pravé ruce a poraněnou nohu. Ach, a ještě pohmoţděný krk od škrcení...“
Nastalo ticho.
„Slyšíte mě?“ zeptala se nejistě Hermiona.
„Ano, madam. Jste si jistá, ţe je stále naţivu? Co se tam proboha stalo?“
Hermiona se rozhlédla. Brumbál zavrtěl hlavou. „To řeknu jen premiérovi.“
„To je tajné, pane,“ přetlumočila Hermiona.
„Ještě Cruciatus,“ zašeptal Severus.
„Aha. Ehm, další zranění není známé, ale máme podezření, ţe byl zasaţen nervovým plynem,“ řekla po
krátké úvaze do mikrofonu.
„Do prdele! Omluvte mě prosím, madam. S kým to vlastně mluvím?“
Hermiona vzhlédla a Brumbál opět zavrtěl hlavou.
„Kódové jméno je Ošlehaná liška,“ odpověděla Hermiona.
Ron se usmál.
„Dobrá, Ošlehaná liško, jsem rád, ţe vás poznávám. Jsme tam zhruba tak za 25 minut. Můţete mi sdělit
současný stav pacienta, a co pro něho děláte?“
Hermiona mu vše popsala tak podrobně, jak jen dokázala.
„V pořádku, za chvíli jsme u vás. Můţete nám nahlásit přesné souřadnice na přistání?“
Albus přikývl.
„Samozřejmě.“
„Pokud by se situace zhoršila, okamţitě se s námi spojte. Stačí, kdyţ stisknete pravé tlačítko, rozumíte,
Ošlehaná liško?“
***
Hermiona odloţila vysílačku a vzhlédla. „Musíme Harryho přenést ven. A rozmístit tam nějaké světlice.“
Po chvilce diskuse Neville, Snape, Poppy a Hermiona levitovali vanu i s vodou, ve které Harry leţel, zpět
do temné noci. Brumbál si mezitím šel promluvit s ministerským předsedou.
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Harry se třásl po celém těle a střídavě ztrácel a znovu nabíral vědomí.
Poppy zakouzlila vodu tak, aby zůstala chladná, ale ne natolik, ţe by to Harrymu mohlo ublíţit.
Přešli z hradu dolů do míst, kde se odehrála bitva.
Pastorek jim šel vstříc a z druhé strany se k nim spěchal Lupin, který bojoval na opačné straně pozemků.
Kingsley uţ zjistil situaci na Ministerstvu, protoţe s sebou vedl skupinu nových bystrozorů s pochodněmi v
rukou, ale nebyl čas ptát se ho na podrobnosti. Pozemky teď byly celé osvětlené a bylo vidět bystrozory
jak levitují nehybná těla a ukládají je do řady na okraji pozemku. Zůstala zde jen spálená země, ale i tak
bylo těţké uvěřit, ţe se tady dnes večer strhla bitva.
„Merline, co se k sakru děje?“ vykřikl Kingsley.
„Harry!“ zalapal po dechu Remus.
Harry otevřel jedno oko. „Ahoj, Remusi,“ pozdravil s obtíţemi.
„Co to s ním děláte?“ vrčel vlkodlak.
„Je popálený, pane Lupine,“ řekla tiše Poppy a přešla k vyděšenému muţi. „Pokoušíme se ho tímto
způsobem zchladit. Nemůţeme na něho pouţít kouzla, protoţe nemají ţádný účinek.“
„Harry,“ řekl znovu Remus a dřepl si vedle vany, ale chlapec znovu upadl do bezvědomí. Poppy ho vzala za
ruku a pokoušela se mu nahmatat puls.
„Kéţ uţ by byli tady,“ řekla úzkostně.
„Kdo?“ zeptal se Remus.
„Má ho tady vyzvednout nějaký mudlovský stroj... heli – cosi,“ odpověděl Ron.
„Sakra,“ zavrtěl Pastorek hlavou.
„Potřebujeme jim na zemi označit místo na přistání,“ řekla Hermiona. „Velký kruh, dobře osvětlený a
pokud moţno, co nejvíc na rovině.“
Pastorek přikývl a zavolal na několik bystrozorů. Brzy vznikl neumělý kruh, kolem něhoţ hořely pochodně.
Hermiona mezitím odstranila lampy, které před tím vykouzlila a podívala se na ostatní. Rychle přeměnila
jejich hábity na černé kalhoty a teplé kabáty.
„Co to...?“ začal Ron.
„Mudlové,“ řekla jen Hermiona.
„A co ta vana?“ zeptal se Neville.
„Spousta mudlů pouţívá podobné staré vany pro napájení dobytka, tahle je jen o něco čistší, ale jinak by
to mělo být v pořádku,“ odpověděla Hermiona.
Náhle uslyšeli dunění.
„Co to k sakru je?“ řval Ron úměrně k tomu, jak se hluk přibliţoval.
„Vrtulník,“ ukázala Hermiona na světlo, které se objevilo na obloze.
Během několika minut dvourotorový vrtulník Chinook přistál. Bylo jen dobře, ţe neposlali další jednotku,
aby kryla zdravotnický tým, jak tomu bylo zvykem.
„Měla bys raději s nimi promluvit, Hermiono,“ zamumlal Ron.
„Na to se můţeme vykašlat, potřebujeme jen jejich pomoc,“ zavrčel Severus.
Pastorek šel dopředu a potřásl si rukou s jedním z vojáků a nasměroval lékaře k Harrymu.
„Dobrý den, jsem kapitán O'Donnell,“ řekl muţ v khaki uniformě se stetoskopem kolem krku. „Ošlehaná
liška?“
Hermiona přikývla.
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„Rád vás poznávám. Nějaká změna v jeho stavu?“ zeptal se, zatímco se svými asistenty opatrně vyzvedli
Harryho z vody a přenesli ho na nosítka. O'Donnell přiloţil Harrymu stetoskop na hruď, zatímco mu jeho
kolega orientačně vyšetřil povrch celého těla.
Dva vojáci nad nimi drţeli světla.
„Je to sotva pár minut, co opět přišel k sobě,“ řekl Snape.
O'Donnell se na něho podíval. „Takţe se zhoršil?“
Snape přikývl a spolknul knedlík v krku. Uvědomil si, jak se mu sevřelo srdce úzkostí.
Nasadili Harrymu na krk fixační límec a potom ho čtyři vojáci zvedli a nesli na palubu.
Severus se postavil vedle nosítek.
„Je tu někdo další, kdo potřebuje naši pomoc?“ zeptal se O'Donnell a se zájmem se po nich podíval.
„Vypadá to, ţe tu byl pěkný masakr...“
„Soustřeďte se jen na něho,“ přerušil ho Severus.
Kapitán přikývl. „Bylo nám řečeno, ţe je to zatracenej hrdina, uděláme vše, co bude v našich silách.
Vypadá ještě jako kluk,“ zavrtěl hlavou a vykročil spěšně k vrtulníku.
Vojáci a zdravotníci běţeli s Harrym k zadní rampě, aby ho naloţili.
„Nemáme ţádné rozkazy k tomu, abychom naloţili někoho dalšího,“ řekl voják, který stál na stráţi před
vrtulníkem. Jakmile Severus vstoupil na rampu, přesunul se tak, aby mu zablokoval cestu.
„Zůstanu s ním,“ ucedil Severus ledově.
Voják si ho přeměřil kritickým pohledem, všiml si jeho dlouhých vlasů a chvějících se rukou.
„Myslím si, ţe ne.“
„Jděte mi z cesty, nebo vás k tomu donutím,“ vrčel Severus.
Hermiona k němu přistoupila a poloţila mu ruku na rameno.
„Kapitán se ptal, jestli je zraněn ještě někdo další. Profesor trpí následky působení nervového plynu.
Potřebuje odbornou lékařskou péči,“ řekla pevně.
„Děkuji,“ řekl Severus a s úlevou se na ni podíval. Pak pohlédl dolů. „Vaše řezná rána si také vyţaduje
pozornost,“ poznamenal a ukázal na její nohu.
„Jaká řezná rána?“ sklopila Hermiona oči.
Dţíny, které si před chvílí proměnila, byly proseknuté a skrz díru byla vidět krvácející rána.
„Pane Boţe! Pojďte, slečno,“ řekl voják ustrašeně, „Dovolte mi, abych vám pomohl.“
Hermiona se dívala na Severuse ještě v tu dobu, kdy ji voják vzal do náruče a nesl ji na rampu.
„Hej,“ řval za nimi Ron.
„Budu v pořádku,“ vykřikla Hermiona přes rameno. „Neville, mohl bys mi později pomoct s návratem?“
„Jasně, stačí říct.“
Potom do obrovského vrtulníku nastoupili i zbývající vojáci, rampa se zavřela a Hermiona vykřikla. „Kde
je... Alex?“
Voják ji odnesl do velkého prostoru, kde uţ po stranách seděli na lavicích další vojáci a byli připásaní. Celý
prostor byl přepaţený a skrz pootevřené dveře viděla Hermiona menší místnost s lékařským vybavením,
uprostřed byl stůl, na kterém leţel připoután Harry. Byl obklopen lékaři a pod silnými světly vypadal
neuvěřitelně drobně. Hermiona sklouzla z vojákových silných paţí. Severus šel za nimi.
„Máme dva další zraněné,“ volal voják.
O'Donnell vzhlédl.
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„Posaďte se, máme tady teď naléhavou práci.“
„Zapomeňte na nás,“ řekl Snape a přešel ke stolu, aby viděl Harryho. Měl něco plastového přes ústa a v
ruce měl zavedenou kapačku.
Pracovali rychle.
Kdyţ Severus viděl jejich snahu, ulevilo se mu.
„Můţete si sednout na místo, pane?“ poţádal ho mladší zdravotník.
„Slíbil jsem, ţe ho neopustím. Nebudu vám překáţet.“
„Musíte sedět, dokud budeme ve vzduchu. My všichni uděláme totéţ.“
Severuse připoutával voják, který se před tím věnoval Hermioně. Upravil jí popruhy na prsou a na břiše jí
zacvaknul pojistku. Ještě kdyţ si šel chlapec sednout, tak z nebelvírky nemohl odtrhnout oči.
„Tady uţ nemáte co dělat,“ řekl jeden z lékařů směrem k vojákovi a vykázal ho tak do vnějšího prostoru.
Mladík se ještě usmál na Hermionu a loudavě odešel.
O několik vteřin později Severus cítil, jak se mu stáhly vnitřnosti, kdyţ vrtulník vzlétl.
Harry zůstal během letu v bezvědomí. Severus bojoval se svým ţaludkem, a věděl, ţe by to Harryho
pobavilo. On tolik miloval létání, tohle by se mu jistě líbilo.
Zdravotníci si vyţádali informace o tom, jak ke zraněním došlo. Popáleniny jsou zapříčiněné působením
nějaké chemikálie, nebo ohněm? Jak přišel k těm bodným ranám, jejich směr a četnost spíš vypadá na
útok nějakého maniaka, nebo na skupinu útočníků. Byl schopen s nimi komunikovat po tom, co byl
škrcen?
Hermiona cítila, ţe jsou zdravotníci s jejím vysvětlením nespokojeni, ale co jim asi tak mohla říct?
Severus to nevydrţel a vloţil se do toho. „Viděli jste ta těla. Tam dole byla opravdu krutá bitva, nemohli
jsme sledovat, co se dělo s ostatními.“
Kapitán O'Donnell se na něj podíval. „Omlouvám se, pane. Jen jsme jeho zraněními velmi znepokojeni...
tedy já osobně jsem nikdy nic podobného neviděl. Musím vám říct, ţe je velmi váţném stavu.“
„Kurva, to já přeci vím!“ vykřikl Severus.
V nastalém mlčení, které nezapříčinil jen hluk vrtulí a motoru, si Hermiona rozpačitě odkašlala.
„Ti lidé, kteří stáli proti nám... měli zbraně, se kterými jste se pravděpodobně nikdy nesetkali,“ řekla tiše.
O'Donnell přikývl. „A věděli, jak je pouţít co nejefektivněji,“ dodal.
„Ano. Naprosto bez výčitek svědomí. Mnozí z nich se vyţívají v tom způsobit druhému bolest, jak uţ jste
moţná pochopil.“
„Kéţ bychom mohli zjistit, co způsobilo ty popáleniny,“ řekl jeden z lékařů O'Donnellovi.
Severus vzhlédl. „Říkal jsem vám, ţe to nebyly chemické látky.“
„No, ale nevypadají jako běţné popáleniny a vy sám jste řekl, ţe jste nemohl vidět všechno, co se během
bitvy...“
„Já jsem si k němu přičichl,“ řekl Snape prozaicky. „Není tam ani stopa po chemikáliích.“
„Prosím?“
Hermiona se tomu pousmála. „On je odborník na chemii,“ vysvětlila. „O jeho slovech nemusíte mít
pochybnosti.“
Hermiona viděla, jak se najednou dívají lékaři na Severuse jinak.
Náhle sebou Harry začal házet.
V tu ránu byl Severus po jeho boku.
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„Posaďte se, pane!“
„Měl před časem srdeční zástavu,“ nevšímal si jich Snape a strnule se díval na trhavé pohyby jeho těla.
Chtěl se Harryho dotknout, kontakt s ním by ho mohl uklidnit.
„Pane Boţe! On má nemocné srdce a je stále v činné sluţbě?“
„Má zdravé srdce. Měl zástavu po závaţné infekci, která byla následkem zranění.“
„Kdy? Jaký to byl druh zranění?“ opět je bombardovali otázkami, zatímco pracovali na pacientovi.
Snape zíral na Harryho. Hermiona vstala, ale zůstala na svém místě.
„V lednu.“
„Tohoto roku? Co to bylo za zranění?“ ptal se O'Donnell naléhavě.
„To není podstatné.“
„Pane? Moţná to má to souvislost s touto jizvou...“ ozval se jiný lékař.
Severus přivřel oči. Objevili jizvu po kolostomii, skrytou v Harryho tetování a ještě zamaskovanou
zasychající krví.
„Museli mu udělat kolostomii. Jen dočasně. Měl rozsáhlou infekci, po té, co byl znásilněn,“ vysvětlil
Severus bez stopy emocí.
„Boţe všemohoucí! Je to ještě kluk!“
„Poprvé ho chtěli zabít uţ před šesti lety,“ prohodila Hermiona.
„To je neuvěřitelné! Zajímalo by mě, kdy jsme začali verbovat do armády děti?“ pronesl jeden z muţů
řečnickou otázku a zavrtěl nevěřícně hlavou.
Harry náhle ustal.
Severusovi vylítlo srdce do krku.
„Je v pořádku,“ řekla Hermiona a dotkla se jeho ruky. Harry byl sledován monitorem srdeční činnosti a tak
Hermiona viděla, ţe se jeho srdeční rytmus zlepšil, i kdyţ podle křivky bylo jasné, ţe je stále rozkolísaný.
„Je tu další stará jizva,“ řekl jeden z doktorů, a přejel prsty přes Harryho jizvu na ruce, kam ho Červíček
na konci turnaje Tří kouzelníků řízl, aby získal jeho krev.
„Před třemi lety byl zajat,“ vysvětlila Hermiona tiše.
„Kdo jsou ti lidé? Nemůţete nám prozradit alespoň něco? Z které jednotky jste?“
Hermiona zavrtěla hlavou.
Najednou se zvuk helikoptéry změnil a začali klesat.
***
Po několika minutách uţ byl Harry odvezen do nějaké budovy. Doktoři se kolem něho jen hemţili a starý
tým předával potřebné informace tuctu nových lékařů, kteří jim šli vstříc.
Kdyţ je chtěl Severus následovat, byl opět zastaven.
„Vezou ho na sál, pane. Počkejte prosím tady,“ řekla mu lékařka pevným, přesto laskavým hlasem.
Severus se otočil k Hermioně.
„Tam opravdu nemůţeme,“ potvrdila mu. „Harry bude stejně celou dobu v bezvědomí. Smíme ho vidět
hned po operaci?“ zeptala se lékařky.
„Samozřejmě,“ přitakala ţena.
„Pokud by mě volal, tak mi dejte okamţitě vědět,“ řekl Severus naléhavě a uchopil jí za ruku.
Lékařka se podívala na svou paţi, potom zpět na Severuse.
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„Ano, pane,“ přikývla a zmizela za dveřmi operačního sálu.
Ozvala se rána, jak se zvuk zavíraných dveří rozlehl v prázdné místnosti.
Severus se cítil právě tak prázdně.
Hermiona a Severus tam stáli mlčky. Vojáci byli rozptýleni všude po areálu, ale do této budovy
nevstoupili. Zřejmě do nemocnice a ostatních budov, které slouţily zdravotníkům, neměli přístup, i kdyţ
jeden voják stál na stráţi u dveří.
Zjevně byli na vojenské základně. Hermiona nevěděla ani její jméno, natoţ její polohu.
Její myšlenky začaly pracovat v širších souvislostech. Kolika Smrtijedům se podařilo uniknout? A vyţádal
si Brumbál zabezpečení této základny? Sice se tu cítila bezpečně, ale mají zde specializovanou péči,
kterou bude Harry potřebovat? Určitě tu jsou lékaři připravení na zraněné z bitvy. Co všechno jim ale
můţou říct? A jak se kontaktují s Bradavicemi?
Najednou se otevřely dveře a vyšel z nich lékař, tentokrát v bílém plášti, nikoliv v maskáčích a přistoupil k
nim. Byl to příjemně vypadající muţ středního věku.
„Omlouvám se, ţe jsem vás nechal čekat,“ usmál se a napřáhl k ní ruku, „Andrew Sullivan,“ představil se.
Hermiona přijala jeho ruku. „Také se omlouvám, ale nejdřív musím zjistit, jestli máte přístup k
utajovaným informacím, do té doby budu muset pouţívat naše krycí jména. Já jsem Ošlehaná liška a tohle
je Profesor.“ Rozhodla se tak proto, ţe Severuse před tím takto oslovila, nebude proto na škodu, kdyţ to
bude slouţit jako krycí jméno.
„To je v pořádku. Copak je po jméně, ţe?“ usmál se.
Natáhl ruku směrem k Severusovi. Ten chvíli zaváhal, neţ ji přijal. Doktor si jeho ruku na chvíli přidrţel,
aby si ji důkladně prohlédl.
„Z vrtulníku nám podali zprávu, ţe jste byl vystaven působení nervového plynu,“ řekl tiše. „Vsadím se, ţe
ten třes je jeden ze symptomů?“
„Ano. To přejde,“ odvětil Severus.
„Rozhodl jsem se k vám zavolat specialistu, protoţe tohle není můj obor,“ pokračoval doktor Sullivan.
„To skutečně nebude potřeba...“
„Alex byl také zasaţen,“ připomněla Hermiona Severusovi. „Krom jiných poranění...“
„Ano. Samozřejmě,“ kývl na ní vděčně. Obrátil se k lékaři. „Děkuji vám, doktore Sullivane. Kdy ten
specialista dorazí?“
„Přiletí sem aţ z Londýna. Nyní jsou u vašeho zraněného kolegy prvotřídní chirurgové a specialista na
popáleniny je uţ také na cestě. Mohli byste mě nyní následovat?“ řekl jim a přidrţel otevřené lítačky.
Šli za ním dolů dobře osvětlenou chodbou. Naproti nim přicházel muţ v plášti zdravotního personálu.
„Davide! Byl byste tak laskav a doprovodil tuto mladou dámu na ošetřovnu číslo 3 a podíval se na její
nohu, prosím?“
Severus pohlédl na Hermionu.
„Budeme se drţet pohromadě, pokud vám to nevadí,“ řekla pevně.
„Dala byste přednost tomu, abych zavolal zdravotní sestru... ţenu?“ zeptal se lékař.
Hermiona se na Davida usmála. „Nemám problém s tím, kdyţ uvidíte moje nohy, ale Profesor a já musíme
zůstat spolu.“
„Pokud je to vaše přání,“ řekl pokojně lékař a vyměnil si výmluvný pohled s Davidem.
„Vaše závěry jsou zcela mylné,“ řekl Snape sarkasticky. „Mezi mou kolegyní a mnou není nic nevhodného.“
Hermiona si odfrkla. „To můţu potvrdit!“
„Omlouvám se,“ přikývl doktor Sullivan a vedl je dál chodbou. „Tato místnost je větší,“ vysvětlil.
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Na ošetřovně byla dvě lůţka na kolečkách, kolem kaţdého z nich byl závěs.
„Lehněte si,“ vyzval ji doktor Sullivan s úsměvem, ale kdyţ chtěla Hermiona přistoupit k lůţku, rozlehl se
chodbou dusot několika párů těţkých bot.
Severus se automaticky postavil před Hermionu, a oba nahmatali své skryté hůlky.
Doktor došel ke dveřím, ještě neţ se ozvalo zaklepání.
Za nimi stáli tři vojáci v plné polní, na zádech samopaly a salutovali mu.
„Promiňte, ţe vás ruším, pane,“ řekl jeden z nich a díval se přes doktorovo rameno, ve snaze najít
Hermionu a Severuse. „Ale máme rozkaz tyto dva lidi hlídat.“
Lékař se k nim překvapeně ohlédl.
„Dobrá. Prosím, počkejte venku.“
„Nesmíme je spustit z dohledu, pane.“
„To je naprosto absurdní,“ přeměřil si lékař pohledem trojici vojáků. „Dva z vás zůstanou venku a jeden
můţe vstoupit. A pacientku budu vyšetřovat za plentou.“
Vojáci se na sebe podívali. Poté jeden z nich vstoupil a zavřel za sebou dveře, zatímco zbylí dva zůstali na
chodbě.
Hermionu napadlo, ţe voják v plné zbroji vypadá v lékařském pokoji poněkud bizarně. I kdyţ sundat si
kalhoty v místnosti společně se čtyřmi muţi je dost bizarní samo o sobě.
David na Hermionu pohlédl a tiše prohlásil. „Dojdu pro sestru Marii. Není správné, abyste tu byla tak
sama.“ A aniţ by čekal na Hermionin názor, odešel z pokoje. Voják se díval přímo před sebe a vypadal
nezaujatě.
Doktor Sullivan ukázal Severusovi na druhou postel. Severus nechtěl nechávat Hermionu s vojákem bez
dozoru, tak svůj závěs nezatáhl. „Takţe, Profesore, buďte tak laskav a hupněte na lůţko, rád bych vám
zkontroloval tlak a puls. Pak poţádáme zdravotní sestru, aby vám odebrala krev, abychom mohli určit,
čemu jste byl vystaven.“
Severus se zarazil a neposadil se.
„To je zbytečné,“ řekl pevně.
„Je pravděpodobné, ţe jste byl vystaven...“
„To je zbytečné,“ opakoval tvrdohlavě Severus.
Doktor se na něho zmateně podíval.
„Ale vy sám jste sem přišel vyhledat lékařskou pomoc.“
„Jsme tu, protoţe jsme neměli v úmyslu opustit svého kolegu,“ řekl Snape.
Ozvalo se zaklepání a ve dveřích se objevila pohledná ţena kolem padesátky.
Na všechny se usmála a hned se ujala Hermiony.
„Ahoj, já jsem Marie. Omluvte nás, prosím,“ kývla na ostatní a zatáhla kolem sebe a Hermiony plentu.
Doktor se podíval na Severuse. „Pak tedy pomůţu sestře s Ošlehanou liškou, ale byl bych velmi rád,
kdyby vás mohl později prohlédnout specialista, aţ dorazí,“ dodal a šel si k umyvadlu umýt ruce.
Severus naklonil hlavu na stranu a posadil se na lůţko.
„Drahoušku,“ uslyšel Mariin hlas zpoza plenty. „Dokáţete si ty kalhoty sundat, nebo je budeme muset
rozstřihnout?“
Bylo slyšet šustění oděvu a pak zvuk, jak si Hermiona sedla na lehátko.
Severus tam seděl a snaţil se necítit jako voyeur. Díky Merlinovi, ţe nebyl tímto směrem orientován.
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Doktor proklouznul za plentu a Severusovi najednou připadaly všechny zvuky kolem jakoby zesílené.
Chtěl být s Harrym. Cítil bolest na hrudi a věděl, ţe je to strach, bál se, ţe přes to všechno Harry zemře.
Věděl, ţe jeho zranění jsou hrozná. Měl spousty bodných ran a ty popáleniny... ţaludek, který měl po
přestálém letu stále jako na vodě se mu vzbouřil, kdyţ si vybavil Harryho popálené tělo. Vyrazil ke dřezu,
naklonil se nad něj a usilovně zvracel.
Kdyţ skončil, objevil se po jeho boku doktor a podával mu nějaké papírové ubrousky, aby si mohl utřít
ústa.
Hermiona vyskočila z lůţka a kdyţ se Severus ohlédl, viděl, jak tam stojí jen v růţových kalhotkách a
tričkem s krátkými rukávy dosahujícím sotva do pasu.
Opravdu má krásné nohy, napadlo ho.
„Profesore?“ zeptala se ustaraně.
„Prosím, nechte mě vás vyšetřit,“ nabídl znovu doktor Snapeovi.
„To nic není. Jen špatně snáším létání,“ mávl Severus rukou a podíval se na Hermionu. „Vy zase krvácíte,“
řekl a ukázal na její nohu.
Hermiona se podívala dolů a zjistila, ţe tam stojí pouze v kalhotkách.
Podívala se na vojáka a zčervenala, ale vydrţela stát se vztyčenou hlavou.
„Prosím vás, nechte si změřit od lékaře alespoň krevní tlak,“ přimlouvala se.
„Jsem si naprosto vědom toho, ţe ho mám zvýšený,“ řekl Severus odhodlaně, „a také toho, ţe mám
bušení u srdce. Účinky jsou mi víc neţ známé a vím, ţe zhruba do čtyřiadvaceti hodin odezní.“
„Vy uţ jste to někdy zaţil?“ řekl doktor a zamračil se.
„Bohuţel ano. A doufám, ţe uţ to nebudu muset nikdy prodělat,“ protáhl Severus.
Hermiona přikývla a vrátila se k lehátku.
Zdravotní sestra kolem nich opět zatáhla závěs.
„Obávám se drahoušku, ţe vám tam zůstane malá jizva, ale myslím, ţe to nebude potřeba sešít, můţeme
pouţít náplasťový steh na uzavírání ran... pokud se tedy nemusíte vrátit hned do aktivní sluţby?
Doporučuji vám odpočinek, protoţe jinak je pravděpodobné, ţe se vám rána znovu otevře...“
„S aktivní sluţbou je konec,“ řekl Severus pevně zpoza plenty. Cítil se provinile uţ jen za to, ţe způsobil
Hermioně bolest, natoţ teď, kdyţ uslyšel, ţe jí zůstane jizva. Merline, stehy!
„Půjdu vám sehnat nějaké čisté oblečení, drahoušku,“ prohlásila sestra, „zůstaňte tam, kde jste, ano?
Můţu vám donést šálek čaje?“
„Boţe, ano, prosím,“ vydechla Hermiona a uvědomila si, jak má sucho v ústech.
„Profesore? Dáte si taky?“
„To bych velmi uvítal,“ přikývl Severus.
„Nejsem si jistý, jestli je to dobrý nápad...“ začal doktor.
Severus se po něm ohlédl. „Dovolte mi, abych sám nejlépe posoudil, co potřebuji,“ řekl chladně.
„Nemusíte mít ani v nejmenším obavy o mé blaho.“
Doktor zavrtěl podráţděně hlavou, kývl na sestru a odešel.
***
O nějakou dobu později se dveře znovu otevřely. Hermiona a Severus pili čaj a jedli sendviče, které jim
přinesla sestra. Oba se cítili trapně a nervózně, a s vojákem za zády, který je hlídal, to bylo ještě těţší.
Hermiona mu nabídla koláč a on ho zdvořile odmítl. Stejně tak, jako odmítnul si k nim přisednout.
Hermiona se opřela o polštář a musela zřejmě na chvíli usnout, protoţe kdyţ otevřela oči, stál najednou v
místnosti mladičký voják. V ruce drţel psací podloţku s klipem, na které měl přicvaknuto několik papírů.
318

STROM POZNÁNÍ

„Omlouvám se, ţe vás budím, slečno,“ řekl a překvapeně se díval střídavě na ni a Snapea, „ale byl jsem
poţádán, abych zjistil nějaké informace.“
„Ano?“ odpověděl Severus.
„Jde o toho chlapíka na operačním sále,“ pokračoval.
„Nějaké nové zprávy?“ zareagoval Severus a vstal.
„No, byl jsem poslán, abych zjistil informace o jeho nejbliţších příbuzných, telefonní spojení, nebo tak
něco...“
„Proč?“ zeptal se Severus.
Voják pokrčil rameny. „Předpokládám, ţe je na tom dost zle. Nejspíš chtějí kontaktovat jeho rodinu.“
„A k čemu to?“ zachmuřil se Severus.
„No... moţná by ho chtěli vidět ještě před tím... nebo aby se nemuseli později zabývat formalitami.“
Hermiona se zhluboka šokovaně nadechla.
„Chcete tím říct, ţe umírá?“ zeptal se Severus chladně.
„Hej! Nestřílejte na mě! Já jsem jen posel,“ usmál se voják. Potom si teprve všiml šokovaného výrazu v
její tváři. „Aha, je to váš přítel. Podívejte, je mi to velmi líto, ale my všichni musíme počítat s tím, ţe se
něco takového stane, ne? Kdyţ jste vstoupila do armády, tak musíte být připrave...“
Snape vyrazil ke dveřím. „Kde je teď?“
„Hej! Mějte rozum, tam nemůţete...“
Voják na stráţi se postavil před dveře.
„Vy mě tady drţíte jako zajatce?“ zavrčel Snape.
„Pane,“ ozval se tiše voják. „Dejte mi minutu, prosím.“ Podíval se na svého kolegu, evidentně ještě
baţanta, který přišel zjistit informace. „Přišel jsi ze sálu? Víš něco o zdravotním stavu pacienta?“
„Já tady jen dělám svou práci, ne? Měl jsem doručit vzkaz...“
„Takţe všechno ostatní je jen tvá domněnka?“
„Podívej...“
Voják se obrátil na Snapea.
„On nic neví. Zavolám tam a zjistím vám, jak to s ním vypadá. Ale jeho rodina by pravděpodobně měla
být kontaktována. Nenavrhli by to, pokud by to s ním nebylo váţné, pane.“
Snape se odvrátil.
„Budu mluvit jen velitelem, a s nikým jiným.“
„To bude trochu problém,“ odvětil drze baţant. „Je hluboká noc.“
Najednou se opět otevřely dveře a dovnitř vešla doktorka oblečená do zeleného sálového pláště.
„Profesore?“
Snape přikývl.
„Jak je Alexovi?“ zeptal se naléhavě.
„Právě jdu ze sálu, ale potřebuji vaši pomoc.“
„Ano?“
„Byl Alex také vystaven působení nervového plynu?“
„Ano, ale to uţ jsem říkal předtím,“ odpověděl Snape netrpělivě.
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„První krevní testy, které jsme provedli, neprokázaly ţádné stopy...“
„Ţádné stopy nenajdete,“ přerušil ji Snape.
„Jste si jistý? Vţdycky jsou tam nějaké...“
„Jsem si jist. Mám v tomto oboru rozsáhlé znalosti,“ řekl Snape zlověstně.
Lékařka přikývla. „Popište mi prosím symptomy... abychom měli jistotu, ţe to není příznak nějakého
jiného zranění.“
Snape se nadechl. „Způsobuje to intenzivní nesnesitelnou bolest, která zasáhne kaţdý nerv v těle.
Pokračující působení má za následek děsivou smrt, opakované můţe způsobit nezvratné poškození. Mezi
zbytkové účinky patří zvýšený krevní tlak, bušení u srdce, třes... nepříjemné pocity.“
„Máte na mysli bolesti?“
„Nejdřív je to úleva, kdyţ mizí ta nejhorší bolest, ale potom nastupuje jiná bolest, která můţe být
způsobena zpřelámanými kostmi z přemíry napětí, nebo pokousaným jazykem, poškození hrtanu z křiku a
podobně.“
Mladý voják se snaţil, aby nevypadal zděšeně.
„A vy jste tím byl také zasaţen?“
„Ano, mnohokrát.“
„Boţe,“ zašeptal rekrut.
„Děkuji vám. Ještě se vrátím,“ řekla lékařka.
„Je na ţivu?“ ptal se Snape.
„Ano, ale obávám se, ţe je na tom velmi špatně,“ řekla doktorka. „Vy jste jeho nadřízený důstojník? Bylo
by dobré kontaktovat jeho rodinu.“
Snape se na ni podíval. „Stačí informovat mě,“ řekl tiše. „Prosím, abych mohl získávat zprávy co nejdříve.
Raději bych byl v tuto chvíli s ním, ale bylo mi řečeno, ţe to není moţné.“
„Ne, dokud je na operačním sále, Profesore,“ zavrtěla záporně hlavou. „Musí mít přeci nějakou rodinu...
nebo přítelkyni?“
„Já jsem jeho partner,“ řekl Severus jasně. Copak jsou ti lidé úplně tupí?
Viděl, jak baţant otevřel ústa.
„V kaţdém slova smyslu.“
Ústa rekruta zůstala dokořán.
Lékařka se na Snapea soucitně podívala. „Děláme vše, co je v našich silách,“ řekla tiše a odešla.
Ticho v místnosti bylo téměř hmatatelné.
Snape přešel k oknu. Blíţící se rozednění vymalovalo oblohu došeda. Severus se ještě nikdy necítil tak
rozervaně... zoufalství a naděje jako by ho uvnitř trhaly na dvě poloviny.
„Mohl byste podat zprávu vašemu velícímu důstojníkovi?“ vyzval Snape mladíka který před tím přišel pro
informace.
„Opravdu si nemyslím, ţe by chtěl být rušen,“ řekl mladík s úšklebem. „Ne kvůli dvěma teploušům.“ A
odešel.
„Omlouvám se, pane,“ ozval se voják na stráţi.
Snape se na něho podíval. „Nejste zodpovědný za hrubost, nebo předsudky ostatních,“ zavrtěl hlavou.
„Zapomeňte na to.“
O půl hodiny později se lékařka vrátila.
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„Nemám ţádné nové zprávy,“ řekla rychle. „Stále se drţí. Jen jedna z bodných ran způsobila větší
poškození, neţ se na první pohled zdálo. V tomto okamţiku pro něj nemůţu víc udělat, ale je u něho
specialista na popáleniny. Tak jsem přišla prohlédnout vás.“
„Nepotřebuji ošetření,“ řekl Snape pevně.
„To mu moc nepomůţe, pokud tady zkolabujete,“ řekla lékařka prakticky. „Viditelně se chvějete a jste
opravdu velmi bledý. Slyšela jsem, ţe jste zvracel a pokud trpíte příznaky, které jste popsal, tak se musíte
cítit dost mizerně.“
„Dokáţu se s tím vyrovnat.“
„Proč zbytečně mučíte sám sebe? Ráda bych vás rychle vyšetřila a rozhodla se, jestli vám mohu nějak
pomoci. Pak také budete schopen se lépe postarat o něj.“
„Byl jsem uţ manipulován lidmi, kteří to uměli mnohem lépe neţ vy,“ řekl Snape hedvábně, ale přesto šel
k lůţku.
„Mohl byste si vykasat rukáv a rozepnout košili? Ráda bych vám změřila tlak a poslechla si srdce.“
Snape udělal, oč byl poţádán.
O několik okamţiků později doktorka řekla: „Chtěla bych vás připojit k srdečnímu monitoru. Vypadá to, ţe
máte arytmii.“
„To přejde,“ potřásl Snape nesouhlasně hlavou.
„To vás nebude bolet,“ řekla lékařka. „A mohla bych zařídit, aby vás dali na stejné oddělení s vaším
přítelem. Aţ se vrátí ze sálu. Na dvojlůţkový pokoj,“ dodala.
Snape se na ni podíval.
„To zní jako dobrý nápad, Profesore,“ ozvala se Hermiona nesměle. „Můţe nějakou chvíli trvat, neţ se
probere z narkózy. Vy budete mít čas na to si odpočinout, ale přesto budete s ním.“
„Tak dobře,“ přikývl Snape. Podíval se na lékařku. „Děkuji vám.“
„Pojďte se mnou.“
***
O půl hodiny později uţ byl Severus na dvoulůţkovém pokoji, ve kterém byla spousta aparátů.
„Alex bude potřebovat hodně podpůrných a monitorovacích přístrojů,“ vysvětlila doktorka tiše.
Voják, který byl s nimi po celou dobu, vešel dovnitř také, dva další zůstali za dveřmi. V místnosti byl i
ošetřovatel David.
„Pokud vám to nebude vadit sundejte si košili, abych vám mohla připnout tyto elektrody na váš hrudník a
na záda,“ ukázala mu lékařka malá kolečka.
Hermiona, která seděla na ţidli u okna, se odvrátila. Lékařka nezatáhla závěs a ona se na jednu stranu
chtěla podívat, ale na druhou stranu věděla, ţe je správné dopřát Snapeovi pocit soukromí.
Najednou se ozvalo zaklepání na dveře a vešel nějaký důstojník. Voják na stráţi se postavil do pozoru a
salutoval mu.
„Pardon,“ řekl muţ kultivovaně. Hermiona ho tipovala maximálně na čtyřicet let. „Mám přijít později?“
Lékařka se ohlédla. „Budeme ihned hotovi, pane.“ Otočila se zpět na Snapea. „Tedy pokud vám nevadí, ţe
tady plukovník počká, Profesore?“
„Jsem rád, ţe jste přišel, plukovníku. Omlouvám se za ty všechny nesmysly, ale prý je to nutné.“ Ukázal
Severus na dráty.
„Nemá smysl se dohadovat s lékaři,“ usmál se plukovník.
„Můţete se prosím otočit na záda, Profesore? Musím vás připojit také tam.“
„Dobrotivé nebe a jak se mám asi tak pohnout?“ zeptal se Snape, ale otočil se.
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Navzdory svému nejlepšímu předsevzetí se Hermiona na Snapea podívala poté, co stráţný zalapal po
dechu. Zaznamenala jeho široká ramena zuţující se do boků a pevné pozadí. Nicméně to nebylo to, co
vyvolalo vojákovu reakci. Snapeova záda byla pokryta jizvami.
Lékařka beze slova umístila na jeho záda elektrody.
„Byl jste zbičován,“ řekl plukovník bez obalu.
„Dvacet let špionáţe u sadistického bastarda má své stinné stránky,“ řekl Snape a otočil se zpátky.
Jeho široký hrudník, porostlý tmavými chloupky, které mezi bradavkami vytvářely trojúhelník a v úzkém
prouţku sahaly aţ k pevnému břichu, vyvolal Hermioně na tváři ruměnec.
„Obávám se, ţe nebude snadné obléknout si zpět košili,“ řekl ošetřovatel David, „nechcete si navléct naši
erární košili?“ A po těch slovech zvedl standardního nemocničního anděla ze ţlutým nápisem majetek
nemocnice opakujícím se šikmo přes celou košili.
„Myslím, ţe si tohle raději odpustím,“ protáhl pohrdavě Snape.
Posadil se na okraj postele, zatímco lékařka nastavovala monitor.
„Za chvíli se vrátím a podívám se, jak to vypadá. Můţu pro vás ještě něco udělat?“
„Moţná trochu čaje a snad i něco k snídani by bylo fajn,“ řekl Snape.“ Děkuji vám doktorko, i vám,
Davide.“
Oba zmiňovaní se beze slova vzdálili.
Plukovník pohlédl na stráţ. „Můţete počkat venku.“
„Ano, pane!“
Stráţný zasalutoval plukovníkovi a pak se obrátil ke Snapeovi a pozdravil i jeho. Hermiona se podívala na
Snapea se zvednutým obočím.
Plukovník si toho všiml. „Chovali se k vám nezdvořile?“ zeptal se ostře.
„Tenhle voják byl dobrý,“ odpověděla Hermiona.
Snape mlčel.
„Ale někdo jiný nebyl,“ odvodil si plukovník. „Nabízím vám svou upřímnou omluvu. Vyřeším to.“
„Nic se nestalo. Dokud takhle nebudou mluvit s Alexem, tak v tom nevidím ţádný problém,“ varoval
Snape.
„Samozřejmě,“ přikývl plukovník. „Ale můţeme pouţívat vlastní jména? Já jsem David Fry a ke své smůle
jsem byl jmenován velitelem téhle základy. Omlouvám se za to, ţe jsem tady nebyl, kdyţ jste dorazili,
abych vás přivítal, profesore Snape, slečno Grangerová. Byl jsem v Londýně na setkání s ministrem
obrany a strávil noc ve městě. Brzy ráno mi bylo oznámeno, ţe mě chce vidět ministerský předseda a...
Albus Brumbál a v kostce mě informovali o vašem úspěchu. Všichni jsme vám nesmírně zavázáni. Je to
pro nás čest, ţe jste tady s námi, i kdyţ okolnosti vaší přítomnosti by jistě mohly být příznivější.“
„Kolik toho o nás víte, pane?“ zeptala se Hermiona.
Plukovník vypadal trochu nervózně. „Premiér mě ujistil, ţe jste kouzelníci. Čarodějové a čarodějnice.
Čarodějky,“ opravil se a omluvně se podíval na Hermionu. „Omlouvám se. Je těţké tomu uvěřit. Dokonce i
po té, co jsem se setkal s panem Brumbálem.“
„Jak by mohl nějaký kouzelník vypadat ještě kouzelněji neţ on, ţe?“ smála se Hermiona a proměnila
náhradní polštář na křeslo pro plukovníka a potom zabezpečila místnost kouzlem proti vyrušení.
„Můj boţe, to je neuvěřitelné,“ řekl plukovník a dotkl se opatrně křesla, jako by ho snad mohlo kousnout.
„Zůstane takhle, i kdyţ se posadíte,“ nadhodila Hermiona.
Muţ se váhavě posadil, jako by čekal, ţe pod ním křeslo v kaţdém okamţiku zmizí.
„To nebylo špatný,“ řekl s úsměvem.
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Hermiona se usmála.
„A teď k jádru věci. Promluvil jsem si s lékaři přímo na operačním sále. Jak jistě víte, pan Potter je velmi
těţce zraněný. Chápu, ţe v současné době nemůţe být léčen vaším obvyklým způsobem. Je
pravděpodobné, ţe tady u nás nějaký čas zůstane a samozřejmě mu po celou dobu pobytu poskytneme
péči nejlepších specialistů ve svém oboru. Byl bych rád, kdybyste mně, nebo jeho ošetřujícím lékařům
sdělili vše potřebné, abychom mu mohli co nejlépe pomoci. Jsem vám k dispozici ve dne i v noci.“
Severus ho sice poslouchal, ale všechna ta slova pro něj znamenala jediné: plukovník předpokládá, ţe
Harry přeţije.
32. kapitola - Vyčerpávající noc
Severusovi se začaly třást ruce a musel si uchopit jednou rukou zápěstí té druhé, aby třes zastavil.
„Profesore?“ ozvala se Hermiona úzkostně.
Snape chtěl vstát a odejít, ale připojení k monitoru mu to znemoţnilo.
„To nic není,“ řekl bohorovně. „Pokračujte prosím, plukovníku.“
„Neměli bychom zavolat doktora?“ navrhl plukovník, který se také tvářil ustaraně.
„To jej jen dozvuk, a odezní to,“ opakoval znovu Severus frustrovaně. „Prosím pokračujte.“
Plukovník se na něho pozorně podíval, neţ přikývl. „Dobrá. Ale chci, abyste věděl, ţe jakákoliv péče,
kterou byste potřeboval, je vám tady k dispozici. Vzhledem k důleţitosti osoby pana Pottera a jeho
současnému stavu, jsme posílili zabezpečení základny. Na jeho pokoji bude neustále stráţ a dva muţi
budou hlídat venku. Stejně tak, jako budou stráţe na všech chodbách, u dveří do všech budov na
základně atd. Bohuţel tato mimořádná opatření můţou i přes maximální úsilí o utajení přilákat pozornost
médií. Proto jsme se rozhodli, ţe u nás vzdálený příbuzný královské rodiny podstoupí operaci kolena. Jako
celebrita není příliš zajímavý, je příliš starý na to, aby konkuroval mladým princům a tak předpokládám,
ţe se tisk o tento příběh nebude zajímat déle neţ pět minut. Jestliţe by to přeci jenom někdo sledoval,
bude akorát tak lamentovat nad plýtváním peněz daňových poplatníků,“ šibalsky se usmál a kolem očí se
mu nadělaly vrásky, které rozehřály jeho výraz.
„A on tu operaci opravdu potřebuje?“ zeptala se Hermiona se zájmem.
„Bude ji potřebovat,“ zajiskřilo plukovníkovi v očích.
Severus a Hermiona se na něho nevěřícně podívali.
„Několikrát se zranil při pólu,“ vysvětlil plukovník. „Čistě náhodou se ta poslední patálie stala minulý
víkend. Chirurg, který ho dnes ráno vyšetří, mu doporučí, aby dal na jeho radu a podstoupil u nás
předoperační vyšetření.“
Hermioně poklesla čelist. „Ale nebude muset trpět zbytečně, ţe? To by Harryho velmi rmoutilo.“
„V tomto ohledu můţete být klidná, slečno Grangerová. Operace by byla stejně z dlouhodobé perspektivy
nevyhnutelná a po výkonu se bude cítit mnohem lépe neţ teď. Můţu vás poţádat, abyste mi sdělili své
plány? Předpokládám, ţe tady budete chtít učinit nějaká vlastní zabezpečení.“
„Budeme to muset projednat se svými kolegy,“ řekl Snape klidně. „Doufám ale, ţe se do té doby můţeme
spolehnout na opatření, která učiníte vy?“
„Jistě,“ souhlasil plukovník.
„Slečna Grangerová a já tady zůstaneme do té doby, dokud pana Pottera nepřivezou ze sálu. Potom se
slečna vrátí, aby podala zprávy. Je pravděpodobné, ţe jeden z našich lidí zůstane s Harrym po celou
dobu,“ řekl Snape rozhodně.
„Samozřejmě. Můţeme tady ubytovat libovolný počet...“
„Kaţdý, kdo sem přijde, tak zůstane u něho v pokoji,“ přerušil ho Snape.
Plukovník se podíval z jednoho na druhého. „Jak si přejete. Pokud byste chtěli, mohl bych posílit
bezpečnost hned, abyste si vy dva mohli odpočinout...“ řekl jemně.
V Severusových očích se blesklo pobavení.
323

STROM POZNÁNÍ

„Myslíte si, ţe jsme neschopní? Zraněný muţ a velmi mladá ţena? Slečno Grangerová, vzhledem k tomu,
ţe byl plukovník obeznámen s existencí našeho světa, mohla byste mu předvést, jak bychom mohli
zabránit potenciálnímu útoku.“
Hermiona vytáhla bleskurychle hůlku. Plukovníkovy rty zacukaly pobavením, to se však změnilo v
okamţiku, kdyţ na něho dívka uvalila kouzlo Immobilis. Ve chvíli, kdy jeho tělo ztuhlo, se mu v očích
objevil strach.
„Slečna Grangerová sice můţe vypadat mladě a neškodně, ale je to velmi schopná čarodějka a ještě k
tomu je nestydatě inteligentní.“ Snape to řekl, jako by to byla nejsamozřejmější věc na světě.
Hermiona se usmála. „Děkuji vám, pane.“
„To nebyla lichotka, slečno Grangerová, jen pouhé konstatování,“ řekl Snape na svou obranu, kdyţ se
dívka stále usmívala. „A buďte tak laskava a zrušte to kouzlo, nebo plukovníka klepne pepka.“
„Ach, promiňte,“ omlouvala se Hermiona a rychle ukončila prokletí.
„Co to sakra bylo?“ vykřikl plukovník a vyskočil rychle na nohy, jako by se chtěl ubezpečit o tom, ţe se
opravdu můţe hýbat.
„Jen základní kouzlo, které vás zadrţí,“ vysvětlila mu Hermiona klidně. „Omlouvám se vám, jestli to bylo
pro vás děsivé...“
Plukovník si upravil sako. Vypadal velmi rozrušeně. „Tahle ta věc, to je kouzelná hůlka?“ zeptal se
nevěřícně a změnil tím téma.
„Ano, je,“ přikývla Hermiona. „I kdyţ byste měl vědět, ţe ti nejmocnější kouzelníci... jako je Harry a
profesor Snape... se snadno obejdou i bez ní.“
Plukovník si prohrábl vlasy. „Je opravdu velmi těţké něco takového přijmout, víte. Kouzla... vráţíme
miliardy do vývoje nových zbraní a potom přijde dívka s kouskem klacku...“ zavrtěl hlavou.
Hermiona vstala. „To není dobrý nápad, zkusit zneuţít kouzelníky k tomu, aby bojovali vaše války, pane,“
řekla tiše.
Otočil se a prudce se na ni podíval.
„Druhá strana by okamţitě udělala to samé. Existují dobří a špatní kouzelníci, pacifisté i ţoldáci, je to
stejné, jako ve vašem světě. Škody, které tím můţete způsobit, by byly... otřesné. Podívejte se na
Harryho,“ selhal jí hlas. „On je pravděpodobně nejsilnější kouzelník tohoto století. Zabil bastarda, který
terorizoval náš svět a ten váš chtěl vyhladit, nebo uvrhnout do otroctví. Přitom Harry...“ polkla. „Podívejte
se na něho, jaká má zranění. Snaţil se nás všechny chránit. A teď...“ odvrátila se.
Hermiona tiše vzlykla. Do té doby byla tak tichá a vyrovnaná, ţe Severus, který byl uţ od začátku bitvy
ochromený strachem o Harryho, si najednou uvědomil, ţe ani on se nechová jako obvykle a nasadil svůj
tradiční výraz.
„Slečno Grangerová,“ řekl chladně, „jestli vám to pomůţe, tak se v duchu modlete, ale nedělejte nám
ostudu tím, ţe tady budete popotahovat.“
Plukovník se podíval překvapeně na Severuse. „Mláďata,“ řekl opatrně. „Je to pochopitelné. To je důvod,
proč by mladé ţeny a muţi neměli bojovat společně bok po boku. Je totiţ nevyhnutelné, ţe někteří spolu
naváţí romantický vztah...“
Hermiona se na něho obrátila a pohrdavě si odfrkla.
„Řekové posílali své bojovníky do bitev v párech, protoţe vzájemná láska mezi nimi byla výhodou na
bitevním poli,“ poznamenala a vztekle si otřela oči.
„Oni ale neposílali do boje dívky, slečno Grangerová,“ řekl plukovník povýšeně.
„Ne, to nedělali.“
„Na co tedy naráţíte?“ zamračil se plukovník.
„Já vím, ţe láska ve vás nevyvolá nějaké zvláštní bojové schopnosti, ale dá vám důvod, proč se bít.
Nemám s Harrym ţádný romantický vztah, ale uţ dlouho ho mám ráda jako přítele. Má mou podporu a
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naprostou důvěru. Měla jsem tu čest ho velmi dobře poznat, ale v našem světě je mnoho lidí, kteří ho
následovali, aniţ by jej znali osobně. Byl po celý svůj ţivot pro naši stranu symbolem svobody, a jak se
ukázalo, ne bez důvodu. On není ţádné „mládě“, ale muţ s neuvěřitelnou silou. Navenek moţná vypadá
velmi mladě, ale je to jen zdání.“
„Pan premiér a pan Brumbál říkali něco podobného,“ přikývl plukovník a jeho hlas zněl poněkud rozpačitě.
„Omlouvám se, nechtěl jsem vás urazit. Předpokládal jsem, ţe jste tady jako jeho blízká přítelkyně.“
„V té roli jsem tu já,“ řekl Severus hladce. „Slečna Grangerová je tu proto, ţe se dobře orientuje ve světě
mudlů... tedy ve vašem světě... a je tu vlastně jako takový tlumočník.“
Plukovníkovo obočí se spojilo do jedné linky. „Ve vaší jednotce zjevně panují velmi úzké vztahy, kdyţ cítíte
takovou zodpovědnost za své vojáky, kdokoliv na vašem místě by...“
Severus si povzdechl. Nebylo v jeho povaze diskutovat o svém soukromí. Ale na druhou stranu nechtěl
zapírat svou roli v Harryho ţivotě. Jeho milenec ho mohl potřebovat a volat ho. Kdyby k tomu došlo,
Severus chtěl, aby ho k němu okamţitě zavedli, proto se rozhodl uvést vše na pravou míru.
„Dovolte, abych vám vysvětlil situaci. Váš voják byl hrubý, protoţe byl přesvědčen, ţe byste nechtěl být
rušen kvůli dvěma teploušům. Pokud je to skutečně pravda, tak poţádám ministerského předsedu vaší
vlády, aby zajistil přesun pana Pottera do jiného zařízení, jakmile bude schopen převozu. Harry a já jsme
partnery v kaţdém slova smyslu. A upřímně řečeno, je mi naprosto jedno, jestli to někomu vadí nebo ne,
ale nesnesu ani náznak negativního přístupu či dokonce neslušnosti vůči panu Potterovi, jen proto, ţe je
mu dobře s osobou, která je bezpochyby stejného pohlaví a ještě k tomu dost stará na to, aby byla jeho
otcem. Nebudu rozebírat dopodrobna náš vztah, ale nehodlám předstírat, ţe neexistuje, jen proto, abych
ušetřil něčí city... Jediné, na čem mi záleţí, je Harry a to, aby se mu dostalo té nejlepší péče. Mám si tedy
zařídit schůzku s premiérem?“
Hermionu udivil jeho arogantní tón a skoro jakoby slyšela šustění hábitu, který obvykle nosil na svých
hodinách. Dokonce, i kdyţ seděl na nemocničním lůţku, vyzařoval sílu a tak moc se na první pohled lišil
od konvenčních představ zţenštilého homosexuálního muţe, aţ to Hermioně vyvolalo na tváři úsměv.
Plukovník na něho zíral a mnul si bradu. „Netušil jsem...“
„A proč byste měl? Říkám vám to jen proto, ţe nemám v úmyslu skrývat pravdu o svém partnerovi v
době, kdy mě nejvíc potřebuje,“ řekl Severus chladně. „A nemusíte mít ţádné obavy z toho, ţe bychom...
svou náklonnost... projevovali na veřejnosti.“
„Samozřejmě, ţe i v naší armádě jsou homosexuálové a lesbičky,“ prohlásil plukovník, „ale nejsem si jist,
jestli jich máme dost na to, aby pokryli...“
„Neţádal jsem pro Harryho homosexuální hlídky,“ odfrknul si Snape. „Jen lidi, kteří s jeho orientací
nebudou mít ţádný problém.“
„Jistě,“ přikývl plukovník a přemýšlel, jak by mohl o svých lidech získat informace tohoto typu.
„Pane, stráţný, který s námi byl naposledy, by vám v tom mohl poskytnout potřebné informace,“ navrhla
Hermiona, kdyţ pochopila, kudy se ubírají jeho myšlenky. „Zdá se, ţe ten s tím problém nemá.“
„Děkuji,“ kývnul plukovník. Narovnal se a potřásl si rukou nejdřív s Hermionou a potom se Severusem.
„Dovolte mi, abych vám ještě jednou vyjádřil svou vděčnost a... svou účast... kdyţ teď vím, jak je pan
Potter důleţitý, jak pro váš národ, tak pro vás osobně. Kdybyste měli pocit, ţe vám můţu být jakkoli
nápomocen, neváhejte mně dát okamţitě vědět. Celou situaci budu pochopitelně bedlivě sledovat a budu
ve spojení s tím, kdo bude jmenován jako jeho kontaktní osoba. Předpokládám, ţe to budete vy, profesore
Snape?“
Severus se poprvé ve svém ţivotě soustředil jen na několik příštích hodin a ne na vzdálenou budoucnost.
„Dáme vám vědět,“ řekl neurčitě.
„Pane?“ ozvala se Hermiona, kdyţ uţ byl muţ na odchodu. „Mohl byste nám prosím zajistit mobilní
telefon, abychom mohli uskutečnit potřebné kontakty?“
„Zajisté. Dám vám sem jeden přinést,“ kývl hlavou a odešel.
Do místnosti vklouzla nová stráţ. Hermiona zahlédla i dalšího vyššího důstojníka venku, kterého zřejmě
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plukovník poţádal, aby tam zůstal, protoţe jejich původní stráţ odešla s ním.
Podívala se na Severuse.
„Musíme zjistit, kolik Smrtijedů uteklo. Střeţí nás podezřele moc lidí.“
***
V Malfoy Manor byla Narcisa probuzena třesoucím se domácím skřítkem.
„Paní! Paní Malfoyová!“
„Libby, co se pro Merlina děje?“ zeptala se Narcisa a posadila se na posteli.
„Pán říká, ţe se máte rychle obléct, madam. Prý je to naléhavé!“
Narcisa věděla, ţe jsou situace, kdy musí Luciuse bezpodmínečně poslechnout. Rychle vklouzla do ţupanu,
oblékla si ponoţky, nazula boty, uhrábla si vlasy a sviţně se rozeběhla po schodech dolů.
„Kde je?“ zeptala se skřítků, kteří se krčili v hale. Do nosu jí praštil zápach, jakoby se v domě něco pálilo.
„V knihovně, paní,“ odpověděl jeden z nich a třesoucí se ručkou naznačil směr.
Narcisa tam s rostoucími obavami rychle zamířila. Kdyţ rozrazila dveře, tak první, co spatřila, byla
Luciusova hůlka, mířící jí do obličeje.
„Ciss.“ Zastrčil chvatně hůlku do své vycházkové hole a dál házel věci z psacího stolu do kufru. To, ţe
jedna z knihoven byla v plamenech, absolutně ignoroval.
„Luciusi! Co to děláš?“ srdce ji bušilo, jako by jí mělo kaţdou chvíli puknout.
„Temný pán je mrtev.“ Vytrhl několik listů ze sloţky, ty hodil do kufru a zbytek odhodil na zem. Otočil se k
portrétu Nera Malfoye a poloţil ruku na zlověstně vypadající tvář svého předka.
Narcisa zalapala po dechu.
Portrét se rozplynul a na jeho místě se objevily dveře. Lucius poloţil ruku na kliku a zaskřípal zuby. Neţ
kouzlem zabezpečené dveře otevřel, klika mu spálila dlaň.
Průchod poslední naděje.
Narcissa o něm jako dítě slýchala historky.
Po celou dobu, co ţila na panství, však tyto dveře nebyly otevřeny, ani kdyţ před šestnácti lety Voldemort
padl.
„Je opravdu mrtvý?“
„Ano. Potter se Severusem se o to postarali.“
„Severus?“
„Ano,“ zasyčel Malfoy. „Ten zrádce!“
„Kdy se to stalo?“ ptala se Narcisa s hrůzou v očích. „Co je s Bellatrix?“
Lucius jí popadl za krk a přitiskl ji na zeď.
„Nezeptáš se, co je s tvým synem? Ty to víš, ţe? Věděla jsi to?“ zavrčel a mlátil jí hlavou o zeď.
„Draco tam byl?“ vytřeštila Narcisa v hrůze oči. „Je v pořádku? Není zraněný?“
„Bojoval s Potterem,“ řval Lucius zběsile. „Věděla jsi o tom, ţe náš syn je přeběhlík? Kurva, Ciss, mluv,
chci pravdu!“
Narcissa se sotva nohama dotýkala podlahy. Ještě nikdy nebyla ze svého manţela tak vyděšená, přesto si
nedokázala pomoci a cítila nesmírnou úlevu. Její Draco bojoval na straně vítězů.
„Nic jsem nevěděla! Pusť mě! Byl zraněn?“ dostala ze sebe i přes to, ţe jí Lucius rdousil.
„Ty z toho máš radost,“ šeptal jí její muţ do tváře a obezřetně si jí prohlíţel.
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„Pusť mě!“ vzepřela se a kopla ho do holeně.
Lucius ji stiskl pevněji, pak se zasmál a odhodil ji od sebe.
„Nikdy jsi neměla Temného pána ráda,“ odvrátil se.
Narcisa ho uchopila za ruku. „Je zraněný?“ zeptala se znovu.
„Nezabil jsem ho. Ale měl jsem to udělat.“
„A ukončit tak rod Malfoyů?“
„Po takovém zneuctění? Ano, měl jsem to udělat!“
„Vítězství není ţádná hanba!“ odsekla Narcisa. „To se učil kaţdý Malfoy uţ od kolébky! Takţe neobviňuj
svého syna za to, ţe si vzpomněl na tvá slova a choval se podle nich!“
Lucius se divoce zasmál. „Zabezpečil jsem celý dům. Ani ministerstvo, ani můj syn ho nedostanou. Jdeš se
mnou, Narcisso? Pokud zůstaneš, tak na tebe čeká Vdovský dům.“
Vdovský dům... domov pro ovdovělé ţeny Malfoyů, kdyţ jejich synové převzali panství a titul. Co tím chce
Lucius naznačit?
„To neuděláš...“ řekla naléhavě.
„Zabít se? Samozřejmě, ţe ne. Odejít do exilu a znovu se sjednotit? Nepochybně. Rozhodni se hned,
drahá choti.“
***
Ve Velké síni v Bradavicích se Draco Malfoy zapotácel vyčerpáním. Ron Weasley, který stál vedle něho, se
na mladého léčitele podíval a potom se spěšně rozhlédl kolem. Zavolal si jednoho z domácích skřítků,
který právě uklízel podnos s obvazy.
O několik minut později se zde objevil stůl a vzduchem se nesla lákavá vůně slaniny.
Ron nekompromisně popadl Draca, který se netečně opíral o zeď.
„Půjdeš se najíst,“ oznámil mu.
Draco mu uţ chtěl říct, ţe nemá hlad, kdyţ si uvědomil, jak moc je vyhladovělý. Dovolil Ronovi, aby ho
dovedl ke stolu.
„A co ostatní pacienti,“ zamumlal namáhavě Draco a měl pocit, jako by ho jazyk i rty odmítaly poslouchat.
„Uţ jsi pro ně udělal vše, co jsi mohl,“ řekl Neville, který právě přišel a posadil se proti němu za stůl.
Během pár chvil sedělo za stolem několik lidí. Všichni vypadali stejně přepadle a vyčerpaně.
Draco se rozhlédl po sále. Kolem stěn byla vyrovnána prázdná nosítka. Všichni zranění uţ byli po ošetření
odesláni na ošetřovnu. Madam Pomfreyová, tým lékouzelníků a Draco pracovali ve Velké síni a odtud dále
třídili pacienty podle typu zranění. První pomoc poskytovali na místě a případy, které si vyţadovaly
následnou péči, odesílali do nemocnic. Draco si ani nechtěl představit, kolik zraněných by bylo, kdyby se
Harrymu nepodařilo udrţet štít tak dlouho.
Draco věděl, ţe několik lékouzelníků z nemocnice u Svatého Munga zůstalo zde na škole, aby pomohli
madam Pomfreyové. Nebyli však jediní, kdo pomáhali. Ron Weasley, Neville, Ernie a další pracovali non
stop jako osobní asistenti. Pomáhali manipulovat s těţkými pacienty a doplňovali zásoby obvazového
materiálu a lektvarů.
Ostatní sedmáci měli na starosti společenské místnosti. Snaţili se být oporou těm studentům, jejichţ
rodiče před bitvou nepřišli a hledali místo na přespání pro ty rodiče, kteří zůstali v Bradavicích.
Strop Velké síně ukazoval začátek svítání. Lidé kolem stolu jedli téměř v tichosti a popíjeli čaj z
obrovských šálků čaje.
Draco se cítil naprosto vyčerpaný, ale jeho nálada se o hodně zlepšila.
„To je ten nejlepší sendvič se slaninou, co jsem kdy jedl,“ prohlásil Ron a labuţnicky se olizoval, aby si
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vychutnal i poslední zbytky chuti, co mu ulpěly na rtech.
Draco s ním souhlasil, i kdyţ neměl energii na to, aby to vyjádřil slovy.
Jediné, po čem teď touţil, byl spánek. Jeho schopností uţ nebylo zapotřebí. Jejich stůl mu připadal jako
ostrov v moři prázdných nosítek.
Ale spánek znamenal, ţe by musel dojít do zmijozelské společenské místnosti a z ní do své loţnice. Nebyl
však připraven čelit tomu, co ho tam čekalo. Ze zpráv, co k němu přicházely, věděl, ţe mnozí rodiče jeho
spoluţáků byli mrtví nebo zranění, tak jako rodiče studentů z ostatních kolejí. Několika osiřelých dětí ze
Zmijozelu se ujala profesorka Hoochová. Studenti, kterým zemřel jen jeden z rodičů, byli se zbylými členy
svých rodin, a pro ty rodiče, kteří ještě nedorazili, posílali profesorka Prýtová s Albusem Brumbálem sovy
se zprávami. Profesorka Sinistrová dostala na starost Zmijozelskou kolej a ostatní zaměstnanci měli také
celou noc plné ruce práce.
Draco odstrčil talíř na stranu a poloţil hlavu na stůl. Zdá se, ţe dnes bude spát tady.
Někdo za ním tiše zakašlal, ale Draco byl příliš unavený na to, aby zvedl hlavu.
„Nemohu vám všem nikdy dostatečně poděkovat, ani vyjádřit to, jak moc jsem na vás hrdý,“ řekl Brumbál
tiše. „Vy všichni teď potřebujete jít spát, ale obávám se, ţe vás musím poţádat ještě o jednu laskavost.
Většina studentů uţ konečně usnula a já bych byl velmi nerad, kdybyste je vzbudili. Rád bych vás nechal
spát tady, ale uvědomuji si, ţe by vás rušili rodiče i ţáci, kteří sem přijdou na snídani. Pokud nebudete mít
námitky proti tomu, ţe nebudete spát rozděleně podle příslušnosti k jednotlivým kolejím, tak jsem vám
umístil nějaké matrace do vedlejší místnosti. Navrhuji vám jít teď spát a úklid nechat na zítra.“
Nikdo proti tomu nic nenamítal.
Dokonce i přes své vyčerpání Draco pochopil, ţe se ředitel snaţí oddálit jeho setkání s příslušníky vlastní
koleje. Kdyţ došel k pokoji, zjistil, ţe podlaha je pokrytá jednou vekou matrací a v rohu je štos
vyskládaných přikrývek. Draco si uvědomil, ţe pro ty, kteří nechtějí být sami a potřebují něčí přítomnost,
bude tahle varianta spaní jednodušší. Všiml si, ţe Ernie sebral dvě přikrývky a pečlivě do jedné z nich
zabalil Eloise, před tím, neţ k ní proklouznul a zezadu se k ní přivinul.
Draco popadl deku, skopnul z nohou boty a zhroutil se na matraci. Nevěnoval pozornost tomu, co dělají
ostatní, zavřel oči a během několika sekund usnul.
***
Severuse a Hermionu probralo z jejich podřimování otevírající se dveře.
Vešli tři lékaři v operačních pláštích, jedním z nich byla neuroloţka, se kterou se jiţ setkali.
Severus se posadil a přehodil si nohy přes postel.
„Jak mu je?“ zeptal se naléhavě.
„Jeho stav je stále váţný,“ oznámil mu starší lékař tmavé pleti, s lehkým přízvukem, „doufáme, ţe máme
vše pod kontrolou, nicméně příštích 48 hodin bude kritických.“
„Postarali jsme se o jeho ruku a sešili všechny bodné rány, které jsme mohli,“ řekl druhý lékař opatrně.
„Naštěstí hloubka průniku – byla u všech ran stejná – nebyla kritická, i kdyţ způsobila poškození svalů. Je
téměř neuvěřitelné, ţe mu ani jedna z bodných ran neporušila ţádný důleţitý orgán, nebo tepnu, i kdyţ
nějaké vnitřní šití jsme také museli udělat. Není nám úplně jasné, jak došlo k poškození svalů na jeho
noze. Upřímně řečeno, nikdy před tím jsme podobné zranění neviděli. Také jsme vám vděčni za vaši
pomoc ohledně informací o nervovém plynu. Samozřejmě budeme dále sledovat jeho reakce a snaţit se
mírnit následky. Naší největší starostí jsou však popáleniny. Zdá se, ţe byl zasaţen z boku, i kdyţ jeho
ruka je nedotčená. Ale obličej, hrudník a celý bok aţ po stehno jsou pokryty popáleninami různého
stupně. Nebyli jsme schopni v těchto místech sešít bodné rány a to zvyšuje moţnost infekce. Můţeme na
obličej pana Pottera pouţít speciální masku – jistě jste si všimli v tisku zpráv o této metodě. Máme s touto
metodou působivé výsledky, tak doufáme, ţe znetvoření obličeje nebude příliš velké. Ale jsme velmi
znepokojení jeho tělem, musím vás varovat, ţe tam mu zůstane těţké zjizvení,“ konstatoval lékař a díval
se přímo na Severuse.
Severus se zamračil a naklonil se k němu. „Jaké potíţe mu to zjizvení způsobí?“
„Pokud to přeţije...“ poloţila lékařka ruku na jeho rameno, „a v tomto okamţiku jsou jeho naděje vyšší
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neţ před pár hodinami... bude jeho tělo výrazně poznamenáno. Můţeme zváţit moţnost transplantace
koţních štěpů, máme k dispozici i nejnovější technologie, ale musím vás varovat, ţe... ţe... ţe to nebude
tak atraktivní mladý muţ, jako byl.“
„Ale bude plně pohyblivý? Nebude mít problémy tohoto druhu?“ zeptal se Snape.
„Časem by měl mít pohyblivost dobrou. I kdyţ u něj dojde ke ztrátě citlivosti v určitých oblastech, kde
byly zničeny nervy. On... můţe být pro něho těţké... smířit se s tím, jak vypadá. A ti, co si ho pamatují z
dřívější doby, zvláště jeho nejbliţší, to budou mít také těţké.“
Severus se podíval na lékaře a vtom to konečně pochopil. „Vy si myslíte, ţe se starám o to, jestli bude
zjizvený? Podívejte se na mě!“ rozhodil rukama. „Jsem starý, ošklivý, posetý jizvami... a věřte, ţe to jsou
mé nejmenší nedostatky. Jsem zahořklý a sarkastický... a odradilo ho to ode mě? Na tom totiţ v ţivotě
nezáleţí.“
Oba lékaři se sebe podívali. „Můţete změnit názor, aţ ho uvidíte. Omlouvám se, ţe to říkám, ale jako
specialista na popáleniny se s tím setkávám neustále. Jen jsem vás chtěl poţádat, abyste mu pomohl
dostat se přes to nejhorší období. Na druhou stranu vám nikdo nemůţe vyčítat, pokud to nezvládnete.
Nebude na něho uţ nikdy hezký pohled, ale slibuji vám oběma, ţe pro něho udělám vše, co je moţné v
rámci plastické chirurgie dokázat. V poslední době máme v tomto oboru skutečně vynikající výsledky.“
Podíval se na Hermionu. „Pro vás, jako jeho přítelkyni, můţe být snazší být mu trvalou oporou. A pokud
byste mohla přivést i jeho další přátele...“
Severus si odfrknul. „Mohl by vypadat jako troll a stejně by byl uctíván. Nemáte ani ponětí o tom, co pro
nás udělal.“
„Můţe být uctíván, ale moţná bude těţké ho milovat, nebo po něm touţit,“ řekl doktor jemně.
Severus vstal a serval ze sebe všechny dráty, coţ způsobilo, ţe se všechny přístroje mohly zbláznit.
„Vezměte mě k němu.“
„Je na intenzivní péči. Leţí ve speciálním rámu, který brání tomu, aby se cokoli dotýkalo jeho popálenin.
Potřebujeme, aby zůstal ve sterilním prostoru, to je jediný způsob, jak zabránit infekci...“
„Vezměte mě k němu,“ řekl znovu Snape a kráčel ke dveřím. „Snad je tu něco, co pro něho můţeme
udělat.“
„Můţete ho ale pozorovat jen zvenčí,“ upozornil ho jeden z lékařů.
„Budete si muset promluvit s plukovníkem o bezpečnosti,“ prohlásil Severus. „Teď se podíváme na to, co
pro něho můţeme udělat.“ A s těmito slovy otevřel dveře.
***
Severus a Hermiona se dívali na Harryho přes skleněné okno v pooperačním pokoji. To, co viděli, jim
připomínalo mumii, zavěšenou na nějakém mučícím zařízení.
„Co to proboha je?“ zeptala se Hermiona udiveně.
„Vzhledem k četnosti a závaţnosti jeho poranění je tohle to nejlepší, co pro něho můţeme udělat,
abychom jeho části těla chránily před tlakem,“ vysvětlil jeden z lékařů. „Je to nejmodernější vybavení...
bylo sem převezeno speciálně pro něj.“
Hermiona se na sebe se Severusem rychle podívali, neţ se pohledem vrátili zpět k Harrymu.
„Takţe účelem tohoto zařízení je zabránit kontaktu těla s postelí?“ ujišťoval se Severus.
„Přesně tak, jak říkáte.“
„Musíme se dostat dovnitř,“ obrátil se Severus na Hermionu.
„Obávám se, ţe si budete muset nejdřív obléci sterilní plášť a masku na obličej. Musíme udělat vše, co je
v našich silách, abychom zabránili infekci.“
Hermiona se Severusem dodrţeli všechny postupy a nakonec dostali povolení ke vstupu do místnosti.
Severus stál u Harryho lůţka a jeho mysl obestírala hrůza.
Hermiona se snaţila udrţet slzy.
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„Kdy přijde k sobě?“ zeptal se Severus.
„V tuto chvíli střídavě nabírá vědomí a zase ho ztrácí, ale stejně s vámi nemůţe mluvit,“ vysvětlil jim
specialista na popáleniny, který je doprovázel. „Zapomněl jsem se zmínit o tom, ţe jsme mu udělali
dočasnou tracheotomii... měl oteklé hrdlo od škrcení a my jsme ho nemohli intubovat.“
Severus obcházel kolem postele a snaţil se posoudit situaci.
Harry se lehce pohnul.
Severus okamţitě přešel k čelu lůţka a postavil se vedle Harryho hlavy.
Harrymu se na nezraněné části obličeje zachvěly řasy.
„Jsem u tebe,“ řekl Severus tiše a jemně poloţil ruku na Harryho nezasaţenou tvář.
Harry otevřel pomalu oči a snaţil se na něj zaměřit pohled. Severus viděl, jak se pokouší pohybovat rty.
„To je neuvěřitelné, Pottere, zdejší lékaři zvládli během chvíle to, co jsem nebyl sto zvládnout za všechna
ta léta, co se známe, a umlčeli vás,“ řekl Severus svým obvyklým sarkastickým tónem. Zdálo se, ţe jeho
tón Harryho uklidnil. „Nemůţeš mluvit... hlavně nepropadej panice... je to jen dočasné, kvůli snazšímu
vyléčení tvého krku.“ Severus ho uchopil za prsty. „Jestli máš bolesti, tak stiskni.“
Ţádná reakce.
„To byla ode mě hloupá otázka.“ řekl Snape klidně. „Dovolím ti, aby sis mě za to později dobíral. Pojďme
vymyslet nějaký systém. Harry, stiskni mi prsty, abych viděl, ţe mi rozumíš.“
Mírný stisk.
„Dobře. Stiskni mi je znovu, pokud nemáš bolesti.“
Opět stisknutí.
„Hodný chlapec,“ pohladil ho Severus po tváři.
Hermiona byla okouzlena. Kombinace obvyklých Snapeových jízlivostí, s touto neobyčejnou jemností...
teď uţ nemohla pochybovat o tom, ţe je Snape do Harryho zamilovaný. Před tím si nebyla jistá, jestli se
Snape nestará o svého přítele jen z pocitu viny a odpovědnosti. Nyní však její poslední pochybnosti
zmizely.
„Jsme ve vojenské nemocnici, Harry, tak můţeš očekávat, ţe kolem sebe uvidíš neznámé tváře, ano? Jsi
připnut do nějakého podivného zařízení, ale slečna Grangerová a já se to chystáme nahradit. Doktoři uţ
do tebe investovali hromadu času, takţe očekávám, ţe uděláš, co bude v tvých silách, aby ses co
nejrychleji uzdravil, rozumíš? Krom toho ty a já máme nějaké nevyřízené záleţitosti,“ zašeptal Harrymu
svůdně do ucha.
Harry nepatrně stiskl prsty svého milence.
„Tak se mi to líbí, myslel jsem si, ţe bys mohl potřebovat malou motivaci.“
Harry zavřel oči, ale najednou je prudce otevřel a úzkostně se díval na Severuse.
„Je mrtvý, Harry. Dokázal jsi to,“ řekl Snape, který se domníval, ţe Harry nejspíš potřebuje ujištění.
Harry sotva znatelně zavrtěl hlavou.
Severus se podíval na Hermionu. Dívka přišla blíţ a postavila se tak, aby Harry nemusel hýbat hlavou.
„Bojíš se, ţe zemřel někdo další, Harry?“ zkusila dívka.
Harry opět stisknul Severusovu ruku.
„Ti Nebelvíři,“ řekl starší muţ vlídným hlasem beze stopy nevraţivosti. „Nemáme tušení, jsme tady celou
dobu s tebou. Ale můţeme to zjistit...“
Harry se podíval úzkostně na Hermionu.
„Zjistíme ti to, ano? Ale před tím, neţ jsme odjeli, tak jsme viděla Rona a Nevilla a sám jsi viděl Draca s
Crabbem a Goylem, jo Brumbál je taky v pořádku... to jsi chtěl slyšet?“
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Harry sotva znatelně stiskl Severusovu ruku, před tím, neţ opět zavřel oči.
Snape neochotně pustil jeho ruku, pohladil ho po vlasech a šel ke dveřím. Chvíli tam stál se zavřenýma
očima, jako by se modlil. Hermiona chvíli počkala, pak se vydala za ním a nechala tam doktora s
pacientem samotného.
„Musíme si promluvit,“ řekl jí tiše Snape.
Venku na chodbě byli na hlídce tři ozbrojenci. Severus s Hermionou se posadili na ţidle, které stály v
rohu.
„Rozprostřel jsem v pokoji dezinfekční kouzlo,“ začal.
Tak proto se tam na chvíli Severus zastavil. Bezhůlkové neverbální kouzlo. Hermiona spokojeně přikývla.
„Můţeme ho poměrně jednoduše nadzvednout a podloţit vzduchovým polštářem,“ pokračoval Severus
tiše. „Máte nějaký nápad, jak to udělat mudlům přímo pod nosem, aby nic nepoznali?“
Hermiona si v duchu promítla všechny moţnosti. „Můţeme předstírat, ţe jsme kolem něj vytvořili jakési
silové pole. Tak jako tak vědí, ţe se zabýváme nějakými podivnými věcmi. Někoho sem přivedeme - co
třeba Remuse Lupina - vypadá jako prototyp podivínského roztrţitého profesora, to by se nám mohlo
hodit. Ale neřeknete mu co jsem o něm řekla, ţe ne?“ vyjekla Hermiona.
Severus se ušklíbl.
„Budete chtít, aby Madam Pomfreyová zkontrolovala to vaše dezinfekční kouzlo?“
Severus zavrtěl hlavou. „Já ho pouţívám při práci s citlivými lektvary a ona to samé pouţívá u infekčních
pacientů, je to kouzlo, které zahubí jakékoliv viry. Lepší prostředek nenajdete.“
„Půjdu ven a zavolám Lupinovi hned,“ řeka Hermiona. „I kdyţ, moţná ještě spí.“
Podívala se, jak okny vnikají dovnitř první paprsky svítání.
„Probuďte ho. Harry je důleţitější neţ spánek. Předpokládám, ţe v tomto budeme pro jednou s Lupinem
za jedno. Můţete se vrátit aţ s ním a mezitím si trochu odpočinout,“ navrhl jí.
„A nechat vás tady samotného?“
„Budu se snaţit to zvládnout, slečno Grangerová.“
„Nechtěla jsem se vás dotknout...“
„Já vím,“ přerušil ji. „Jsem vám vděčný, ţe jste nás sem oba dostala.“ Povzdechl si a promnul si spánky.
„Máte v plánu se vrátit?“
„Samozřejmě, ţe...“
„Krom jiného vám budu vděčný, kdyţ zjistíte, jak se daří mým zmijozelským a kdo se o ně stará. A
Draco...“ třel si nervózně rukama o stehna.
Hermiona se dotkla jeho ruky. „Draco věděl, co dělá. Není to tak, ţe se připojil na stranu světla naprosto
slepě. Tak trochu jsem s ním o tom mluvila,“ dodala po chvíli. „On ví, ţe je v nebezpečí, dokud
nedopadnou jeho otce.“
„Kéţ by nám neunikl,“ potřásl Severus hlavou.
Později toho dne se Hermiona dozvěděla, ţe Malfoy, Nott a McNair utekli. Lestrangovi byli zajati, stejně
tak jako Avery, Rookwood a Rosier. Co se stalo s Karkarovem, Fenrirem Šedohřbetem, s rodiči Crabbeho a
Goyla a ostatními, se dívce zjistit nepodařilo.
„A co jeho matka? Tedy Dracova matka?“ zeptala se Hermiona.
„Narcisa nikdy nepřijala Znamení zla... snaţila se ignorovat Luciusovy aktivity a ochránit Draca od
podobného osudu. Doufám, ţe se na nás obrátí o pomoc. Nejsem si jistý, jestli teď nebude Luciusovi
překáţet,“ řekl a potřásl hlavou.
Hermiona vstala. „Jdu volat. Půjdete si zatím odpočinout?“
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„Počkám, aţ se sem dostane Lupin. Aţ učiníme všechna opatření, abych mohl zůstat s Harrym, tak si na
chvíli zdřímnu.“
Hermiona přikývla. Severus vypadal vyčerpaně, ale dokázala jeho rozhodnutí pochopit.
***
O hodinu později splnil Lupin svou roli. Na několika místech v pokoji u Harryho byly umístěny podivné
kovové koule. Ty vytvářely „silové pole“, které nadnášelo pacienta, ale zároveň umoţnilo lékařům, aby s
ním bez problémů manipulovali. Tato přísně tajná technologie se setkala s obdivem všech zaměstnanců,
stejně tak jako senzory na dveřích, které zřejmě zabíjely všechny bakterie, viry a mikroby. Všichni
zaměstnanci jiţ odpřísáhli zachování tajemství, ale Lupin pro jistotu ještě uvalil kouzlo mlčenlivosti na
kaţdého, kdo vešel dovnitř.
Do místnosti byla přidána druhá postel. Harry se zatím neprobral a tak poté, co Remus s Hermionou
opustili tábor (tábor sice opustili na staré Siriusově motorce, ale hned za rohem se přemístili), se Snape
konečně uloţil a usnul.
***
Kdyţ se Hermiona dostala zpět do Bradavic, podala hlášení o situaci Brumbálovi, který vypadal velmi
staře. Potom si dala rychlou osvěţující sprchu v koupelně prefektů, odkud ji domácí skřítek zavedl do
místnosti, kde spali její spoluţáci. Vzala si deku, našla si místo mezi spícími těly, a naprosto vyčerpaná
usnula.
33. kapitola - Malfoyovy záležitosti
Draco Malfoy se zachumlal do teplé deky. Ještě byl v polospánku, kdyţ si uvědomil, ţe se dlouho necítil
tak příjemně a pohodlně, jako právě teď. Zavrtěl se na matraci.
Cizí ruka na jeho hrudníku ho upozornila, ţe ho někdo lehce objímá. Byl však natolik unavený a tělo za
ním bylo příliš rozehřáté na to, aby protestoval. Znovu se ponořil do spánku.
Probudil se o něco později, kdyţ mu cizí ruka rejdila pod košilí a hladila ho na břiše. Cítil se pod tou teplou
dlaní tak příjemně a uvolněně. Teprve, kdyţ začaly prsty krouţit kolem jeho pupíku, vzbudil se úplně.
Tohle uţ bylo poněkud víc sexuální, neţ to hlazení předtím.
Nemohl se upomenout, kdo spí za jeho zády. Místnost byla ponořená do tmy.
Ruka byla teplá a příjemná. Začala se pohybovat po jeho břiše vzhůru aţ k hrudníku. Draco se zády
přitiskl k postavě za sebou.
A v tom se to stalo.
Draco ucítil, jak se pevné tělo tiskne proti jeho vlastnímu, ale s ním překvapivě ucítil i nezaměnitelnou
tvrdost na své zadnici. Ruka se dotkla jeho bradavky a ucukla zpět, jako by se popálila.
Hbitě od sebe druhou osobu odstrčil, aţ se převalila na záda, klekl si a zamumlal Lumos. Světlo hůlky mu
odhalilo zděšenou tvář Ronalda Weasleyho.
„Malfoyi!? Do prdele! Co tady děláš?“ ječel Ron.
„Byl jsem skoro znásilněn,“ protáhl Draco. „Netušil jsem, ţe jsi do mě zamilovaný, Weasley.“
„K sakru! Do prdele tmavýho! Myslel jsem si, ţe jsi Susan Bonesová!“
„Vypadám snad jako Susan Bonesová?“
„Byla tady tma...“
„Voním snad jako Susan Bonesová? Nebo jsem ti snad na dotek připadal jako Susan Bonesová?“
„No... tvá pokoţka je tak hebká... ach, Merline... to jsem neřekl, ţe ne?“ zakvílel Ron.
„Říkala jsem ti, ţe pouţíváš víc kosmetických přípravků, neţ holka,“ zamumlal na Dracovu adresu kdosi
zpod přikrývky.
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„Susan Bonesová vstala před hodinou,“ zívl Neville zpoza Ronových zad.
„Vidíš to! Byla tady! Proč bych se tě jinak dotýkal... Merline!“ Ron se chytil zoufale za hlavu.
„Weasley, měl jsi svou erekci přitisknutou na můj zadek,“ řekl Draco a náramně si uţíval jeho poníţení.
„To nebylo kvůli tobě!“ vyhrkl Ron. „Vţdycky jsem po ránu vzrušený! Ale to snad kaţdý, ne?“ nasadil
prosebný tón.
„Snad jen, kdyţ je v posteli s osobou opačného pohlaví,“ opravil ho Draco.
„Merline... já nejsem gay,“ zaúpěl Ron.
„Ale on má opravdu kaţdé ráno erekci. Přestaň kňučet, Rone. Nic zas tak strašného se nestalo,“ ozval se
znovu hlas zpod deky.
„Hermiono? Jsi to ty?“ vykřikl Ron nadšeně.
Draco se otočil a málem se srazil s Grangerovou, jejich nosy se téměř dotýkaly. Záplava jejích vlasů byla
všude. Otevřela hnědé oči a podívala se přímo na Draca. Ten se obrátil na záda a trochu se sesunul dolů.
Její vlasy ho polechtaly na tváři a potom se Hermiona protáhla.
Její podpaţí bylo tak blízko Dracova obličeje, ţe ucítil její vůni, i vlasy jí krásně voněly. Měla na sobě bílý
načechraný koupací plášť. Musela se osprchovat, ještě neţ se uloţila ke spánku. Její tělo se vyklenulo nad
matrací a ten pohyb zamířil Dracovi rovnou do slabin.
Zaslechl za sebou zrychlený dech a byl si docela jistý, ţe Ron a moţná i Neville byli také zasaţeni její
bezděčnou smyslností.
Hermiona lehce zasténala, otočila se na bok a opřela se o loket. Dracovy oči byly v úrovni její sametové
pokoţky ve výstřihu jejího oblečení, dmoucí se hrudník měl teď sotva třicet čísel od svého obličeje.
Přinutil se odtrhnout od tohoto pohledu a podíval se jí do obličeje. Ale ona se dívala přes jeho rameno na
Rona.
„Jak je Harrymu?“ zeptal se zrzek naléhavě.
Otevřela ústa a hned je zavřela. Oči se jí zalily slzami. V další chvíli vklouzl Ron k ní, posadil si ji na klín a
objal ji. Hermiona se mu rozvzlykala do ramene.
„Je naţivu,“ vysoukala ze sebe, „ale lékaři si nejsou jistí... jestli příštích 48 hodin... on je ve váţném
stavu... říkají, ţe přinejlepším bude mít hrozné jizvy...“
Draco a Neville se posadili. Draco si všiml, ţe je Neville obklopil kouzlem, které jim zaručovalo soukromí.
„Která z jeho zranění jsou nejhorší?“ zeptal se Neville, kdyţ se Hermiona trochu uklidnila.
„Myslím, ţe popáleniny. Lékaři se obávají infekce... ale Snape se o to postaral... a také toho, ţe mu
zůstanou hrozné jizvy. Mluvili o plastické chirurgii a masce na obličej...“
„Co je to plastická chirurgie?“ zeptal se tiše Neville.
„Je to něco jako rekonstrukce. Vezmou kůţi z nepoškozené části... většinou z nohou nebo břicha,
přenesou ji na poškozená místa a doufají, ţe se ujme.“
„To je nechutné,“ zaskuhral Ron a pro jednou se Draco přistihl, ţe s ním souhlasí.
„Hlavně, ţe je to účinné,“ odsekla Hermiona. „Je to lepší, neţ...“ otočila hlavu a přitiskla se k Ronově
hrudi.
„Musíme vyčistit Harryho magii a dostat ji do něj zpátky. Potom můţeme vyuţít kouzelnický způsob
léčení,“ prohlásil Neville pevně. „Přesto se raději podívám, jaké rostliny by mu mezitím mohly pomoci.“
Draco si uvědomil, ţe ho Nevillova autoritativní slova podivně uklidňují.
„Jak je Snapeovi?“ zeptal se.
„Drţí se,“ odpověděla Hermiona.
„Jaké ho stihlo prokletí?“ zeptal se Draco a zamračil se. „Jemu bych snad pomoci mohl?“
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Ticho, které nastalo, bylo podezřelé. Nebelvíři se proti němu evidentně spikli. Cítil se odstrčený a bylo to
překvapivě bolestivé.
Hermiona zavrtěla hlavou a poloţila mu ruku rameno. Tak lehce a jemně. Ne, jako ta ruka, kterou měl
před chvílí na břiše.
„Je víc pravděpodobné, ţe by ses zhroutil z únavy. Jak se dnes cítíš?“
Draco byl tak vyveden z míry jejím upřímným zájmem, ţe úplně zapomněl na svou ukřivděnost. „Abych
řekl pravdu, jsem hrozně vyčerpaný, ale jinak v pořádku.“
Hermiona se usadila zpět do Ronova klína a ten zasténal.
„Co je?“ otočila se dívka na zrzka.
„No, víš, Hermiono, nevím, jak ti to mám říct. Ty se pořád vrtíš a já... potřebuju se jít vyčůrat,“ zrudl.
„Váţně?“ poznamenala Hermiona beze stopy nevraţivosti, kdyţ slézala z jeho klína, aby se mohla znovu
zachumlat do přikrývky.
Ron vstal.
Všichni tři se podívali na jeho rozkrok.
„Dobré nebe!“ vyhrkl Ron a zakryl si rukama erekci. „Uvidíme se později,“ zamumlal a zmizel.
Hermiona se zasmála a znovu si lehla. Draco se podíval napravo, pak vlevo a uvědomil si, ţe má po
jednom boku Hermionu a po druhém Nevilla. Rozhlédl se po potemnělé místnosti. Teď, kdyţ si jeho oči
přivykly na tmu, uviděl několik dalších siluet spících studentů, i kdyţ to vypadalo, ţe většina z nich uţ
vstala.
„Měl bys ještě chvíli spát,“ řekl tiše Neville Dracovi a podíval se na Hermionu. „Kdy jsi přišla? Myslel jsem
si, ţe mě zavoláš, abych tě přemístil.“
„Dostal mě sem Remus Lupin, ráno kolem osmé. Kolik je teď hodin?“
„Asi dvě hodiny odpoledne,“ odpověděl Neville. „Proč si vy dva ještě nepřispíte pár hodin? Později si
můţeme dát společně čaj. Předpokládám, ţe se dnes večer bude hodně slavit. Moţná bychom mohli jít ke
Třem košťatům, jestli budeme mít štěstí. Dal bych si tam pivo, nepotrpím si na máslový leţák.“
Draco se podíval na Nevilla se zájmem. Uvědomil si, ţe vůbec netušil, co ten člověk vlastně rád pije.
„To se mi nezdá pravděpodobné,“ řekla Hermiona tiše.
Oba se natočili tak, aby na ni viděli. Draco leţel na boku a Neville natahoval krk přes jeho rameno.
„Ne všichni Smrtijedi totiţ byli zajati,“ dodala.
„Můj otec utekl?“ zeptal se Draco. Neměl odvahu na to dřív myslet. I kdyţ ne tak docela. Nikdo mu
nepřišel oznámit, ţe je jeho otec mrtvý. Setkali se krátce na bitevním poli, viděl vztek v jeho tváři. Draco
se při té vzpomínce bezděčně otřásl.
Neville se jemně dotknul jeho ramene a Draco se ohlédl. „Máš nás,“ řekl tiše Neville. „Vím, ţe to není to
samé. Lidé jako já a Harry, co nikdy neměli rodiče, našli rodinu zde v Bradavicích. Ty jsi tady našel nás. A
troufám si říct, ţe i Crabba a Goyla. Budeme tu vţdy pro tebe, pokud bys nás potřeboval, pamatuj si to.“
„Ale moţná si budeš mockrát přát, abychom nebyli,“ pokusila se to zlehčit Hermiona. Její vlasy se opět
rozprostřely po polštáři. Odhrnula si pramen z čela a znovu se obrátila na své přátele. „Je něco potřeba
udělat, nebo můţeme ještě chvíli odpočívat? Předpokládám, ţe bych měla být oproti vám čerstvá, kdyţ
jste na dnešek celou noc pracovali.“
„Proč si vy dva ještě nepřispíte?“ zopakoval Neville svůj návrh a postavil se. „Já vstávám. Kdyby vás
někdo potřeboval, tak si pro vás dojdu, ano?“
„Díky, Neville.“ Hermiona se schoulila do deky a Neville se tiše propletl mezi spícími těly ven z místnosti.
„To je tak nezvyklé,“ řekla Hermiona a otočila se zpět k Dracovi. I přes to, ţe teď měli kolem sebe více
prostoru, měla pocit, jako by byli v posteli jen oni dva.
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„Být v posteli s Dracem Malfoyem?“ nadhodil Zmijozel.
Místo toho, aby se to Hermiony dotklo, tak se zachichotala. „Přesně tak.“
Ten nenadálý jemný smích Draca překvapil. Náhle si ke svému překvapení uvědomil, ţe probudit se vedle
Hermiony Grangerové by mohlo být předzvěstí příjemného odpoledne.
***
Lucius Malfoy byl znechucený z toho, ţe musí změnit svůj vzhled, ale jeho vlasy by ho mohly prozradit a
jednoduché maskovací kouzlo bylo nedostačující.
Kráčel dolů po ulici Paulus Potterstraat – dokonce i to jméno jakoby se mu vysmívalo. Stáhl si kapuci
pláště víc do čela. Díky hustému mrholení se jeho šaty nijak nelišily od kohokoliv jiného a tak nenápadně
vklouzl do holičství v postranní uličce.
O hodinu později se na sebe do zrcadla díval vysoký elegantní muţ s krátkými hnědými vlasy a obočím
stejné barvy. Pochlebujícímu holiči řekl, ţe je jeho práce uspokojivá a jako platbu mu vrazil nůţ mezi
ţebra přímo do srdce.
V Grenoblu si zakoupil nové šaty elegantního střihu, které neodpovídaly jeho obvyklému stylu, ale
dokončily jeho změnu vizáţe od aristokrata k bohatému obchodníkovi. A Lucius se mohl znovu přemístit,
tentokrát do Mnichova. Nebylo to jeho oblíbené město, ale tady ho rozhodně nikdo nebude hledat. Vydal
se dolů po Schellingstrasse, k antikvariátu, který slouţil hlavně studentům. Do poněkud ošuntělého
obchodu vstoupil s nenucenou elegancí. Nade dveřmi se rozklinkal zvonek, ale vousatý muţ za pultem dál
mluvil do telefonu. Lucius se kolem sebe nevzrušeně rozhlédl.
Střed obchodu zabíraly otevřené krabice naplněné útlými knihami, zatímco na zdech byly prosklené regály
plné nejrůznějších dechových nástrojů. Saxofony všech velikostí, pozouny, trubky a dřevěné nástroje –
pikoly, flétny a klarinety... krom toho byla na policích i spousta dalších drobností.
Lucius přistoupil k jednomu z prosklených regálů a po chvilce zkoumání ho nepatrným mávnutím hůlky,
kterou ukrýval v rukávu, otevřel. Z dřevěné krabičky, vystlané modrým sametem, vyndal flétnu, hbitými
prsty instrument sestavil a po rychlém scourgify, které pouţil na náustek, si přiloţil nástroj k ústům a
začal hrát.
Oblíbená melodie muţe za pultem brzy přiměla k tomu, aby svůj telefonní hovor ukončil. Spěšné kroky
majitele obchodu ale Luciuse ve hraní nezastavily. Muţe zjevně přešlo jeho rozhořčení, neţ k němu došel,
a teď tam u něho je tak stál a poslouchal.
„Krásné provedení a vytříbený vkus, pane,“ řekl, kdyţ dozněly poslední zvuky melodie. „A jestli mohu
soudit, i nástroj vám velmi dobře sednul. Omluvte můj prvotní úlek, ale jsem si jist, ţe naše police jsou
dobře uzamčeny. Obsahují totiţ cenné nástroje jako je tento... jaké štěstí, ţe je našel otevřené opravdový
mistr,“ pokračoval v lichocení.
„Jistě,“ řekl Lucius hladce plynulou němčinou, i kdyţ s mírným přízvukem, „ je to lepší nástroj, neţ jsem
čekal.“
„Všechny naše nástroje jsou velmi kvalitní, pane,“ pokračoval muţ, „ale pokud hledáte flétnu, pak jste si
vybral tu nejlepší, kterou zde máme. Je to opravdu krásný kousek.“
„Ukaţte mi váš nejlepší klarinet.“
„Vida, vida... samozřejmě, pane. Ale obávám se, ţe nemám nic, co by dosahovalo kvality této flétny,“ řekl
muţ a opatrně uloţil vzácný nástroj zpět do ozdobné krabičky. „Máme jen tento model...“ vedl Luciuse k
další skříni. „Je to výrobek průměrného učně, věřte mi, pane,“ řekl omluvně.
„A kdybych vás poţádal, zda mi můţete opatřit něco kvalitnějšího?“
„No, někdy dostaneme skutečně skvělou nabídku, tedy samozřejmě, pokud jste ochoten počkat, ale
nemůţu vám dát ţádnou záruku...“
„Vy nemáte potřebné kontakty?“
Muţ vypadal nesvůj. „Mám přátele, kterých se samozřejmě můţu zeptat, ale bylo by pro vás lepší podívat
se v jiném obchodě...“
„Ne,“ odvětil Lucius pevně.
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„Ne?“ opakoval muţ zaskočeně.
„Ne. Máte tady nějaké zaměstnance?“
„O sobotách sem chodí jedna slečna, pane, a také pokud potřebuji den volna,“ odpověděl prodavač,
trochu zmatený tou otázkou. Kdyţ si myslel, ţe konečně pochopil směr jeho myšlenek, pokračoval: „Ale je
to studentka hudby, a je velmi znalá...“
„Kouzelnice nebo mudla?“
Muţ ztuhl. „Prosím?“
„Slyšel jste mě.“
Muţ se rozhlédl kolem sebe, jako by očekával, ţe je někdo poslouchá. „Mudla, pane.“
„Dobrá. Předpokládám, ţe jsem se měl představit. Jsem Armand Renoir.“
„Pane Renoire! Neměl jsem zdání... doufám, ţe je vše v pořádku...“
„Jsem vskutku překvapen, ţe jsem ve vaší nabídce našel tak kvalitní nástroje. Myslel jsem si, ţe jsem vám
dal jasně najevo, ţe by tento obchod měl slouţit pouze zákazníkům z niţších vrstev?“
„Ano, pane,“ odpověděl muţ a hlavu klonil málem aţ k podlaze, „Ale někdy je majitelem kvalitního
nástroje člověk, který je zadluţený a potom svůj nástroj prodá za zlomek jeho opravdové ceny, pokud ho
vyplatím v hotovosti. A také jsem si všiml, ţe je dobré, aby studenti o něco usilovali. Stále se k nám
vracejí a kupují si nejrůznější maličkosti... knihy o hudbě a tak... jen aby si mohli prohlédnout svůj
vysněný nástroj... je to výhodné pro obchod,“ vysvětlil nervózně.
„Nejsem zvyklý, aby někdo ignoroval mé rozkazy,“ řekl Lucius přísně. „Nicméně se domnívám, ţe na tom,
co říkáte, něco bude. A teď mi prosím ukaţte ... byt,“ poslední slovo pronesl s takovým despektem, jako
by bylo pohoršující.
„Samozřejmě, pane,“ zapotil se člověk. „Znamená to, ţe u nás zůstáváte?“
Lucius se na něho zarputile zadíval. „Skoro to vypadá, jako by ten obchod byl skutečně váš,“ řekl
hedvábně.
„To samozřejmě ne, pane. Jenom... ty pokoje nebyly dlouho pouţívané. Vezmu nějaké čistící prostředky a
dám to tam do pořádku. Kdyţ posečkáte hodinu, nebo dvě...“
Lucius vycítil jeho paniku stejně tak snadno, jako čerstvou vůni květin. Ale úřady o jeho nenápadném bytě
nemohly přece nic vědět? Bylo to víc jak deset let, kdy jej koupil, uţ si ani nepamatoval, proč to vlastně
udělal. Nikdy o jeho existenci nikomu neřekl, a za celou dobu svůj obchod ani byt nenavštívil. Zisky z
obchodu, i kdyţ velmi malé, šly celá ta léta na jeho účet v Německu.
„Okamţitě,“ ucedil stroze Lucius.
Prodavačovo jméno - Albert Reichman - si Lucius připomněl, aţ kdyţ nahlédnul do knihy zakázek, která
leţela na pultě obchodu, zatímco muţ spěchal zamknout a dát na dveře cedulku „Zavřeno“. Odvedl
Luciuse ke dveřím v zadní části obchodu, za nimiţ bylo tmavé schodiště. Lucius měl připravenou hůlku v
pohotovosti.
Kdyţ došli po schodech nahoru, muţ se otočil a zamumlal: „Já... nechal jsem tady přespat přítele... jen na
noc, nebo dvě...“
„Otevři,“ přikázal Lucius.
Reichman otočil třesoucíma se rukama klíčem v zámku.
Lucius se protáhl dovnitř a systematicky prohlédnul kaţdý pokoj.
Reichman nebyl nadarmo nervózní. Luciusovi se zachvěly rty v náznaku pobaveného úsměvu.
Podíval se na sklenky od vína, zválenou postel... „Předpokládám, ţe jste zde nebyl se svou ţenou,“
poznamenal Lucius klidně.
„Ne, pane Renoire,“ řekl druhý muţ roztřeseně.
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„Budete si muset najít nějaký jiný budoár,“ oznámil mu Lucius. „Vrátím se za hodinu. Do té doby bude
toto místo bez poskvrnky, jasné?“
„Ano! Samozřejmě! Mám vám opatřit něco k jídlu, pane?“
„Myslím, ţe máte co dělat s úklidem. Máte jednu hodinu, pane Reichmane,“ zopakoval Lucius a odešel.
***
Lucius seděl v kavárně a vychutnával si šálek dobré kávy. Cítil se přiměřeně bezpečně a vzhledem k
předchozímu cestování i překvapivě plný síly. Přemístění do Amsterdamu, Grenoblu, Mnichova... Pomalu
mu to celé začalo docházet. Přejel si prsty po předloktí, kde měl Znamení zla. Kdyţ se ho dotknul dříve,
pokaţdé ho brnělo, ale teď bylo nečinné, mrtvé... Lucius se zhluboka nadechl a zamyslel se nad tím.
Vysvětlení bylo jasné a bolestivé. Temný pán z něho dlouhá léta odčerpával sílu.
Teď měl všechnu svou moc zpět pod kontrolou.
Obrovské mnoţství magie pouze v jeho moci a nikoho jiného. To by mohlo být ještě velmi zajímavé.
Přemýšlel o tom, komu se ještě podařilo uniknout. Byl si docela jistý, ţe Nott měl nějaký záloţní plán.
Karkarov byl také příliš prohnaný na to, aby se nechal polapit. Obával se snad jen o Crabba s Goylem...
jejich vlastní synové bojovali proti nim.
Stejně jako Draco.
Lucius cítil pachuť v ústech. Nevěděl, co si o tom všem má myslet. Vzpomněl si na Narcisinu poznámku,
ţe Malfoyové stáli vţdy na straně vítěze... ovlivnilo tohle nějak Dracovo rozhodnutí? Věděl snad, ţe je
Potter mág? A pokud ano, od kdy? Bylo to jistě Brumbálovo - ne nadarmo - dobře střeţené tajemství,
triumf, který si schovával v rukávu. Pokud to Draco zjistil, jeho chování by dávalo smysl. Ale on jim tuto
informaci nepředal... jako by mu nezáleţelo na vlastní rodině, nebo jeho dědictví. Takţe je dost
nepravděpodobné, ţe by mohl přesvědčit Draca, aby se k němu nyní přidal.
Teď má před sebou otevřenou cestu. Potřebuje jen chvíli času na přemýšlení. Voldemort je mrtvý a jeho
magie je teď díky tomu silnější. Potter sice můţe být mág, ale Lucius před tím, neţ se přemístil z bojiště,
viděl, jak Temný pán, neţ padl, stihl ještě po Potterovi hodit nějakou kletbu. Je vůbec ještě Potter na ţivu?
Nutně si potřebuje opatřit výtisk Denního věštce. Noviny mu jistě pomohou osvětlit situaci.
Lucius neočekával, ţe by byl chycen. Uţ teď se mu podařilo za sebou zamést stopy a přitom to vše
dokázal za neuvěřitelně krátký čas.
Má před sebou dvě cesty, buď ţít na věky v exilu pod jinou identitou, nebo bojovat.
Určitě bude schopen kolem sebe shromáţdit značný počet příznivců. Bez Voldemortovy posedlosti by zápal
pro věc mohl být sice trochu problém, ale na světě jistě zbylo dost čistokrevných čarodějů, kteří se stále
drţí ideálu, ţe jejich svět by měl být neposkvrněný mudly. Uvaţoval, kolika z nich se podařilo uniknout.
A kdo z nich by popřel jeho právo na vedení.
Pokud je Potter skutečně mág... a upřímně řečeno, bylo to vůbec pravděpodobné? Vţdyť ten kluk ani není
čistokrevný! Přesto musel uznat, ţe Potterové měli impozantní rodokmen a zaslechl i nějaké zvěsti, ţe je
chlapec potomkem Godrica Nebelvíra. Kdyby byl opravdu mág, byl by to skutečně problém. Lidé by mu
bez zaváhání skládali přísahu věrnosti.
Začal si v hlavě promítat scény z poslední bitvy a nejednou si uvědomil, ţe mladík třímal v ruce proti
Temnému pánu berlu i hůlku. Dobře, bylo by bláhové popírat, ţe je opravdu mág. A přesto Potter poţádal
Severuse... Severuse! A z nějakého důvodu i toho neschopného Longbottomovic kluka... aby mu pomohli
zničit tělo.
Jsou snad nějaké stupně schopností mága? Je jisté, ţe Potter neměl dost času na to, aby své síly naplno
rozvinul. Před třemi lety na hřbitově na něm ţádný náznak podobné síly neviděl. Dokonce i běţnému
kouzelníkovi trvá pět let a více, neţ získá plnou kontrolu nad svými schopnostmi.
Jestliţe se opravdu rozhodne napadnout toho fracka, tak čím dřív to udělá, tím líp.
***
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Neville Longbottom potichu zamířil do nemocničního křídla a odtud k profesorce Prýtové do skleníků. Poté
se zastavil v Nebelvírské věţi, kde na něho čekala společenská místnost plná lidí ve velmi dobré náladě.
Uloţil si do pokoje svůj plášť a všechny ujistil, ţe je Harry naţivu a ve skvělé lékařské péči, a pak se vrátil
do společné noclehárny. Tiše, jen za pomoci světla z hůlky, se propletl mezi spáči aţ Hermioně a Dracovi.
Leţeli malý kousek od sebe, obličeji proti sobě a tvrdě spali.
Neville se na ně chvíli díval a potom se vyplíţil pryč.
Sešel do sklepení a vklouzl do Snapeovy třídy. Věděl, ţe by ho tady profesor lektvarů příliš rád neviděl, ale
byly zde věci, které potřeboval. Vzal malý kotlík, tyčinku na míchání a potom se šel podívat do skříně s
přísadami. Dveře byly důkladně uzamknuté kouzlem. Neville poloţil ruku na zeď a poprosil hrad o pomoc.
Skříň se otevřela se sotva slyšitelným cvaknutím.
Opatrně vloţil do malé tašky všechny potřebné přísady podle návodu na pergamenu, který měl v ruce.
Ještě předtím kaţdou zvlášť pečlivě zabalil do malého sáčku.
Sotva stihnul zamknout skříň, objevila se ve dveřích Pansy Parkinsonová.
„Longbottome!“ utrhla se na něho. „Co tady k sakru děláš?“
Neville div ţe nevyskočil leknutím z kůţe, ale potom si s úlevou uvědomil, ţe dívka nemá v ruce hůlku.
„Přišel jsem si pro nějaké věci, jak prosté,“ řekl konverzačně a šel ke dveřím.
S hůlkou nebo bez ní, mu Pansy zablokovala cestu.
„A kdo ti k tomu dal oprávnění?“ zeptala se povýšeně.
„Starej se laskavě o sebe,“ odsekl jí Neville. „Co tady děláš ty?“ otočil otázku.
„Proč bych tady nemohla být? Jsem přeci Zmijozel.“
Neville na ní zíral.
K jeho překvapení se jí začaly červenat tváře.
„Nic na mě nemáš,“ zasyčela, neţ se ve dveřích otočila na podpatku a vyběhla na chodbu.
Neville šel do Brumbálovy pracovny. Hrad ho opět vpustil, aniţ by ho trápil vymýšlením nesmyslných
cukrovinkových hesel.
Brumbál právě popíjel čaj se zbývajícími vedoucími kolejí a Remusem Lupinem, Charliem a Billem
Weasleyovými.
„Promiňte, ţe ruším, pane. Chtěl jsem se jít podívat za Harrym a přišel jsem se ujistit, ţe proti tomu
nemáte ţádné námitky. Mám tady nějaké ingredience pro profesora Snapea, aby mohl udělat mast na
popáleniny, dokud nebudeme schopni vrátit Harrymu jeho magii.“
„Profesor Snape se bude nepochybně chtít vrátit a udělat tu mast tady,“ ozval se Charlie překvapeně.
„Právě jsem nabízel, ţe ho na další den zastoupím.“
Neville se podíval přes celý pokoj do Brumbálových očí a viděl v nich podráţdění a frustraci.
„Víte přeci, jaký profesor Snape je,“ řekl Neville mírně. „Poţádal Hermionu, aby mu toto obstarala s tím,
ţe kdyţ nemůţe pouţít magii, tak to zkusí jinou cestou. A myslím si, ţe chce výsledky své práce pečlivě
sledovat,“ zalhal.
„No dobře, ale jsem si jist, ţe by Harry kolem sebe uvítal spíš přátelské tváře,“ odfrknul si Charlie.
Nevillovi se zachvěly rty, ale jediné co řekl, bylo: „Z toho, co vím od Hermiony, Harry není v takovém
stavu, aby tohle vnímal a bude takhle ještě několik dní. Pane Weasley... Charlie...“ upřesnil, kdyţ se k
němu otočily obě rezavé kštice. „Můţu se vás zeptat na váš názor? Uţ jsem ten recept na mast, ve které
by nebyla magie, konzultoval s Pomonou... tedy profesorkou Prýtovou...“ omluvně kývl na ţenu a ta se na
něho povzbudivě usmála,“ ale vy máte zkušenosti s popáleninami od draků. Zajímalo by mě, jestli znáte
nějaké další přísady, které bychom mohli ještě pouţít?“
Strávili několik minut diskusí, neţ se Neville podíval na Brumbála. „Kdy zahájíme nezbytné přípravy,
pane?“ Chtěl se ve skutečnosti zeptat na vyčištění Harryho magie, ale nevěděl, nakolik byli ostatní
informováni.
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„Jakmile se vrátí Severus,“ přikývl Brumbál, „můţeme začít oddělovat z Harryho magie kletby. Bill je zde,
aby nám s tím pomohl.“
Profesor Kratiknot se zpytavě podíval na kotlík v Nevillově ruce.
„Jak jste se dostal k těm přísadám? Skladovací skříně jsou dobře zabezpečené!“
„Ano, pane, to jistě jsou. Poţádal jsem znovu hrad o pomoc,“ přiznal Neville a začervenal se.
Všichni přítomní se na něho obrátili.
„Prolomil jste ochranu, kterou vytvořil Severus?“ vykřikla Minerva.
„Hrad by rozpoznal, kdyby to nebylo naléhavé,“ řekl Neville rychle.
Minerva se obrátila na Albuse a zhluboka se nadechla.
„Přesně tak,“ přitakal Albus a pohladil si vousy.
„Pokud pan Lupin není zaneprázdněn a mohl by mi dát souřadnice, tak bych šel za Harrym hned,“
připomněl Neville.
Remus vstal. „To je v pořádku. Nezdrţím se tam dlouho, pokud tam zůstanete. Máme zde ještě mnoho
práce.“
***
Nevilla s Lupinem doprovodili ozbrojené stráţe ke dveřím, ze kterých bylo přes sklo vidět do Harryho
pokoje. Harry se nadnášel nad postelí a byl celý zafačovaný. Snape seděl v křesle po jeho boku, ale
jakmile je uviděl, tak okamţitě vstal, čím jim naznačil, ţe mohou vstoupit.
Stráţní, kteří je přivedli, je pozdravili a odešli. Zůstali tam jen tři stráţní, kteří hlídali dveře Harryho
pokoje. Všichni byli oblečeni do speciálních bílých dekontaminačních obleků, ale drţeli v ruce samopaly.
Lupin s Nevillem vešli dovnitř.
„Jak mu je?“ zeptal se Lupin.
„Většinou je v bezvědomí,“ odpověděl Snape suše a unaveně si promnul bradu. „Lékaři jsou s jeho
pokroky celkem spokojeni. Ţádné komplikace zatím nenastaly.“
„Buďme vděční i za to málo,“ řekl Lupin, při pohledu na Harryho. Obrátil se zpět ke Snapeovi. „Zdá se, ţe
našemu silovému poli věří, ţe?“
„A proč by ne, kdyţ se o tom můţou přesvědčit na vlastní oči?“ ušklíbl se Snape. „A dekontaminačním
rámům také,“ ukázal na dva kovové sloupky, které Lupin minulého dne umístil po obou stranách dveří.
„Nicméně stále dodrţují postupy, které znají a které jim vţdy fungovaly a já se jim ani nedivím, udělal
bych totéţ.“
„Tak já uţ půjdu,“ řekl Lupin. „Čeká nás ještě spousta práce. Neville ti přinesl kotlík a trvá na tom, ţe
budeš chtít na vlastní oči sledovat účinky balzámu, který připravíš. Nicméně, já jsem si jistý, ţe se uţ
nemůţeš dočkat návratu do Bradavic. Vytvoříme u Harryho rozpisy sluţeb, jakmile řekneš, Severusi,“
nabídl Lupin.
Snape se podíval na Nevilla a ten pokrčil rameny.
„Zůstanu tady, dokud nebude Harry z nejhoršího venku,“ pronesl Severus klidně. „Jsem si jistý, ţe
profesorka Sinistrová je schopná se o mé Zmijozely postarat.“
„Samozřejmě, Severusi,“ odvětil Lupin překvapeně a chvíli na to odešel.
„Neřekl jste mu to?“ zeptal se Snape Nevilla, kdyţ si od něho přebíral kotlík.
„To není moje úloha,“ řekl Neville.
„Jak ušlechtilé od vás,“ poznamenal Snape. „Jsem jen překvapený, ţe ten vlkodlak nic nevyčenichal.“
„Nemyslím si, ţe by touha byla vaše největší emoce,“ řekl Neville a potom se začervenal aţ po kořínky
vlasů.
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Snape se zasmál. „Vzhledem k tomu, čeho všeho jste byl svědkem, tak se domnívám, ţe jsem si to
zaslouţil. A teď k věci, co pro mě máte?“
Neville mu řekl o masti na popáleniny.
„A ty přísady jste vzal kde?“ zeptal se Severus.
„Ve skříni... ve vaší třídě.“
„Byla otevřená?“ zamračil se Severus.
„Ne. Zeptal jsem se hradu, jestli mi umoţní přístup. Vím, ţe jen při pomyšlení na to, ţe jsem byl ve vaší
učebně, se vám skoro zastaví srdce, ale udělal jsem to pro Harryho...“ hlesl a sledoval jeho reakci.
„Zacházíte se slovy téměř jako Zmijozel,“ protáhl Snape, kdyţ si prohlíţel jednotlivé přísady. Kdyţ si
všechno zkontroloval, vrátil se pohledem k Nevillovi. „Budu muset zjistit, jak to dělají mudlové a pak to
uvařit venku. Můţete si zatím sednout na hodinu, nebo dvě k Harrymu? Raději bych měl poblíţ něho
nějakou známou tvář.“
Neville se cítil poctěn, Snape bych ochoten svěřit mu Harryho do péče.
„Bez problému. Jen ještě jedna věc, profesor... profesor Brumbál říkal, ţe vás bude bude potřebovat při
čištění Harryho magie. Takţe bude chtít, abyste se vrátil, jakmile se Harrymu udělá lépe,“ řekl jemně.
„Budeme se tady střídat na směny... jeho přátelé a členové Řádu.“
Snape přikývl, letmo se podíval naposledy na Harryho, promnul si obličej a odešel.
Neville se podíval se na svého přítele a posadil se na okraj postele. V navštěvování nereagujících lidí v
nemocnici měl hodně zkušeností.
To mu připomnělo, ţe by se měl podívat na své rodiče, dlouho uţ za nimi nebyl.
Začal na Harryho tiše mluvit, a procházel události za posledních 18 hodin z pohledu těch, co zůstali v
Bradavicích.
„Harry, a dnes ráno,“ končil vyprávění Neville, „ se stalo něco opravdu divného. Kdyţ Ron odešel, zůstal
jsem leţet mezi Dracem a Hermionou. A...,“ namáhavě polkl, „oni byli oba tak vzrušující, chápeš jak to
myslím? Hermiona na sobě měla ţupan a myslím, ţe pod ním nic neměla. Chci tím říct, ţe jak byla
opřená, byla jí vidět dráţka mezi prsama. Tedy ne, ţe bych předpokládal, ţe ty by sis něčeho takového
všímal,“ odfrkl si. „Ale myslím, ţe by sis určitě všimnul Draca, i kdyţ máš Snapea. Myslím, ţe na tom,
někoho si všimnout, přeci není nic špatného... ţe ne? Kdyţ jsem se nad ním naklonil, tak... sálalo z něho
horko a byl trochu cítit potem... víš, ale nebyl to pach, tedy ne v pravém slova smyslu, bylo to vlastně
takové zemité a... příjemné. Jo a Ron se před tím k Dracovi tiskl svým muţstvím a Draco si ho kvůli tomu
dobíral, ale...“
Neville se odmlčel. „Kéţ bych byl na jeho místě já,“ zašeptal nakonec. „Chtěl bych vědět, jak bych se při
tom cítil. Jestli by se mi to opravdu líbilo. Rád bych ho jen tak drţel v náručí. Výborně, teď si o mě jistě
budeš myslet, ţe jsem blázen, co?“
Na chvíli se opět odmlčel.
„Dokonce jsem váţně přemýšlel o tom, ţe o to Draca poţádám. Jeho nebo Hermionu.“ Povzdechl si a
zavrtěl hlavou. „Kdyţ jsem se později vrátil, oba spali otočení směrem k sobě. Vypadali spolu tak dobře. A
jsem si jistý, ţe se Dracovi Hermiona líbí, takţe co se mnou? On je opravdu moc hezký a navíc se ukázal
být jako fajn kluk. A je taky chytrý. Mohl by nabídnout Hermioně vše, co by si mohla přát. Jsem za ně za
oba velmi šťastný, opravdu.“
Harry si hlasitě odfrknul.
Neville se prudce postavil.
Harry měl otevřené oči a snaţil se mu něco říct, ale nevyšel z něho ţádný zvuk.
Severus vpadl dovnitř, zároveň s lékařem.
V Harryho očích se zrcadlila panika.
Severus se nad něj naklonil. „Všechno je v pořádku, H... Alexi. Jsi v bezpečí. Určitě si pamatuješ, ţe máš v
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krku trubici a ţe nemůţeš mluvit. Děje se něco?“ zeptal se jemně. „Stiskni mi ruku, pokud máš bolesti.“
Harryho ruka zůstala nehybná, ale dál se bez mrknutí zatvrzele díval nezakrytým okem na Severuse.
„Chceš, abych na tebe pouţil Nitrozpyt?“ zeptal se Severus uţasle.
Harry ho lehce stiskl.
„Opravdu?“
Harry ho znovu stiskl.
Zatímco lékař kontroloval všechny přístroje, které hlídaly Harryho základní funkce, navázal s ním Severus
mentální spojení. Trvalo to jen chvíli, ale po jeho přerušení se Snape vyhnul Nevillovu pohledu.
„Profesore?“ ozval se Neville ustaraně, „je všechno v pořádku?“
„Všechno jde podle očekávání, vzhledem k tomu, v jaké je pacient fázi,“ řekl lékař a podíval se do Harryho
zdravého oka. „Vedete si dobře, Alexi,“ usmál se na něho. „Potřebujete něco proti bolesti?“
Dvojí zmáčknutí, tedy ne.
„Dobře, nechám vás tedy s vašimi přáteli,“ řekl lékař jemně a přešel do rohu místnosti, aby tam něco
poznamenal do chorobopisu.
Severus se podíval na zuboţeného muţe. „Chceš, abych tu první představu předal Longbottomovi?“
Jedno zmáčknutí.
„Nehodlám mu, ale předvádět tu druhou,“ řekl Severus důrazně.
Další zmáčknutí.
„To bylo pro mě?“
Další stisk.
Severus se nad něj naklonil a jemně se svými rty otřel o ty Harryho. „Budu si to pamatovat,“ zašeptal.
„Do budoucna, obávám se, ţe teď by to nešlo. Máte velmi neslušné myšlenky, mladý muţi.“
Harryho víčka se znovu zachvěla.
Lékař se k nim vrátil a všichni tam beze slova několik minut stáli a dívali se na Harryho, jak upadá do
dřímoty, aţ nakonec usnul.
„To bylo dobré znamení,“ řekl lékař vesele. „Očekávali jsme, ţe bude v bezvědomí delší dobu. Výborně!“
dodal, ještě neţ odešel.
Neville se podíval na Severuse. „On chtěl, abyste mi něco řekl?“
„Přesně tak. Dnešní mládeţ vede zajímavý způsob ţivota,“ zamumlal Severus a odvrátil se.
„Severusi! Bylo to důleţité?“
Snape se na něho obrátil. „To musíte posoudit jen vy sám, Neville. Harry mi poslal názorný obraz vašeho
sexuálního vztahu se slečnou Grangerovou.“ Odmlčel se a díval se na Nevillův nadskakující ohryzek. „A
pana Malfoye,“ pokračoval hedvábně. „Současně. Bylo to v poněkud nemoţném úhlu, takţe si myslím, ţe
to byl spíš návrh, neţ vzpomínka na něco, co by ve skutečnosti kdy viděl.“
„Och,“ Neville byl červený jako řepa. A taky vzrušený.
„Popravdě řečeno to nebyl zrovna obraz, který bych si přál vpustit do své mysli, ale Harry měl nejspíš
pocit, ţe je to pro vás důleţité.“
„Omlouvám se,“ zamumlal Neville.
Severusovi bylo z jeho reakce jasné, co asi Harryho k vytvoření takového obrazu vedlo a přemýšlel, co má
na to říct.
„V kouzelnickém společenství nejsou trojky zrovna časté, ale ne úplně neznámé,“ řekl nakonec. „Albus ţil
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v takovém vztahu asi půl století.“
„Ředitel?“ vyjekl Neville.
„Vzhledem k tomu, ţe víte o mém vztahu s Alexem, překvapuje mě, ţe povaţujete za zvláštní, ţe by
učitelé mohli mít sex,“ řekl Snape jízlivě.
„Ale... on je starý,“ zamumlal Neville.
„Ale kdysi byl i mladý,“ ujistil ho Snape. „V kaţdém případě, copak vy byste si nepřál mít sex i v jeho
věku?“
„Byl bych rád, kdybych měl sex ve svém věku,“ odsekl Neville bez přemýšlení.
„Aha. Vskutku,“ poznamenal Snape.
Nastalo rozpačité ticho, při němţ se Neville snaţil ovládnout touhu přemístit se pryč.
„Nelíbí se vám představa být ve trojce se slečnou Grangerovou a panem Malfoyem?“
„Jděte do hajzlu!“ vybuchl Neville, který se stával červenější a červenější. Obrátil se ke Snapeovi zády,
aby si upravil kalhoty.
„Tak co máte tedy za problém?“ nadzvedl Snape obočí. Šel se usadit na radiátor, odkud měl dobrý výhled
jak na Harryho, tak na Nevilla.
„Co váš lektvar?“ pokusil se Neville vyhnout odpovědi.
„Seřídil jsem plamen a odsud tam vidím. Za čtyři minuty a patnáct sekund to budu muset jít zamíchat.
Nemusíte odpovídat na mé otázky, pokud nechcete, Neville,“ dodal jemně.
Neville se usadil a podíval se na Harryho, který právě klidně spal.
„A není tu spousta důvodů, proč je to nemoţné?“ řekl nakonec. „Draco opravdu dobře vypadá. A je chytrý
a tak... Nemám ţádnou šanci, ţe by si Hermiona vybrala mě.“
„Je tu spousta důvodů proč by to udělat mohla,“ poznamenal Severus, „ale o tom teď nemusíme
přemýšlet. Neuvaţujeme nad tím, jestli on, nebo ona, ale nad oběma, ne? A to je přesně ten případ, kdy
by se měli všichni vzájemně doplňovat. Draco je bledý a éterický...“
„A já jsem kus špeku...“
„Chtěl jsem říct, ţe jste svalnatý, opálený a zemitý. Dokonce si myslím, ţe vy dva jste ve skvělém
kontrastu, ačkoli takto studenty samozřejmě obvykle nehodnotím. Ale snaţím se to vidět z pohledu slečny
Grangerové. Přitahuje vás Draco, nebo je to jen cesta, jak se dostat ke slečně Grangerové?“
„Shledávám ho velmi atraktivním,“ zašeptal Neville.
„Nemusíte se přede mnou stydět přiznat, ţe vás přitahuje jiný muţ, natoţ se kvůli tomu cítit trapně,“
ušklíbl se Snape.
Neville se na něho zdráhavě usmál.
„Jsem rád, ţe slyším, ţe tomu tak je. Nemyslím si, ţe by to jinak mohlo fungovat.“
Severus odešel zamíchat svůj lektvar.
O chvíli později se vrátil a pokračoval, jako by se vůbec nevzdálil.
Nevilla překvapilo zjištění, jak moc se mu ulevilo, kdyţ rozhovor pokračoval.
„Jste panic?“ zeptal se Severus na rovinu.
„Ano,“ zašeptal Neville a odvrátil se.
„To není něco, za co byste se měl stydět,“ řekl Snape tiše. „Je to prostě fakt, není na tom nic
pozoruhodného, ale ani nic hrozného.“
„Hrozné je na tom to, ţe nevím, co mám dělat!“ vyhrkl Neville. „Dvojnásob hrozné, vzhledem k tomu, ţe
jsem ještě nebyl ani s muţem, ani se ţenou.“
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„No... v této souvislosti mě napadá několik poznámek,“ začal Snape. „Pochybuji, ţe by se kdokoli z nich
účastnil hrátek ve třech, takţe v tomto smyslu to bude nová zkušenost pro všechny. A za druhé, myslíte
si, ţe se vám bude některý z vašich potencionálních partnerů vysmívat? Jsem si naprosto jistý, ţe slečna
Grangerová bude nadšená, ţe vás můţe učit.“
Kdyţ si Neville uvědomil, ţe to o Hermioně je svatá pravda, nemohl se ubránit smíchu.
Ale co Draco... prohnalo se Nevillovi hlavou.
„Měl někdy Draco vztah s muţem?“ zeptal se.
„Nevím, a i kdybych to věděl, nebylo by na mně, abych vám to řekl,“ upřímně odpověděl Snape.
„Ano, samozřejmě,“ řekl Neville spěšně. „Omlouvám se.“
A bylo to.
***
Neville se vrátil do Bradavic později, neţ měl v plánu a ve Velké síni našel párty uţ v plném proudu. Byli
tam ţáci, rodiče, učitelé a alkohol. Ten tam chtěli rodiče a on cítil, ţe je v pořádku, aby se starší ţáci
připojili k oslavám poráţky Voldemorta.
Neville se prodíral davem a teprve kdyţ našel skupinku přátel ze svého ročníku mu nic nebránilo začít
slavit. Hermiona vyskočila a prudce ho objala. Neville si jasně uvědomoval, jak se její prsa tisknou proti
jeho hrudi.
„Jak mu je?“ snaţila se Hermiona překřičet hudbu.
„Snaţí se komunikovat,“ křičel Neville zpět.
Umístil kolem nich kouzlo soukromí, jednak aby bariéra ztlumila hudbu kolem nich a také, aby náhodou
někdo nezaslechl jejich rozhovor.
„Opravdu?“
Kývl.
„Co říkal?“ zeptal se Ron.
„Ţe bych měl jít do trojky s Hermionou a Dracem,“ odpověděl Neville a srdce mu při tom tlouklo jako
splašené. Původně o tom neměl v plánu mluvit, ale atmosféra tady byla divoká a to byla přesně ta
situace, kdy to mohl ze sebe volně dostat.
Ron se rozesmál. „Skvělý vtip! Tak co tedy říkal doopravdy?“
„Nemůţe mluvit, tak poslal Snapeovi pomocí Nitrozpytu obraz nás tří.“
„To je krávovina!“
Neville přikývl.
„Teď je jasné, ţe si děláš srandu,“ přidal se Draco. „Snape by z toho dostal infarkt.“
„Nedostal. Radil mi, abych do té trojky šel.“
„On ti radil, abys šel do trojky.“
„To snad ne!“ zalapala po dechu Hermiona.
Neville přikývl.
Překvapilo ho zjištění, ţe se na něho Hermiona dívala, jako by o tom váţně přemýšlela. Jeho muţství
sebou při té jiskřičce naděje škublo. Podíval se na Draca, ale ten se tvářil pochybovačně.
„Chceš si zatančit?“ zeptal se Neville Hermiony a sám nemohl uvěřit tomu, kde sebral odvahu.
„Neměl by ses také zeptat Draca, jestli se k nám připojí?“ usmála se šibalsky na oba chlapce.
„Pokud bude chtít,“ řekl Neville a srdce se mu opět rozeběhlo jako splašené.
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„Nemyslím si, ţe by to mohlo fungovat,“ pronesl Draco. Celý večer si povídal s Hermionou a nemohl uvěřit
tomu, ţe si Neville jen tak přijde a vyjede po ní.
„Bojíš se to zkusit, nebo nechceš, aby všichni kolem byli pohoršeni, aţ by si všimli, v jakém stavu jsou tvé
kalhoty?“ zeptal se Neville a objal zezadu Hermionu.
Draco si náhle představil, jak asi budou vypadat Nevillovy kalhoty a rychle odvrátil hlavu.
Neville zklamaně pokrčil rameny.
„Pojď,“ vyzvala Hermiona Nevilla a zatahala ho za ruku.
Kdyţ Hermiona s Nevillem zmizeli mezi tanečníky, Draco se obrátil na Rona. „Co se to tu k sakru děje?“
„Myslím, ţes byl právě vyšachován ze hry, kámo,“ ušklíbl se Ron.
„Co je to za snůšku nesmyslů? Proč by Snape pouţíval na Pottera Nitrozpyt? Krom toho si nemyslím, ţe
Harry tráví svůj čas v nemocnici tím, ţe přemýšlí o druhých lidech, natoţ aby si přál, aby podobné
myšlenky viděl Snape. Co tam k čertu vlastně Snape ještě dělá? Jsem opravdu překvapen, ţe se vykašlal
na Zmijozely, kdyţ ho potřebují.“
„Někdy má rodina přednost,“ odpověděl Ron a loknul si máslového leţáku. „Jsem rád, ţe ví, kde jsou jeho
priority.“
„O čem to k sakru meleš?“
„O Snapeovi a Harrym.“
Draco na něj zíral.
„Jsi snad slepý? Snape a Harry,“ opakoval Ron.
Draco si nedokázal dát dvě a dvě dohromady. Snape a Harry. Co je s nimi?
Zamrkal. „Ale Snape přeci není Harryho otec?“ zalapal po dechu.
„Merline, doufám, ţe ne! Vţdyť spolu spí!“ vykřikl Ron. „To by bylo fakt nechutný! Incest! Brrrrr!“
Dracovi poklesla čelist.
„Snape spí s Harrym?“ zeptal se nevěřícně.
„Myslím, ţe jsou do sebe zamilovaní,“ přikývl Ron a opřel se o ţidli.
„Tak teď uţ je jasné, ţe je to celé bouda. Vím totiţ, ţe Snape má milence,“ prohlásil Draco vítězoslavně.
„Ano, Harryho.“
„Harryho ne, ty idiote! Byl u nás doma... můj otec ho několikrát pozval. Jediný důvod, proč by zval k nám
domů Harryho, by byl případ, aby ho předal Voldemortovi. A myslíš, ţe by tam Potter přišel dobrovolně?“
Ron se na Draca chvíli díval a pak vstal.
„Kam jdeš?“
„Najít Nevilla a Hermionu,“ odpověděl Ron a vrhnul se na taneční parket.
Dracovi nezbylo nic jiného, neţ ho následovat.
Docela se mu ulevilo, kdyţ zjistil, ţe Longbottom a Grangerová tančili naprosto decentně.
Ron popadl Hermionu za ruku a ti dva překvapeně přestali tančit.
„Musíme si promluvit,“ řekl Ron a tón jeho hlasu nepřipouštěl ţádné námitky.
Všichni ho okamţitě následovali. Ron jim klestil cestu přes parket ven ze sálu, aţ došli do tiché opuštěné
chodby.
„Co se děje, Rone?“ zeptala se Hermiona a poloţila mu zlehka ruku na rameno.
„Potřebujeme trochu soukromí,“ rozhlédl se Ron.
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Vklouzli do nedaleké třídy a Neville zabezpečil dveře.
„Fajn, tak co se děje?“ zeptal se Neville. Rád tančil a teď dostal strach, ţe se Hermiona naštve a uţ
nebude mít chuť pokračovat.
„Malfoy říká, ţe Snape má milence.“
Ostatní tam jen mlčky stáli.
„A Weasley si myslí, ţe píchá Pottera,“ přidal Draco nakvašeně.
Neville se podíval na Rona. „Tys mu to řekl?“ Pohlédl rychle na Hermionu. „V tom případě to kouzlo, které
nám mělo zabránit o čemkoli mluvit, musí být zrušené. Nebo je v tom něco jiného?“
Ostatní se zamysleli. „Myslím, ţe si všichni vzájemně dostatečně důvěřujeme...“ začala Hermiona.
„Zjevně jsem to já, komu nevěříte,“ ozval se Draco trpce. „Tak tedy dobře, Snape a Potter spolu něco
mají. Ledaţe by Snape měl někoho jiného, kdo příliš nezapadá do toho vašeho malého fantazírování,“
ušklíbl se a v tu chvíli jim připomněl starého Draca.
„Hej! No tak jsem mu to řekl,“ bránil se Ron. „Ale neţ se do mě pustíte,“ obrátil se na své přátele,
„nikomu jinému jsem to nevykecal!“
„To nebyla otázka důvěry, Draco,“ ozval se tiše Neville. „Profesor Snape mi také neodpověděl, kdyţ jsem
se ho dnes zeptal, jestli jsi někdy měl vztah s muţem. Bylo to soukromé a mohl by mi to říct, jen kdybys
mu k tomu dal svolení.“
Zdálo se, ţe Ronovi vypadnou oči z důlků. „Ty ses ptal Snapea, jestli Malfoy spal s jiným muţem?“
„Ano. Neměl jsem to dělat, bylo to netaktní...“
„Proč?“ nechápavě na něho zíral Ron.
Neville se obrátil na svého přítele. „Je mi to líto, Rone, ale obávám se, ţe se tě to netýká.“
„Coţe...?“ kmital Ron pohledem mezi Nevillem a Dracem.
„Sakra, neříkej mi, ţe fakt chceš...?! To snad ne! Ne s Dracem! Neville choď... třeba s Hermionou!
Hermiona je ideální! Začni si s Hermionou!“
„Rone, raději sklapni, neţ ti dám pěstí! Nejsem ovce, kterou vedeš na trh, ty zmetku!“ zuřila dívka.
„Jo, já bych si taky s gustem praštil,“ řekl Draco, ale jeho mysl se rozeběhla na plné obrátky. Opravdu o
něm Neville přemýšlel? Chtěl s ním mít sex? Proč by se jinak ptal na takové věci... Merline! Trojka? Díval
se střídavě z Hermiony na Nevilla a zpět. Pečlivě si sloţil ruce do klína a usadil se na okraj lavice. Jeho
mysl křičela na protest, ale jeho tělo řvalo: Oh, ano!
„A já bych tě mohl přemístit k Aragogovi do hnízda,“ pohrozil Ronovi Neville.
„Hej!“ zvedl ruce v obraně Ron. „Hermiono, nechtěl jsem tě urazit! Vţdyť přeci víš, ţe mám větší chodidla
neţ mozek!“
Draco přerušil chod svých myšlenek a otočil se na Nevilla. „Chtěl jsi tím naznačit... tedy pokud to není
něco, co mi nesmíš říct,“ neodpustil si malou jízlivost, „ţe Harry je Snapeův přítel? Tak kdo s ním tedy byl
v našem domě? A téměř vykouřil Snapea v salónku před mým otcem? Počkej, jak jen se jmenoval... Alex
něco... Johns?“
„Alex Johnson,“ opravila ho Hermiona. „To je Harry.“
Draco svraštil obočí. „Snape má poměr se studentem?“
„Odkdy jsi takový moralista?“ ušklíbl se Ron.
„Snape to nevěděl,“ podíval se Neville přísně na Rona. „Je to dlouhý a zamotaný příběh. Kdyţ se setkali,
pouţíval Harry maskovací kouzlo.“
„Ale Potter věděl...“
„Jo.“
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„Divím se, ţe ho za to Severus nezabil,“ ucedil Draco.
Všichni rázem zmlkli.
„Málem ano,“ řekla Hermiona. „Pamatuješ, kdyţ zmizel po první zkoušce našeho lektvaru?“
Draco přikývl.
„On byl... zraněn. Ale mohu s jistotou říct, ţe teď uţ jsou v pohodě. Severus dal v táboře jasně na
srozuměnou, ţe je Harryho partner.“
„No, teda...“ pronesl Draco do ticha.
„Říkal jsi něco o tom, ţe Harry málem vykouřil Snapea před lidmi...“ vzpomněl si Ron.
„No, jako Alex Johnson.“
Jeţkovy zraky, ten má ale odvahu,“ ušklíbl se Ron. „To je můj kluk!“
„Bylo to spíš naprosto šílené,“ odsekl Draco. „Co ho to jen napadlo?“
„Rozhodl se, ţe kdyţ můţe Snape riskovat svůj ţivot, tak to můţe udělat i on. A mohlo se mu podařit
navázat uţitečné kontakty a zjistit zákulisní informace.“ vysvětlil Neville. „Vůbec netušil, ţe by nějací lidé jako třeba já - mohli prohlédnout maskovací kouzlo. Tedy já ho neprohlédnu, ale dokáţu rozpoznat
magický podpis.“
„Ale kdyţ tam šel podruhé, tak uţ to věděl?“ ověřoval si Draco nevěřícně.
„Myslím, ţe to byl ochoten risknout... tedy ne, ţe by to riziko bylo nějak velké... tato dovednost je
poměrně vzácná,“ poznamenal Neville beze stopy pýchy. „Chtěl získat Severuse zpátky. Nebo se mu
alespoň pokusit krýt záda.“
„Do hajzlu,“ zaklel Draco. „Dobrotivý Merline! Dům byl plný Smrtijedů. Moment... jaké krytí zad?! Oni byli
v otcově domě na výzvědách?“
„A nemyslíš, ţe kvůli tomu předstírali ten orál?“ navrhl Ron.
„Vzhledem k povaze jejich vztahu nic předstírat nemuseli,“ poznamenal tiše Neville.
Ostatní se na něho podívali.
„Jednou jsem je přistihl, spokojení?“
„Opravdu?“ vyjekla Hermiona. „A co jsi viděl?“
„Hermiono!“ vykřikl zděšeně Ron. „Neměla by ses ptát na takové věci!“
„Proč ne? Zní to tak neuvěřitelně sexy.“
„Myslíš si, ţe dva chlapi, co si to spolu rozdávají, vypadají... sexy?“ ozval se Ron přiškrceně.
Hermiona pohlédla na Draca s Nevillem.
Vzduch v místnosti zhoustl, všichni napjatě čekali na její reakci.
„Oh, ano,“ řekla Hermiona hrdelním hlasem.
Ron seskočil ze stolu, na kterém seděl. „Dobře. Tak jo! Já odcházím. Nic dalšího nechci vědět!“ Vyběhl ven
s rukama přes obličej, aby se na nikoho z nich nemusel podívat.
Zabouchl za sebou dveře.
Nějaký čas strávili v tichosti, jen chlapci se na sebe tu a tam po očku podívali.
„Chcete to zkusit?“ zeptala se na rovinu Hermiona.
Neville se na ni podíval a potom vyhledal pohledem Draca. „Nikdy jsem nebyl se ţenou, ani s muţem,“
přiznal tiše, „tak si nejsem jist, co vlastně chci, ale rád bych to zjistil.“
„Tak proč nezkusíš políbit Draca, abys zjistil, jestli je to ono?“ zeptala se klidně.
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Neville měl pocit, ţe mu zrosolovatěly nohy, kdyţ přecházel místnost a postavil se před Draca. Zdálo se
mu, jako by ušel několik kilometrů, srdce mu bušilo v hrudi jako splašené.
„Draco?“ zatřásl se mu hlas. „Chceš, abych tě políbil?“
Draco se podíval na Nevilla, ale zůstal dál sedět na okraji stolu. Nervózně polknul.
„No, nikdy jsem se s muţem nelíbal. Ale říká se, ţe bychom měli v ţivotě zkusit všechno, ne?“
Neville sklonil hlavu a nesměle se dotknul svými rty těch Dracových. Trochu neohrabaně se při tom srazili
nosy.
Neville přikročil blíţ a naklonil hlavu na stranu a otřel se znovu o Dracova ústa. Měl příjemně měkké rty a
Neville přemýšlel, jakou budou mít chuť. Ve chvíli, kdy se chtěl Draco odtáhnout, odváţil se špičkou jazyka
přejet po jeho ústech a ochutnat je. Cítil, jak se Draco přerývaně nadechl a to mu dodalo sebevědomí.
O krok ustoupil.
„Tak jak?“
„Nemyslím si, ţe by mi to stačilo k tomu, abych se rozhodl,“ prohlásil Draco trochu rozechvěle.
Neville se na něho díval, potom k Dracovi přistoupil a stáhl ho ze stolu.
Kdyţ tam stáli proti sobě a jejich hrudníky se téměř dotýkaly, nemohl Draco uvěřit tomu, jak je Neville
mohutný. Byl vyšší neţ on a nejen to... byl tak ramenatý a svalnatý. Pocítil nutkání dotknout se Nevillova
bicepsu.
No... a proč to neudělat?
Váhavě se ho dotkl. Jeho ruce stěţí obejmuly třetinu Nevillova nadloktí. Prsty i dlaněmi pomalu přejíţděl
po svalech, rýsujících se pod kůţí.
Neville se usmál a vzal Dracovu tvář do dlaní.
Draco se na něho podíval. V tu chvíli chtěl, aby ten dotyk trval navţdy.
Zdálo se, ţe to Neville pochopil. „Drţím tě,“ zašeptal a naklonil se k němu. Dracovi se zachvěly řasy, kdyţ
opět ucítil Nevillovy rty na svých a jeho jazyk, jak mu přejíţdí po semknutých rtech. Na zlomek vteřiny
povolil rty a Nevillův jazyk sklouznul po jeho zubech. Draco mu svým jazykem vyšel vstříc.
Náhle svět kolem nich explodoval.
Následující okamţiky byly jakoby rozmazané ve změti pocitů, chutí a doteků. Po chvíli se Draco mírně
odtáhl a přerušil polibek. Zrychleně dýchal a připadal si jak opilý. Opřel se o Nevilla a cítil jeho pevné tělo
i jeho horkou ruku na svých bedrech, jak ho k sobě jemně přitahuje zpět. Ale necítil v tom gestu ţádný
nátlak, jen to... ţe Nevillovi na něm záleţí.
„Páni,“ vydechla Hermiona.
Přešla přes místnost aţ k nim. Pohladila oba po tváři a počkala, aţ obrátí své touhou zakalené oči k ní.
„Vypadá to, ţe mě asi nebudete potřebovat,“ prohlásila zamyšleně.
Draco uţ nepochyboval o tom, ţe chce vědět, jaké by to bylo s Nevillem. Bylo to tak nepravděpodobné
partnerství - nebo ještě před rokem by bylo - ţe se musel své myšlence chtíc nechtíc ušklíbnout. Ve
strachu, aby jeho výraz nebyl špatně pochopen, se k ní trochu natočil, ale bokem se dál tiskl k Nevillovi.
Neville sjel rukou na jeho bok a pevně ho u sebe přidrţel.
Draco najednou opravdu neviděl ţádný důvod, proč by to nemohlo fungovat. Vţdyť Hermiona byla tak
krásná, a v jejích hřejivých očích byla ochota nechat je samotné, i přes touhu se k nim připojit.
„Myslím, ţe Neville by měl teď políbit tebe,“ řekl a postrčil Nevilla trochu dopředu. „Potom tě políbím já. A
pak se můţeme rozhodnout.“
„Muţ s plánem,“ usmál se na něho Neville povzbudivě. To nějak Draca podivně uklidnilo. Měl náhle pocit,
ţe i přes svou mírnou povahu a nezkušenost, bude Neville v jejich vztahu ten dominantní... při této
myšlence se Dracovi rozechvěly vnitřnosti. Něco hluboko v něm si to strašně přálo a těšilo se na to, ţe
někdo převezme kontrolu, třebaţe Malfoyové vţdy tak přísně kontrolovali situaci. Ale něco z Nevillova
postoje naznačovalo, ţe by tomu tak nemuselo být.
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Moţná by to váţně mohlo fungovat...
*** 18+ ***
Draco ucítil chlad na zádech, kdyţ od něj Neville odstoupil a začal líbat Hermionu. Vypadalo to, ţe
tentokrát uţ není tak nesmělý. Hermiona ho bez zaváhání objala kolem krku, postavila se na špičky a
přitiskla se k němu celým tělem.
Draco přemýšlel nad tím, jaké to asi bude, aţ se takhle bude lepit na něj. Představil si ta nádherná ňadra
proti svojí hrudi, a křivky jejích boků pod svýma rukama. Bezděčně si olízl rty. Věděl, ţe i on za chvíli
dívku políbí, necítil vůbec ţárlivost, jen zvědavost, ale byl trpělivý. Teď uţ nepochyboval o tom, ţe by to
mohlo fungovat.
Z ničeho nic Neville, aniţ by přerušil polibek s Hermionou, uchopil Draca kolem pasu a přitáhl ho k nim.
Bylo to tak vzrušující. Neville ho navigoval tak dlouho, dokud nestáli všichni tři těsně u sebe tak, aby se
jich mohl Draco dotknout tváří a ucítit vůni jejich vlhkých rtů. Nechal se vést instinktem, lehce se naklonil
a olízl jejich spojená ústa. Neville se pomalu stáhl, a neţ Draca vmanévroval před Hermionu, dotkl se
ještě jazykem Dracových rtů. Draco cítil dívčino tělo proti svému, rozpálené, měkké a poddajné, přesně
tak, jak o tom snil. Neville se mezitím přesunul za něj a svým pevným tělem se proti němu lehce zezadu
přitisknul.
„Merline,“ zašeptal Draco.
„Líbí se ti to?“ zeptal se Neville chraplavě.
„Och, ano.“
Draco se podíval do Hermioniných hnědých očí, které ţhnuly touhou, naklonil se k ní a políbil ji zlehka na
ústa. Chuť jejích rtů byla jiná, neţ Nevillova. Její ústa byla malá, zuby rovné a pravidelné. Jak ho mohlo
někdy napadnout posmívat se jí kvůli zubům? Vţdyť byly tak hladké a její jazyk se také ukázal být tak...
ţenský. Cítil, jak mu Nevillovy ruce klouţou po bocích a kdyţ se mu jeho ústa přisála ke krku, nemohl si
pomoci, zasténal a prudce se proti Hermioně vyklenul.
Sám sebe překvapil natolik, ţe se okamţitě stáhnul. Celý rudý zamumlal: „Promiň,“ kdyţ si uvědomil, ţe
se o to více přitiskl na Nevilla. Neville ho volně objímal, ale jeho erekce byla nepřehlédnutelná, a Draco
cítil, jak se mu vzrušením podlamují nohy.
Hermiona se zasmála. „Nemusíš se omlouvat. Myslím, ţe jsme na tom všichni stejně. Nemám pravdu?“
„To si piš,“ zavrčel Neville. Draco si poloţil hlavu Hermioně na rameno, zabořil nos do jejích vlasů a políbil
klíční kost, která vykukovala z dívčina výstřihu. „Asi bychom nebyli normální, kdyby tomu bylo jinak,“
přitakal.
Najednou k jejich překvapení a zděšení někdo zalomcoval klikou u dveří.
„Neville, můţeš nás přemístit do mého pokoje?“ zeptala se Hermiona.
„Hrad by mi jistě vyhověl, ale nechci toho zneuţívat,“ poznamenal s vědomím, ţe pokoje dívek byly
očarované tak, aby se do nich chlapci nedostali. „Přemístím nás do mého pokoje, jestli vám to nevadí?“ A
vzápětí byli všichni v Nevillově pokoji.
Velké mnoţství rostlin v Nevillově pokoji dusnou a ţhavou atmosféru ještě umocnilo. Neville ztlumil světla
a Hermiona zvětšila postel. Draco si odskočil pouţít Nevillovu koupelnu.
Takto připravení tu teď všichni stáli a trochu rozpačitě se na sebe dívali.
Neville se zhluboka nadechl a začal si rozepínat košili. Hermiona se posadila na postel a dívala se na něho.
Draco zůstal stát a rovněţ nemohl z Nebelvíra odtrhnout oči.
Teď uţ tam Neville stál do půl těla nahý a srdce mu tlouklo jako splašené.
„Vypadáš úţasně, Neville,“ zašeptala Hermiona. Draco hlasitě polkl. Nevillova hruď byla pevná a pokrytá
jemnými chloupky, směřujícími jako šipka dolů do kalhot. On sám byl vţdycky tak hrdý na svůj holý
hrudník, ale najednou se mu Nevillovy černé chloupky zdály být neuvěřitelně sexy. Touţil se jich dotknout,
proplést jimi prsty, aby si vyzkoušel ten pocit. Sklouznul pohledem na Nevillovy tmavé bradavky a v tu
ránu měl pusu plnou slin.
Neville si klekl na postel vedle Hermiony a natáhl ruku směrem k Dracovi.
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Draco k nim došel, vylezl na postel a poloţil ruku na Nevillovu hruď. Matrace se s ním prohnula a Neville
ho musel zachytit kolem pasu, aby ho zajistil, poté se rukama přestěhoval níţ a stiskl mu zadek.
Hermiona se posunula dopředu mezi Dracova kolena. Její oči byly v úrovni jeho pasu. Stačil by jí jen jeden
letmý pohled, aby zjistila, jak moc je vzrušený.
Ale Hermiona se tam nepodívala.
Beze stopy rozpaků poloţila dlaň na jeho erekci, bylo to neuvěřitelné. Draco nevěděl, jestli se má
stáhnout, nebo se proti ní vyklenout, snad jen Nevillova ruka, která mu podpírala zadek, mu pomohla
udrţet rovnováhu, kdyţ zaváhal.
„Budeme dělat jen to, co si budeš přát, Draco,“ řekl tiše Neville. „To platí pro všechny. Kaţdý z nás to celé
můţe kdykoliv zastavit, kdyţ se mu to nebude líbit. V pořádku?“
A bylo to v pořádku.
***
Druhý den ráno se Neville probudil brzy. Leţel na zádech a světlo uţ proudilo oknem do pokoje - málokdy
zatahoval závěsy, pro rostliny bylo lepší, kdyţ jim dopřál přirozený rytmus dne.
Bylo mu horko, ale cítil se dobře, jen byl trochu zpocený. Ve vzduchu byla cítit vůně sexu a Hermionina
šamponu. Nebo ţe by to byl Dracův?
Hermiona leţela stočená do klubíčka na jeho paţi, otočená zády k němu. Cítil, jak je namáčknutá k jeho
boku a váhu jejích prsou na svém předloktí.
Draco leţel po jeho pravé straně. Měl přes něho přehozenou nohu a jeho hlava s rukou spočívala na
Nevillově hrudníku.
Neville se nemohl ubránit úsměvu, který mimoděk samy vyloudily jeho obličejové svaly i přes to, ţe nikdo
nebyl vzhůru, aby jeho reakci viděl. Předpokládal, ţe by se Draco zděsil, kdyby se probudil uvelebený na
jeho hrudi. Jistě bude zmatený při vzpomínce na to, jak se Nevillovi odevzdal a uţíval si kaţdou minutu.
Své pocity dával najevo dost hlasitě.
Bude s ním dnes muset jednat opatrně.
Hermiona se milovala se spontánní ţivočišností, ostře dýchala, potom se prudce napjala a o chvíli později
vyčerpaně odpadla.
Neville začal Draca hladit. Miloval jeho hedvábnou kůţi a pruţné svaly i pevný zadek.
Draco se pohnul.
Neville ho nepřestával laskat.
Draco se začal ve spánku ošívat, potom se víc přitiskl k jeho noze a začal proti němu vlnit boky.
Nevillův penis na to okamţitě zareagoval a tlačil se svou citlivou špičkou proti jemné kůţi jeho partnera.
Cítil, jak Draco strnul ve chvíli, kdy se úplně vzbudil.
Neville pokračoval v hýčkání.
Po chvíli se zdálo, ţe se mu podařilo Draca uklidnit. Dlaní mu začal lehce klouzat po hrudníku a jemně
hladil jeho ochlupení. Rukou se nenápadně plíţil níţ a níţ. Nezastavil se, dokud nenahmatal Nevillovu
erekci.
Neville zasténal, políbil Draca na temeno hlavy a v objetí si ho přitáhl blíţ k sobě.
„Vidím, ţe si pořád při chuti,“ zamumlal Draco a vyhledal ústy Nevillovu bradavku.
„Nemyslím si, ţe bych mohl mít někdy dost,“ přiznal Neville upřímně.
Draco cosi zamumlal. Rukou opět mapoval celou délku Nevillova muţství, jako by se je snaţil vrýt do
paměti.
„Tohle byla nejlepší noc mého ţivota,“ řekl tiše Neville. „I kdyby se to uţ nikdy nemělo opakovat, tak
nebudu litovat, ţe jsem do toho šel. Ale... tak nějak doufám, ţe z toho bude mnohem víc. A jak to cítíš ty,
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Draco?“ Uchopil svého partnera za bradu ve snaze přimět ho, aby se na něho podíval.
Draco vystrčil jazyk a snaţil se zachytit jeho bradavku. Překulil se na Nevilla a posunul se tak, ţe měli
přirození proti sobě.
Neville přesně věděl, o co mu jde. Snaţí se ho rozptýlit. A taky sám sebe, aby nad tím nemusel přemýšlet.
Ale Neville chtěl slyšet odpověď. Cítil, ţe je Hermiona také vzhůru a poslouchá jejich rozhovor. Chytil
Draca kolem pasu a táhl ho nahoru, dokud na něm Draco obkročmo neseděl. Hermiona se k nim obrátila a
začala Dracovi hladit stehna.
„Dávám ti nejvyšší počet bodů za všechny ty kosmetické přípravky, které pouţíváš,“ usmívala se. „Tvoje
kůţe je přímo nadpozemská.“
Draco se začervenal.
Neville ho uchopil jednou rukou v pase a druhou ho chytil za bradu.
„Tak co, Draco? Byl to pro tebe jen experiment? Na jednu noc?“
„Já nevím,“ odpověděl Draco upřímně. Otočil hlavu a olízl Nevillovu dlaň, miloval ten pocit, kdyţ muţe pod
sebou dokázal rozechvět. Chloupky na Nevillově břiše mu polechtaly koule a on se k němu pevněji přitiskl.
„Myslím, ţe experiment to byl pro všechny,“ poznamenala Hermiona. Otočila hlavu k Nevillovu podpaţí a
ucítila slabý pach potu, ale nebyl odpudivý. Vystrčila jazyk a natáhla trochu hlavu, aby ochutnala.
Neville s Dracem se na sebe podívali a museli uznat, ţe to bylo neuvěřitelně vzrušující.
Hermiona zatlačila dlaní na Dracovo koleno a tím ho přiměla, aby se svezl níţ. Cestou se Draco zadkem
otřel o Nevillovu erekci a bylo na něm vidět, jak si to uţívá. Hermiona si klekla, pevně objala jejich penisy
a pomalu beze spěchu po nich přejíţděla nahoru a dolů. Potom se naklonila dopředu a jazykem přejela
přes oba lesklé ţaludy.
Draco vykřikl.
„Souhlasím s čímkoliv!“ zalapal po dechu. „Hlavně nepřestávej!“
Hermiona se zasmála a posadila se na paty, ale nepřestávala je pomalu zpracovávat. Její ruce vypadaly
tak drobně, omotané kolem nich. Jak na nich pracovala, objevovala se růţová špička Dracova penisu
společně s Nevillovým tmavě červeným a zase mizela, kdyţ udělala pohyb nahoru.
Bylo to tak vzrušující. Draco cítil, jak se mu napínají koule.
„Neměl by ses rozhodovat pod tlakem,“ usmála se na něj Hermiona, ale nepřestala. Naklonila se nad nimi
a znovu je olízla svým rozpáleným jazykem. V přímém kontrastu s chladivým vzduchem kolem to bylo
skvělé.
„Myslím, ţe od teď budu pod tlakem uţ navţdy,“ vydechl Draco. „Tento obrázek budu před sebou vidět do
konce ţivota.“
„Budu tady pro vás do té doby, dokud mě budete chtít,“ zachraptěl Neville a přirazil Hermioně do dlaně.
„Já taky,“ odpověděli Hermiona s Dracem současně.
Hermiona se k nim s úsměvem naklonila a aniţ by je přestala hladit, políbila Draca. Neville je chvíli
pozoroval a potom si je oba přitáhl s sobě, aby se k jejich polibku připojil. Kdyţ se odtáhl, vklouzl Dracovi
svým prstem do úst a svými rty vyhledal Hermioninu bradavku. Dívka zasténala do Dracových úst. Uţ v
noci si všimli, jak hodně má Hermiona bradavky citlivé na laskání.
Po vzoru Nevilla vsunul Draco prsty do Hermioniných úst, pak do Nevillových, a poté jí svými vlhkými
prsty klouzal po těle aţ ke klínu.
Hermiona se proti němu vyklenula.
Netrvalo dlouho a všechny zavalila vlna orgasmu. Na chlapy to přišlo první. Hermiona si lehla na záda.
Neville jí laskal rukou a jazykem bradavky a Draco se posunul dolů, aby jí poskytl potěšení svými ústy.
Bylo neuvěřitelné vidět, jak ji svými dotyky pomalu posouvají k vrcholu. Draco tomu stále nemohl uvěřit vzpomněl si, kolikrát o ní ve společenské místnosti Zmijozelu mluvil jako o chladné puritánce. Jak se mohl
tak mýlit?
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Ale byla tohle jediná změna? Vţdycky sám sebe povaţoval za dominantního, ale kam se hrabal na
Nevilla... na Nevilla, který byl do té doby panic... Draco si uvědomil, ţe se vůbec necítí špatně při vědomí,
ţe mu předal plnou kontrolu, ale právě naopak. Neville se sice mohl teprve učit, ale přesto si vedl
neuvěřitelně. Ve své snaze poskytnout jim co největší potěšení, si počínal naprosto suverénně. Byl
trpělivý, pozorný a byl ochotný udělat cokoli, čím by je povzbudil. A Draco si uţíval toho, ţe nemusí
nikoho vést, a ţe o něho bylo dobře postaráno. Teď, kdyţ o tom zpětně přemýšlel, cítil se trochu nesvůj.
Co dalšího o sobě ještě neví?
*** konec 18+ ***
Všichni tři tam spolu jen tak leţeli, byli unavení, ale naprosto uspokojení.
„Měli bychom jít na snídani,“ ozval se nakonec Neville.
Jako potvrzení jeho slov zaškrundalo Hermioně v břiše a kluci se usmáli.
„Hádám, ţe máš pravdu,“ začervenala se.
„Proţila jsi právě vášnivou noc a červenáš se, protoţe ti zakručelo v ţaludku?“ zeptal se Draco nevěřícně.
„Dámy by neměly vydávat podobné zvuky před muţi,“ vysvětlila mu Hermiona rozpačitě.
Draco a Neville vstali a ušklíbli se na sebe.
„Určitě nám bude zakazovat prdět v posteli,“ utahoval si z ní Draco.
„Dobrá, ale maximálně jednou za noc!“ zvedla Hermiona ruce. „Proč muţi musejí dělat takové
nechutnosti, jako je prdění v posteli?“
Neville také zrudnul. Jeho babička veškeré tělesné zvuky nesnášela a ordinovala na ně sušené švestky a
podobné věci.
Hermiona viděla jeho rozpaky, přistoupila k nim a oba políbila na tvář. Nevilla do té doby nenapadlo, ţe by
ho mohl vzrušit i jen pouhý dotyk jejích prsou na své hrudi.
„Jsem ochotná smířit se s vaším prděním, pokud se smíříte s mou panovačností,“ ušklíbla se.
„Myslíš si, ţe je to fér obchod?“ ozval se Draco nevěřícně a všichni zamířili do sprchy.
***
O tři čtvrtě hodiny později uţ byli na cestě do Velké síně. Uvnitř byla uţ spousta lidí, kteří seděli u
snídaně, ale nikdo z nich nevypadal nad jejich společným příchodem překvapeně. Většina totiţ bojovala s
vlastní kocovinou a ti, kteří vypadali trochu ţivotaschopněji, byli zabořeni do Denního věštce a četli, co se
píše o včerejších událostech.
„Kam se chceš posadit, Draco?“ zeptal se Neville a tahle otázka setřásla veškeré Dracovy obavy, ţe se k
němu bude Neville chovat nadřazeně. Naopak, právě mu nahrál k tomu, aby učinil vlastní rozhodnutí a
zároveň mu svým dotazem ukázal, ţe mu na něm záleţí.
S úsměvem vešel do místnosti.
V čele hlavního stolu zvedla profesorka Sinistrová hlavu. Spěšně vstala a zamířila k nim.
Bylo zjevné, ţe chce mluvit s Dracem, ale Hermiona a Neville se posadili po jeho boku z kaţdé strany tak,
aby mu v případě potřeby byli oporou.
„Pane Malfoyi, doufala jsem, ţe se tu dnes ukáţete brzy. Profesor Brumbál mi říkal, ţe vás mám po vší té
tvrdé práci nechat spát tak dlouho, jak budete potřebovat. Něco pojezte... myslím, ţe si kaţdý potřebuje
dnes po ránu pročistit hlavu... a potom přijďte do mé kanceláře. Před hodinou přišla vaše matka a čeká
tam na vás.“
34. kapitola - Odstraňování následků
Příštích několik týdnů probíhalo relativně v klidu, i kdyţ se událo mnoho změn.
Severus zůstal u Harryho ještě celé čtyři dny, aţ do doby, neţ se Harry dostal přes kritické období a jiţ
nebyl v bezprostředním ohroţení ţivota.
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Ţádný z kouzelníků, kteří za ním přišli na návštěvu, nebo nabídnout svou pomoc, ani na okamţik
nezapochybovali o charakteru vztahu mezi oběma muţi, a to nejen vzhledem k péči, jakou Severus
Harrymu prokazoval. Severus se rychle naučil všechny techniky od ošetřujícího personálu a péči o Harryho
převzal do svých rukou, jakmile mu to umoţnili. Ani jeho obavy o Harryho však nemohly zastavit
sarkastický tón vůči ostatním, nicméně bylo vidět, ţe je pro něj Harry středobodem jeho vesmíru. Poţádal
své kolegy o konkrétní knihy o lektvarech, a kdyţ je nastudoval, probíral s Nevillem moţnosti, kterými
bylinkami by ještě mohli vylepšit Harryho mast na popáleniny.
Lékaři byli ohromeni, třebaţe věděli, ţe Profesor je expert v oboru chemie a ten mladík vypadal jako
geniální botanik, který ze sebe chrlil latinské názvy rostlin a podle všeho měl moţnost je získat po celém
světě. Věděli, ţe tito lidé mají na dosah ruky nejmodernější technologie, které zatím nejsou běţně
dostupné, a tak drţeli jazyk za zuby a nezasahovali do jejich léčby a jen nevěřícně sledovali, jak se
popáleniny jejich pacienta hojí mnohem rychleji, neţ očekávali.
***
Byla to Nevillova klidná slova, která přiměla Severuse k návratu do Bradavic. Stačilo připomenout, ţe
dokud nevyčistí Harryho magii, nebudou schopni na něj pouţít kouzla, která by pomohla minimalizovat
jeho zjizvení. A pak mu také budou moct jeho magii vrátit zpátky, neboť její ztráta musí být pro Harryho
určitě strašná.
Severus počkal, aţ bude Harry vzhůru a řekl mu, ţe musí jít. Charlie Weasley uţ čekal na to, aţ si Harryho
převezme, a byl uţaslý nad něhou, se kterou Snape na Harryho mluvil. Navzdory klevetám o Severusově
péči, které se šířily mezi lidmi z Řádu, ho ani ve snu nenapadlo, ţe jeho starostlivost má osobní motiv.
Sledoval, jak Severus vyměňuje bezvědomému Harrymu obvazy, kontroluje katetr i tracheotomii
a vyděsilo ho, ţe se od něho zřejmě očekává totéţ. Aţ v tomto okamţiku mu došlo, jak váţně byl Harry
zraněn.
Byl upřímně zděšený, kdyţ si představil, jak jeho tělo bude vypadat i po té, aţ úplně uzdraví. Viděl za svůj
ţivot hodně popálenin, ale ty Harryho byly opravdu ošklivé. Pochyboval o tom, ţe jakákoliv mast by mohla
zabránit trvalému zjizvení.
Severus se nad Harrym sklonil a jemně ho políbil. Charliemu Weasleymu, který sám sebe povaţoval za
liberálního, málem vypadly oči z důlků. Snape a Harry? Otočil se na ozbrojeného stráţce, který hleděl
stoicky před sebe. Pak muţ přimhouřil oči, podíval se na Charlieho a potom sotva znatelně přikývl na
potvrzení jeho nevyřčené otázky.
Snape něco řekl Harrymu a potom tiše zvolal: „Charlie.“
Oslovený přistoupil blíţ a usmál se na zraněného muţe. „Ahoj, Harry. Jak se máš?“
„Harry nemůţe mluvit normálně, protoţe má tracheotomii. To je ta trubice v jeho krku,“ vysvětlil Severus.
„Brzy by mu to měli odstranit. Můţe komunikovat, kdyţ si zakryje ten otvor, ale zní to divně, je to tak,
Harry?“ usmál se na svého milence. „Nicméně teď uţ můţe přikývnout nebo zavrtět hlavou, jen mu
musíte poloţit správným způsobem otázku.“
„Takţe jste komunikovali tímto způsobem?“ zeptal se překvapeně Charlie.
„Harry mi dovolil, abych na něho pouţil Nitrozpyt,“ odpověděl tiše Snape. „Ale tuto výsadu mám pouze já.
Ostatním raději odpovídá na otázky na podkladě ano - ne. Krom toho se pro tento účel ukázala být
mudlovská tuţka a papír překvapivě uţitečnými,“ poznamenal Severus, který nejspíš prošel rychlokurzem
základů mudlovského ţivota. „Stejně stále potřebuje hodně spánku, který přispívá k jeho zotavení.“
Severus jemně hladil Harryho čelo. „Je něco, na co se chceš Charlieho zeptat?“ otázal se pacienta
Severus.
Harry mírně kývnul a snaţil se doširoka otevřít oči. Otoky kolem zraněného oka uţ ustupovaly, ale stále
bylo napůl zavřené.
Charlie si uvědomil, ţe Severus navázal s Harrym mentální spojení, aniţ by pouţil hůlku nebo vyslovil
kouzelnou formulku.
Severus si povzdychl. „Jsi netrpělivý mladý muţ,“ zavrtěl hlavou a otočil se na Charlieho. „Rád by věděl,
kdo všechno byl zraněn, nebo zabit.“
Charlie se podíval na přítele svého nejmladšího bratra. „Odvedl jsi neuvěřitelnou práci, kdyţ jsi nás
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všechny zaštítil. Jsme ti všichni tak vděční...“
Kdyţ si všiml Harryho netrpělivého pohledu, zasmál se. „Dobře, dobře! Jsi stále stejně skromný. Ale my
jsme ti opravdu vděční a chceme, abys to věděl. Mezi těmi, co byli pod tvým ochranným kouzlem, bylo
velmi málo zraněných... a to i po té, co štít padl... jen ten kluk Goyle - vůbec jsem netušil, ţe byl na naší
straně, natoţ kdy a jak k tomu obratu vlastně došlo - a krom něho byli zraněni další tři nebo čtyři
studenti. Všichni dospělí si drţeli svůj vlastní štít, v této skupině byl nejhůře zraněn Goyle.“ Zhluboka se
nadechl a uvědomil si, ţe ho Harry stále napjatě pozoruje. „Bylo docela dost zraněných mezi rodiči, kteří
nám přišli na pomoc... a... a... také nějaká úmrtí.“
Harry se zamračil.
„Chceš vědět kdo?“
Harry přikývl.
„Josh McMillan,“ začal Charlie.
Harry zasténal a podíval se na Snapea.
„Ernieho starší bratr, vyšel z Bradavic asi před pěti lety,“ vysvětlil tiše Snape.
Harry smutně pokýval hlavou a otočil se zpět na Charlieho.
„Pan Singh – otec Parvati a Padmy byl těţce zraněný a leţí u Svatého Munga. Podařilo se zachránit jeho
nohu, ale ztratil hodně krve. Nicméně to vypadá, ţe bude v pořádku. Pan Mulhooney... jeho dcera je
myslím ve druhém ročníku, ale pravděpodobně ji neznáš ... a Adrian Cadwallader jsou mrtví. Dále zemřely
Esmerelda Entwhistleová a Natalie Hooperová, ty jména ti také asi nic neřeknou. Zraněných bylo docela
hodně, ale většina z nich je na dobré cestě k úplnému vyléčení. Dokonce i paní Zabiniová bojovala za naší
stranu a zasáhla ji řezná kletba do tváře. To je opravdu tragédie, byla to velmi krásná ţena. Její manţel
tam byl také, a vypadá to, ţe ţijí jeden pro druhého, takţe to pro ně snad nebude problém.“
Harry na něho zíral.
„Myslím, ţe je to vše,“ řekl Charlie a nakrčil bezradně čelo, kdyţ si všiml, ţe na něho Harry stále upřeně
zírá.
„Nerozumím?“ podíval se Charlie nechápavě na Severuse.
„Myslím, ţe by Harry rád věděl, jestli byli zraněni i nějací ţáci, nebo jejich rodiče bojující za opačnou
stranu,“ řekl Severus bezvýrazně.
Harry přikývl.
„Ach. Bez ohledu na to, ţe bojovali za Voldemorta?“
Harry opět přikývl.
„Ach... tak dobře. Bylo mezi nimi hodně zraněných - předpokládám, ţe jsou ošetřováni v Azkabanu - a
ještě více mrtvých. Několik dětí osiřelo. Tracey Davisová a taky ten kluk Bole. Omlouvám se, Severusi,“
řekl tiše, kdyţ viděl, jak sebou vedoucí zmijozelské koleje cuknul. „Rodina Flintova byla vyhlazena úplně Marcus, jeho sestra i jejich rodiče. Je hrozné to takto říct, ale pro ně těţko bude někdo truchlit, to byla
opravdu hodně zákeřná rodina, nemyslíš? Potom Summers, Bradley a Robins - a pak spousta dalších, kteří
neměli s bradavickou školou nic společného. Byl tam velký počet kouzelníků ze zahraničí... Ministerstvo se
snaţí zjistit, jestli to byli ţoldnéři, nebo opravdu bojovali pro to, čemu věřili. Je moţné, ţe některé z nich
naverboval Karkarov. V kaţdém případě jich bylo hodně zabito... domnívám se, ţe pro rodiče bylo
snadnější zabít někoho, koho neznali.“
Harry otočil hlavu k Severusovi a ten ho uchopil za ruku.
„Harry, bylo by tam mnohem víc mrtvých, kdybys kolem nich nevytvořil svůj štít. Tak se neopovaţuj vinit
za cokoliv z toho, co se stalo!“
Harry popotáhl, ale posléze přikývl.
„V tomhle má Severus pravdu.“ Charlie k němu natáhl ruku a kdyţ našel nezraněné místo, tak na něm
Harryho soucitně pocapkal.
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Potom přešel k oknu, aby těm dvěma dopřál trochu soukromí. Všiml si, jak pečlivě si ho stráţný prohlíţí.
Díval se na jeho dlouhé rezavé vlasy, ulíznuté dozadu a svázané do ohonu. Studoval jeho svaly, které se
rýsovaly pod koţenými upnutými kalhotami, všiml si i jizev od popálenin na odhaleném předloktí. Zrzek se
na něho usmál a přemýšlel na tím, co si o něm ten člověk můţe myslet.
„Vypadá to, ţe máte nebezpečnou práci,“ poznamenal po chvíli stráţný.
„Nevěřil byste, jak moc,“ usmál se Charlie.
„Mohu se tam také nechat naverbovat?“
„Prosím?“ zamračil se Charlie.
„K vašemu muţstvu. Jak se k němu můţu dostat? Je k tomu potřeba jmenování?“
„Proč byste se chtěl připojit k našemu týmu?“ zeptal se zvědavě Charlie a došel k němu.
„Kvůli adrenalinu?“ vysvětlil voják s úsměvem. Ale kdyţ viděl Charlieho zvednuté obočí, okamţitě nasadil
váţný výraz. „Podívejte, máte k dispozici technologie, které jsme nikdy ani neviděli. A krom toho je to
nebezpečné jako ďas.“
„A to vás na tom láká?“
„A jak! To je snad důvod, proč jsme vstoupili do armády, ne?“
Charlie se zasmál.
„Navíc nejspíš často pracujete na tajných misích, nosíte speciální výstroj, vládne mezi vámi týmový
duch...“
Charlie se znovu podíval na Severuse a Harryho.
„Nevadí vám to?“
„Ne, ale není to snad povinné?“ zeptal se stráţný.
Charlie se znovu zasmál. „Ne, já osobně dávám přednost ţenám. Tedy většinou. Ve skutečnosti jsem
doteď nevěděl, ţe mezi těmi dvěma něco je. Je to pro mě trochu šok.“
„Někteří z nás vědí, co je to diskrétnost,“ skočil mu do řeči Severus a Charlie si pozdě uvědomil, ţe jejich
rozhovor někdo poslouchá.
„Do prdele, Severusi! Já umím být diskrétní,“ odfrkl si Charlie. Stráţný se opět díval nehnutě před sebe.
Snape probodl mladého krotitele draků pohledem.
„Tehdy jsem byl opilý! Ale uţ jsem svou lekci dostal,“ Charlie si uvědomil, ţe blábolí, jako by byl stále
jedním ze Snapeových studentů a zmlknul.
„To rád slyším,“ řekl Snape. Došel k Charliemu a váţně se na něho podíval. „Jsou tady umístěna kouzla,
která zabraňují vynášet odtud jakékoli informace... doufám, ţe vás to neuráţí. Není to nic osobního.“
„Rozumím,“ přikývl Charlie.
A byl velmi překvapen, kdyţ k němu Snape natáhl ruku a krátce, ale upřímně stiskl tu jeho.
„Děkuji,“ řekl ještě Severus tiše. Potom se otočil na Harryho, naposledy se na něho usmál a odešel.
***
Po své návštěvě Bradavic se Dracova matka rozhodla pomoci na ošetřovně. Její touha pomáhat však vzala
za své ve chvíli, kdy jí první pacient pozvracel boty. Po týdnu jejího trápení se k Dracově úlevě Narcissa
rozhodla, ţe uţ dostatečně demonstrovala, ţe nepatřila mezi přívrţence Voldemorta. Vřele, ale s velkou
úlevou objala svého syna a odešla do Buenos Aires, kde doufala, ţe se začlení do místní komunity a nechá
všechnu tuhle hnusnou minulost za sebou.
Draco, který se cítil mírně provinile, ţe nad matčiným odchodem necítí ţádný velký smutek, spěchal ke
skleníkům, aby našel Nevilla.
Neville měl na sobě upnuté dţíny na některých místech potrhané a skrz díry v látce byla vidět svůdně se
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potem lesknoucí kůţe. Draco měl v tom okamţiku ústa plná slin. Oni tři spolu spali kaţdou noc – i kdyţ je
pravda, ţe toho ve skutečnosti moc nenaspali – ale přes den se snaţil strávit přiměřené mnoţství času se
svou matkou, v jejíţ společnosti se nudil a podráţděně přemýšlel o tom, co ti dva dělají v jeho
nepřítomnosti. Měl obavy i přes to, ţe mu Nebelvíři slíbili, ţe se bez něj nebudou pouštět do čehokoliv
sexuálního. Zjistil, ţe je nešťastný při představě, ţe jsou právě někde spolu. Teď, kdyţ jeden druhého lépe
poznali, se jejich vztah stal mnohem intimnější. A oni dva se dobře znali uţ několik let. Takţe byl docela
překvapený, kdyţ našel Nevilla samotného.
„Hermiona tu není?“ zeptal se Draco.
„Předpokládám, ţe je v knihovně,“ odvětil Neville klidně, „ona není moc velký fanda do bylinkaření a jistě
se připravuje na zítřejší vyučování, obklopena horou knih a ujišťuje se, ţe si všechno dokonale pamatuje,“
dodal pobaveně.
„Ach, ano, to se jí podobá,“ přikývl Draco a cítil se trapně, kdyţ si uvědomil, jak se mu ulevilo, ţe ti dva
netráví kaţdou minutu pospolu.
„Jak se daří tvé matce?“ zeptal se Neville, zatímco pečlivě sestříhával některé nové výhonky.
„Odešla.“
„Coţe?“ Neville se rychle otočil a podíval se na Draca.
„Rozhodla se odejít a začít nový ţivot v Argentině,“ řekl Draco bezvýrazně.
„Bez tebe?“ hlesl Neville šokovaně.
„Chtěl bys, abych šel s ní?“ zeptal se Draco a z jeho hlasu zněla ublíţenost.
„Rozhodě ne!“ Neville odloţil zahradnické nůţky a otřel si ruce o zadek, čímţ ještě více napnul látku svých
úzkých kalhot, takţe teď byl přes měkkou látku jasně vidět obrys jeho muţství. Dracovo srdce se zběsile
rozeběhlo.
A bušilo ještě mocněji, kdyţ k němu Neville došel a postavil se těsně k němu. A jako vţdy se Draco cítil
oproti Nevillovi slabý, ale v bezpečí.
Neville mu poloţil ruku na tvář a něţně ho políbil.
„Chci, abys byl tady a nikde jinde,“ řekl jemně. „Jen jsem myslel... ale nechci nikoho soudit...“
„Řekni, co si myslíš,“ přerušil ho Draco.
„Byl bys rád, kdyby se tě matka zeptala, jestli chceš jít s ní?“
„Ne.“
Neville se na něho něţně podíval a v jeho oříškových očích byla něha a vřelost. „Já tomu jen nerozumím,“
řekl tiše. „Vím, ţe nejsem expert na to, jak jednat s rodiči, ale... jak tě tady můţe jen tak nechat? Chci
říct, potom jak se sem přiřítila, jen aby se přesvědčila, ţe jsi v pořádku.“
„A připojila se k naší straně,“ protáhl Draco cynicky.
„Draco, jsem si jistý, ţe...“
„Jistě,“ řekl Draco a objal Nevilla kolem pasu, „jsem si jistý, ţe byla ráda, kdyţ zjistila ţe jsem v pořádku.
A teď je vidět, ţe jí toto ujištění stačí. Ruku na srdce, ona mě za posledních několik let moc nevídala,
dokonce jsem ani o minulých Vánocích nepřijel domů. A i kdyţ jsem doma byl, tak mě stejně často
nechávali o samotě.“
„Snad,“ řekl Neville. Rukama přejel po jeho bocích a najednou se vzduch kolem nich rozţhavil a zhoustl.
„Jsi tak... krásný,“ řekl Neville tiše.
„Nejsem holka,“ protestoval Draco.
„Jo, já vím,“ přitakal Neville. „Jsi tak pruţný a svalnatý... a Hermiona se svými plnými a svůdnými
křivkami. Nemůţu uvěřit tomu, jaké mám štěstí, ţe vás mám,“ a znovu Draca políbil.
Draca, který byl do té chvíle uţ tak napůl vzrušený, ta slova dostihla. Touţil Nevillovi stáhnout kalhoty,
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ohnout ho přes lavici a vyplnit jeho svěţí opojné tělo, ale zároveň se cítil provinile, protoţe tam nebyla
Hermiona.
„Můţeme to udělat?“ zeptal se rozechvěle do Nevillových úst.
„Myslíš tohle?“ zeptal se Neville a přitáhl si Draca za zadek blíţ k sobě a tím zrušil i tu nepatrnou
vzdálenost, která mezi nimi byla. „Chceš se mnou zaţít něco ţhavého a upoceného, Draco? Chceš cítit, jak
ti hoří svaly a bolí tě celé tělo? Touţíš obemknout tvrdou délku...“
„Merline! Neville, prosím,“ zasténal Draco. Jeho péro bylo jako skála a ţádostivě se tisknul k Nevillově
noze. „Vţdyť víš, co chci! Ale...“ Vzpomněl si, jak se cítil špatně při pomyšlení na to, ţe jsou Neville a
Hermiona bez něj, a nedokázal Hermioně udělat to samé, navzdory své potřebě nechat převzít Nevilla
vedení a dovolit mu, aby na tohle všechno zapomněl.
„Hermiona?“ zašeptal mu Neville do ucha a lehce skousnul jeho ušní lalůček.
„Jo.“ Opřel si hlavu o Nevillovo rameno. „Já nevím, jaká jsou pravidla chování mezi třemi...“
Neville se zasmál a dál ho volně objímal. „Myslím, ţe se přizpůsobíme okolnostem,“ zašeptal. „Tak uţ
pojď...“ řekl tiše, vymanil se Dracovi a přistoupil ke dveřím.
„Kam jdeme?“
„Někam, kde ti bude horko a zapotíš se.“
„S Hermionou? V knihovně?“ Draco si s hrůzou uvědomil, jak svou otázku zaskučel.
„To není dobrý nápad, i kdyţ jsem si jistý, ţe by tě ráda znovu cítila v sobě, přeci jenom je pro ni teď
učení přednější,“ řekl Neville věcně, ačkoliv byl z Dracových slov vzrušený víc, neţ kdy jindy.
„Tak kam jdeme?“ zeptal se Zmijozel, kdyţ šli kolem skleníku číslo čtyři.
„Jsme tu,“ řekl Neville a zavedl Draca do velkého fóliovníku, konstrukcí připomínajícího tunel.
„To je plastový tunel,“ vysvětlil Neville pyšně a zesílil osvětlení. „Mám dovoleno zde zkoušet vypěstovat
některé exotické rostliny. Všechno, co tu vidíš, mi patří.“
Draco se snaţil zvyknout si na dusivé horko, které zde panovalo. Koncentrace vlhkosti byla tak velká, ţe
kapky vody stékaly po zakřivených plastových stěnách i přes to, ţe tam doposud nebyly ţádné rostliny.
„A tady jsme proč?“ zeptal se Draco a otřel si čelo.
„Slíbil jsem, ti ţe ti dám moţnost se mnou rozpálit a pořádně zapotit. Chtěl jsi, aby tě pálily svaly a bolelo
celé tělo,“ usmál se Neville.
„Bastarde! Slíbil jsi, ţe se mé ruce ovinou kolem tvého tvrdého...“
„Ve skutečnosti kolem tvrdé délky násady od rýče,“ prohlásil Neville s úsměvem od ucha k uchu. „Myslel
jsem si, ţe ti nebude na škodu vypustit trochu přebytečné energie a zároveň bys mi trochu pomohl.
Vyhřívací kouzlo tady bylo umístěno několik dní a tak by měla být zem prohřátá a bude se s ní mnohem
lépe pracovat.“
Draco na něho zíral. „Zbláznil ses? Očekáváš ode mě, ţe tady budu dřít?“
Nevillovi zamrzl úsměv. Přitáhl starou bednu, která byla na konci fóliovníku, a hodil na ni svůj plášť.
„Můţeš se posadit a dívat se na mě, jestli máš chuť, nebo se můţeš vrátit do hradu, já mám totiţ v plánu
tady strávit několik hodin,“ prohlásil dutě. Vzal do ruky rýč a přešel na druhý konec a začal rýt.
Podle toho, jak se k Dracovi obrátil zády, nebylo těţké pochopit, ţe se Neville urazil. Ale teď váţně! On
opravdu očekával, ţe tu s ním bude kopat?
Zmijozel několik minut sledoval, jak Nevillův rýč proniká hluboko do půdy a s jakou rutinou jeho partner
rytmickými pohyby lehce obrací hlínu. Jeho ramena se zdála být uvolněná, jako by ho ta práce
uklidňovala.
„Proč k sakru nepouţíváš magii? Anebo domácí skřítky?“ zeptal se nakonec Draco.
„Já rád přerývám půdu,“ prohlásil Neville, aniţ by se otočil.
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„Jak se někomu můţe líbit rytí půdy?“ zeptal se Draco podráţděně.
Neville se na něho otočil. „Tak pojď ke mně. Na deset minut si to zkus, a pak si o tom popovídáme.“
Draco na něho zíral, ale Neville se jen otočil a pokračoval ve své práci.
„Co s tebou mám kurva dělat!“ vykřikl Draco, zvedl rýč a zabořil jej do půdy.
Byla to mnohem těţší práce, neţ čekal.
Zhruba po čtyřech minutách pohlédl na Nevilla, který uţ měl za sebou docela slušnou brázdu a právě šel
směrem k bedně. Takţe on uţ má dost? Zalesklo se mu pobaveně v očích.
Ale Neville si jen sundal košili, otřel si s ní zpocené čelo a vrátil se zpět k práci.
Draco polkl. Nevillovo tělo bylo pokryto svaly a hra světla a stínů ještě zdůrazňovala vybouleniny, které se
mu napínaly pod kůţí. Dracova touha, která ho opustila během jejich roztrţky, se k němu vrátila v plné
síle. Vyschlo mu v ústech a nemohl spustit z Nevilla oči. Najednou tuto činnost viděl v jiném světle, to
právě díky rytí měl Neville tak nádherně vypracované tělo.
Odvrátil se od něho a začal usilovněji pracovat. Nemohl stále uvěřit tomu, jaká to byla dřina. Cítil se
přesně tak, jak mu Neville slíbil. Byl zpocený a tělo ho bolelo, třebaţe sotva začal. Krom toho si byl jistý,
ţe jeho dlaně budou od tvrdé násady brzy pokryté mozoly a puchýři.
Neţ však stačil cokoliv říct, Neville začal mluvit, aniţ přerušil práci. „Líbí se mi rytí, protoţe mě to
uklidňuje a dobře se mi u toho přemýšlí. A taky se mi moc nelíbí být zavřený v posilovně. Mnohem raději
jsem venku a dělám něco uţitečného, krom toho, ţe si utuţuju svaly. A vím, co půda potřebuje, kdyţ je
třeba moc kamenitá nebo písčitá, nebo kdyţ obsahuje staré kořeny a tak. A na místě jako je tohle, musíš
znát dopodrobna kaţdý centimetr, abys mohl rostliny umístit tak, aby jim to vyhovovalo. Celý biosystém
je zde aktivní – blíţ ke stěnám je chladněji a pod sníţeným stropem naopak tepleji. To všechno má vliv na
růst rostlin a prozkoumáním těchto vlivů předejdu chybám, které by mohly vést k uhynutí rostlin.“
Draco poslouchal se zatajeným dechem. Na světě je ještě tolik věcí, o kterých nikdy nepřemýšlel. Odloţil
svůj rýč, zamířil k Nevillovi a trpělivě čekal, aţ se k němu Nebelvír otočí.
„Omlouvám se. Jsem arogantní hlupák,“ řekl. Neovládl se a uchopil Nevilla za odhalené předloktí.
„Kaţdý máme něco,“ usmál se na něho Neville.
„Myslíš, ţe kdybych hodně pracoval, měl bych svaly jako ty?“ přejel Draco po Nevillově ruce aţ k jeho
bicepsu.
Neville se zasmál. „Ty bys váţně chtěl mít svaly jako já?“
„Nejsem si jistý. A ty by sis to přál? Vypadám vedle tebe neduţivě.“
Neville se srdečně zasmál. „Vůbec nevypadáš neduţivě. Jsi štíhlý, ale silný a neuvěřitelně atraktivní.
Myslím si, ţe bych se tě naučil milovat, i kdybys měl větší svaly. Ale líbíš se mi takový, jaký jsi, Draco,“
uklidňoval ho Neville vřele.
Draco se začervenal. „Merline! Vţdycky jsem si myslel, ţe jsem opravdu chlap... před tím, neţ se stalo
tohle všechno.“
„Jsi chlap,“ ujistil ho pevně Neville.
„Myslíš?“ otázal se Draco nezvykle plaše.
Neville se k němu naklonil. „Aţ tě dnes večer vezmu do pusy a budu tě jazykem dráţdit přesně tak, jak to
máš rád a rukou při tom hladit jemně tvé koule... které potom vezmu do úst a budu je sát, zatímco tě
Hermiona svými ústy dovede k vyvrcholení, tak potom se tě teprve zeptám, jestli si připadáš muţně. Tvé
muţství je prostě boţské,“ prohlásil a chtivě olízl Dracovy rty.
„Usiluješ o to, abych se udělal uţ teď? Jen tím, ţe o tom budeš mluvit?“ zalapal Draco po dechu.
Neville se dunivě zasmál. „Nejsem vybaven Snapeovým hlasem,“ usmál se.
„Jo, on má fakt úţasný hlas,“ souhlasil Draco a opřel se o Nevilla. „Myslíš si, ţe Harry...“
„Prrrr! Na to absolutně odmítám myslet!“
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Draco se k němu přitulil, ale Neville ho jemně odstrčil. „Budeš se mnou dál pracovat, nebo se na mě chceš
jenom dívat?“ zeptal se.
„Nevadí mi práce,“ řekl Draco, „ale kaţdou chvíli mi jistě naskáče na rukou spousta puchýřů.“
„A co polstrovací kouzlo?“ nadzvedl Neville tázavě obočí.
„A o něm jsem se měl dozvědět jak?“ protáhl Draco se svou obvyklou dávkou jízlivosti, ale tentokrát v
tom nebyl osten.
O hodinu později uţ Draca všechno bolelo přesně tak, jak mu Neville sliboval. Nebelvírovi na něho stačil
jeden letmý pohled a okamţitě zavolal domácí skřítky. Kdyţ se tam objevili, poţádal Neville o dţus a
sendviče.
„Zneuţívání zaměstnanců, Neville? To se asi Hermioně nebude moc líbit,“ pošťuchoval ho Draco.
„Pokud bychom měli chodit do kuchyně, tak se odtud nedostaneme před setměním a já bych chtěl ještě
dnes dodělat tenhle úsek,“ ukázal Neville na příslušnou část fóliovníku.
Po chvíli se objevil Dobby s podnosem naloţeným velkým výběrem sendvičů, koláčů a dţusem.
Skřítek se na Draca nešťastně podíval.
Neville si všiml, ţe Dobby vypadá celkově sklesle.
„Dobby? Co se děje?“ zeptal se skřítka.
Dobby se znovu podíval na Draca.
„Víš přeci, ţe Draco bojoval na naší straně, můţeš mu důvěřovat, Dobby. Já osobně mu věřím,“ prohlásil
Neville.
Ta prostá slova se dotkla Draca přímo u srdce, bylo to tak nečekané a báječné. Doteď si neuvědomoval,
jak moc to potřeboval slyšet. Věděl, ţe kdyby Neville cítil opak, tak by se s ním nikdy nezapletl... ale
přesto bylo skvělé to slyšet.
Jako by ho Neville tím ujištěním zbavil slibu mlčení, začal Dobby kvílet a bušit hlavou do bedny, na kterou
právě poloţil tác s jídlem.
„Dobby, co to, pro Merlina, vyvádíš? Prosím, uklidni se!“
Museli ho uklidňovat ještě dlouhou dobu, neţ zjistili příčinu jeho rozrušení. Harry Potter se zeptal
Dobbyho, jestli by byli domácí skřítci ochotni v případě útoku bránit hrad, ale kdyţ k tomu došlo, tak
nebyli poţádáni o pomoc. Všichni skřítci jsou z toho upřímně nešťastní. Dokonce za nimi Harry Potter
později ani nepřišel, takţe na ně musí být opravdu velmi rozzlobený.
Neville byl zděšený zjištěním, ţe nikdo nepromluvil se skřítky o důsledcích poslední bitvy. Nicméně se mu
podařilo rychle najít ta správná slova.
„Dobby, nejsem si jistý, jestli to víš, ale já jsem schopný komunikovat s hradem.“
Dobby vykulil oči a uţasle na Nevilla hleděl.
„Já sám jsem se během bitvy cítil tak trochu jako vy,“ řekl Neville a sedl si na bobek vedle skřítka. Harry
mi nedovolil, abych se zapojil přímo do bitvy, i kdyţ jsem moc chtěl. Myslel jsem si, ţe budu vypadat jako
zbabělec, kdyţ zůstanu na hradě, zatímco ostatní budou nasazovat své ţivoty.“
Draco bez dechu poslouchal Nevillovu řeč a byl uchvácen tím, jakou pozornost Nebelvír věnuje domácímu
skřítkovi. Uvědomil si, ţe doteď nepřemýšlel o tom, jak se asi Neville v ten osudný den musel cítit.
„Ale Harry mě poţádal, abych udělal opravdu důleţitou práci, se kterou by se nedokázal vypořádat jen tak
kaţdý. Poţádal mě, abych pomohl profesoru Brumbálovi drţet ochrany hradu.“
„A vy jste to zvládl, pane Neville?“ zeptal se Dobby s doširoka otevřenýma očima.
„Ano. A i kdyţ to nebyla příliš vznešená práce, tak bylo nutné to udělat, ţe?“
„Ach, ano, pane Neville, jste opravdu velmi mocný,“ ujistil ho Dobby. „Vás bylo zapotřebí, abyste udrţel
všechny děti v bezpečí, a aby byl hrad bezpečný pro všechny malé čarodějky a kouzelníky, kteří sem
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budou v budoucnosti chodit, aţ si vy, pan Malfoy a slečna Grangerová pořídíte děti, pane,“ přikyvoval
zuřivě skřítek. Neville a Draco na sebe přes skřítkovu hlavu chvíli zírali.
„Takţe souhlasíš s tím, ţe udrţování ochran hradu byla velmi důleţitá práce?“ zeptal se Neville.
„Ano, ano, pane Neville,“ přikyvoval Dobby, aţ mu lítaly uši.
„Dobře, Dobby, pak tedy doufám, ţe mi promineš mou nevychovanost, ţe jsem nepoděkoval všem
domácím skřítkům jiţ dříve. Protoţe jsem moc dobře cítil veškerou energii, kterou skřítkové vloţili do
ochrany hradního podzemí a ochrany vodních toků, které zásobují hrad pitnou vodou. Můţeš mi prosím
odpustit, ţe jsem vám za to nepoděkoval uţ dřív? Je mi to opravdu líto.“
„Mocný pan Neville nemůţe Dobbymu děkovat,“ skřítkovy vypoulené oči zalily obrovské slzy. „Ani jsme
nebyli vyzváni, abychom pomohli v boji,“ vzlykalo stvoření nešťastně.
„Ne,“ řekl Neville jemně, „Ale přes to jste dělali to, co bylo nejvíce potřeba pro záchranu hradu a udrţení
dětí v bezpečí a to, aniţ by vás o to někdo poţádal. To bylo od vás šlechetné. Jsem vám za to vděčný.
Myslíš si, ţe by bylo nějak moţné svolat všechny domácí skřítky, abych jim všem mohl poděkovat?“
Dobby teď uţ vzlykal do Nevillova ramene. Draco nikdy před tím neviděl domácího skřítka, ţe by se
někoho dotkl, pokud mu to nebylo přímo nařízeno a jen uţasle sledoval, jak mistrně Neville s ušatým
stvořením manipuluje.
Neville skřítkovi dále vysvětlil, ţe Harry byl zraněn a je ošetřován mimo hrad, ale ţe si je jistý, ţe by byl
na Dobbyho i na ostatní domácí skřítky stejně hrdý, jako je on sám.
***
Následující večer byli všichni bradavičtí skřítci svoláni do Velké síně, kde jim byla vyjádřena vděčnost za
pomoc při obraně hradu a později jim všem byla udělena zvláštní medaile (ta se nebrala jako součást
oblečení!) jménem celého kouzelnického světa.
***
Neville na to konto obdrţel skutečně velmi vřelé osobní poděkování od Hermiony za podporu domácích
skřítků.
***
Během následujících týdnů Draco, Hermiona a Neville svůj vzájemný vztah ustálili.
Bylo zřejmé, ţe si ostatní lidé myslí, ţe se stali pouze dobrými přáteli. Draco se naučil nebýt ţárlivý, ale
stejně dál miloval spát stočený do klubíčka těsně přitulený k Nevillovi.
Vypadalo to, ţe za pár let se skutečně naplní Dobbyho sen o jejich společném potomstvu.
Jedním z těch, kdo si celou pravdu uvědomil jako první, byl Vincent Crabbe. Draco pravidelně navštěvoval
Grega na ošetřovně a nijak ho nepřekvapilo, kdyţ tam pokaţdé našel i Vinceho, který se od Gregova lůţka
téměř nehnul. Čtvrtý den se Draco zeptal, jestli Greg nepotřebuje jeho další pomoc. Byl přesvědčený, ţe
nyní by mu uţ mělo být natolik dobře, aby mohl nemocniční křídlo opustit.
Vincent se na něho podíval.
„Děje se něco?“ zeptal se Draco.
„Ty taky nepřespáváš ve sklepení. Myslíš si, ţe je to pro Grega bezpečné?“
Draco svraštil obočí. „Vy se tam bojíte vrátit?“
„A ty snad ne?“
„Ne! To není ten důvod, proč tam nespím,“ odpověděl Draco se zarudlými tvářemi.
„Chápu. Chodíš za Grangerovou nebo za Longbottomem?“
„Coţe?“ vyprskl Draco.
Greg se v posteli vzepřel na lokty a napůl se posadil. „Nemusíš nám to říkat, Draco.“
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Draco se podíval na oba mladé muţe. Byli jeho přáteli uţ tolik let, kvůli němu opustili své rodiny...
„Za oběma,“ šeptl.
„Naráz?“ zeptal se Vince tiše.
Draco rozpačitě přikývl.
„Bomba,“ vyhrkl Greg.
„Bomba?“ zopakoval Draco a zvedl obočí.
„Budeš s nimi v pohodě,“ prohlásil Greg, jako by mu to bylo jasné jako den.
Draco se na něho podíval. „Ano, myslím, ţe budeme,“ řekl klidně a usmál se.
Vince se k němu natáhl a podal mu ruku.
Všechno se zdálo být tak bizardní.
„Ale stále nám tady zůstává problém se Zmijozelem. Přál bych si, aby uţ se Snape vrátil,“ povzdychl si
Greg.
„Nemůţeš očekávat, ţe se jen tak vrátí, kdyţ je jeho partner zraněný,“ odvětil Vince.
„Vy to víte?“ zíral na ně Draco.
„To, ţe jsme tlustí, ještě neznamená, ţe si nevšímáme ničeho, co se kolem nás děje,“ pokrčil rameny
Goyle.
„Ţasnu nad vaší prozíravostí, pane Goyle, ale byl bych vám vděčen, kdybyste přestal na veřejnosti
probírat můj osobní ţivot,“ protáhl hladce Snape, který se tam z ničeho nic objevil.
„Do prdele!“ vyhrkl Draco a málem z toho šoku dostal infarkt. „Kde se tu berete?“
„Pozor na jazyk, pane Malfoy. Roky špionáţe a sledování studentů ve mně rozvinuly určité uţitečné
schopnosti,“ pokračoval Snape.
Vincent se postavil a rozpačitě natáhl k vedoucímu své koleje ruku. „Je skvělé, ţe jste zase tady, pane. Uţ
jste v pořádku? A jak je... no... vy-víte-komu. Ale nemyslím tím vy-víte-koho,“ řekl mladík poněkud
zmateně.
Severus mu potřásl rukou. „Jsem v pořádku, děkuji za optání, pane Crabbe. A jak se daří vám, pane
Goyle?“
„Díky Dracovi dobře,“ vyslal Greg zářivý úsměv směrem ke svému příteli.
„Dluţíme oba dva Dracovi své ţivoty,“ řekl Vince váţně.
„Coţe?“ přerušil ho Draco, „Neříkej takové věci před svědky, Vinci! Kdybys to totiţ udělal, bylo by to
závazné! Nic mi samozřejmě nedluţíš, ty ani Greg. Jste přeci moji přátelé.“
„Musíme,“ řekli oba hoši současně.
„Zní to moţná sentimentálně, ale můj ţivot bez Grega by neměl smysl,“ řekl Vince tiše. „Takţe my oba...“
Draco zvedl ruce, aby své přátele od vyslovení takového závazku zastavil.
„Draco, moţná tě uklidní, kdyţ budeš vědět,“ začal Snape jemně, „ţe podstatou léčitelského daru je
povinnost zachraňovat druhým ţivot. A záchrana ţivota pro kouzelníka znamená vděčnost a závazek,
který nemůţe nikdy dostatečně splatit.“
„Oh,“ řekl Vince a posadil se. „My jsme jen čekali na správnou chvíli.“
„Kdyţ je to tak, pak vám děkuji,“ usmál se na něho Draco. „Je mi ctí.“
Greg se podíval na Snapea. „Můţeme si promluvit, pane?“ zeptal se.
Severus posílil tišící kouzlo, které kolem nich jiţ dříve vytvořil.
„Můţete mluvit. Co pro vás mohu udělat?“ zeptal se tiše.
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„Jak je Potterovi? Jenom... jenom mě napadlo, ţe kdyby mi Draco nepomohl a věnoval se jemu, tak by
nemusel být tak těţce zraněný... nebo mu snad Draco nedokázal pomoci? Nebylo to tak, ţe jsem vyčerpal
všechnu Dracovu sílu?“
Bylo zřejmé, ţe na to mladý muţ uţ delší dobu myslí a dělá mu to starosti.
„Nemohl jsem mu pomoct,“ řekl Draco rychle. „Přísahám, ţe to nesouviselo s vyčerpáním mé síly.“
„Krom toho... je mu uţ mnohem lépe,“ přidal se Snape taktně.
„To jsem rád,“ vydechl Greg úlevně.
„Ptal se i na vás.“
„Opravdu?“
Snape přikývl. „A teď z jiného soudku,“ prohlásil váţně. „Domníval jsem se, ţe profesorka Sinistrová má
vše pod kontrolou. Řekněte mi, proč se tedy nemůţete vrátit do svých loţnic?“
***
V několika příštích týdnech byl Snape neuvěřitelně zaneprázdněný. Situace v jeho koleji byla velmi sloţitá.
Těsně před bitvou odvedl Draco všechny studenty, o kterých se domníval, ţe by mohli během boje
představovat nějakou hrozbu, do tajných podzemních prostor a ujistil je, ţe je to pro jejich bezpečnost.
Hlavním cílem ale bylo zabránit jim zúčastnit se bitvy a ochránit ostatní studenty. To ale také znamenalo,
ţe nyní všichni věděli, jaký byl v téhle válce jejich postoj, a jednali s nimi nyní jako s potencionálními
špehy a donašeči. Snapea na celé té situaci uklidňovalo jen to, ţe jejich budoucnost, ještě před tím, neţ
opustí školu, nebyla úplně zničená. Rozhodl se, ţe pokud si to oni sami budou jen trochu přát, umoţní jim
nový začátek ţivota. Povaţoval za svou povinnost vysvětlit jim, ţe mají moţnost volby. Někteří z nich ale
bohuţel byli příliš oddaní Voldemortovým názorům. Věděl, ţe mnozí zmijozelové byli Dracovi vděční a jiní
by mu naopak nejraději za jeho zády podřízli hrdlo - a to jeho jako bonus k tomu navrch. Jako ředitel
jejich koleje nikdy nedal otevřeně najevo, komu patří jeho loajalita, ale studenti, jejichţ rodiče byli
Smrtijedi, věděli, ţe byl aktivní Smrtijed - a teď se dozvěděli, ţe byl ve skutečnosti špeh. Na mnoho
studentů z jeho koleje sice zapůsobila zmijozelská prohnanost a vynalézavost, s jakou si v této dvojité hře
počínal, ale to také mohlo trvat pouze do doby, neţ jeden z nich zatouţí pouţít kletbu Avada Kedavra. I z
tohoto důvodu bylo nutné jeho vztah s Harrym udrţet v naprosté tajnosti, zrovna tak, jako Harryho stav a
místo pobytu. Alespoň do té doby, neţ bude Harry schopen se sám bránit.
Ale Snape měl pro tyto děti pochopení... vţdyť mnoho z nich ztratilo rodiče, starší sourozence, nebo jiné
blízké příbuzné a z jejich pohledu se svět obrátil vzhůru nohama. Jejich naděje ohledně budoucnosti
zmizely, a aby toho nebylo málo, ten nečistokrevný Harry Potter byl na stránkách všech novin
prohlašován za mága. Severus věděl, ţe ţádný z těchto studentů si k němu pro radu nepřijde, ale také si
uvědomoval, ţe kdyţ jim nikdo nepodá pomocnou ruku, mohli by v budoucnu představovat skutečné
nebezpečí. Proto byl rád, ţe profesorka Sinistrová zůstala jeho zástupkyní. I ona vzešla ze Zmijozelu, ale
na rozdíl od něho byla vţdy z politického hlediska neutrální. Její přístup ke studentům sice nebyl právě
vřelý, ale to studenti Zmijozelu nevyţadovali.
Ulevilo se mu, kdyţ zjistil, ţe mnoho jeho studentů její klidné a věcné argumenty přijalo. Tolik by si přál,
aby to byl on, kdo by jim pomáhal, ale důsledky jeho odhalení coby špiona byly dalekosáhlejší, neţ by si
kdy pomyslel.
Ve škole začal nový semestr a Severus se s překvapivou lehkostí vrátil ke svému běţnému ţivotu.
Své večery a kaţdou volnou chvíli se snaţil věnovat vyčištění Harryho magie od kleteb. Šlo to pomalu a
byla to velmi namáhavá a vyčerpávající práce. Vyţadovala si kombinaci Albusových, Nevillových i jeho sil,
přičemţ jeden z nich drţel jejich síly spojené a ostatní dva se snaţili vyprostit neţádoucí kouzla. Včera v
noci se dostali na maximum, kdyţ se jim podařilo vyplést tři kletby a Severus si začínal dělat stále větší a
větší starosti.
Byl se podívat na Harryho a i kdyţ díky mastem a mudlovským antibiotikům předešli infekci, vypadaly
jeho jizvy stále jako ta nejhorší noční můra. Zmijozel přemýšlel nad tím, jak je nespravedlivé, ţe zrovna
Harry musí trpět takovým znetvořením svého těla. Podobné zjizvení se v kouzelnickém světě vidělo jen
zřídka. Byli lidé, jako třeba Alastor Moody, kteří si své jizvy doslova pěstovali. Ale u Pošuka to bylo jiné,
byl na své zranění pyšný. Severus moc dobře věděl, ţe starý bystrozor by tak příšerně vypadat nemusel,
kdyby nechtěl. Pokrok v čištění Harryho magie byl také omezen Albusovým stavem. Teď, kdyţ s ním
Severus trávil delší čas, si poprvé ve svém ţivotě uvědomil, jak je ředitel skutečně starý. Obvykle se zdál
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být zdravý a silný, ale to byla jen maska, za kterou skrýval svou slabost, kterou na něm Severus nemohl
během jejich krátkých setkání odhalit.
Jednoho večera, kdyţ se sešli, aby dostáli svým povinnostem, pohlédl na Nevilla a napadlo ho, ţe mladý
muţ má o ředitele stejné obavy, jako on sám.
Tu noc vyprostili jen dvě kletby a Brumbál uţ před nimi nemohl skrýt, ţe vyčerpáním sotva stojí na nohou.
„Moc se vám oběma omlouvám, Albusi a Severusi,“ řekl Neville tiše. Během jejich společné práce je začal
oslovovat takto důvěrně, ale z tónu jeho hlasu se nikdy nevytratila úcta, ani zdvořilost. „Obávám se, ţe
dnes večer zde nemůţu zůstat déle. Začal jsem pracovat s Hermionou na společném projektu, ale zatím
dělá veškerou práci sama. Několik večerů po sobě na mě čekala ve společenské místnosti, abychom mohli
udělat tu část, na které musíme pracovat společně, ale kdyţ jsem přišel, bylo vţdy uţ moc pozdě. Zítra
přijdu dříve a budeme pokračovat,“ slíbil ještě svým učitelům.
„Samozřejmě, milý hochu,“ řekl Brumbál vesele a neúspěšně zamaskoval svou úlevu. Rychle došel ke
svému stolu a posadil se do křesla.
Severus zkontroloval čas. Bylo dvacet minut po desáté. Byl uţ také hodně vyčerpaný a váhal mezi
návštěvou Harryho a dlouhou horkou sprchou, sklenicí whisky a spánkem. Ale nakonec se rozhodl, ţe
půjde navštívit Harryho.
K jeho lítosti ho zastavil Flavian Smythe, jeden z jeho ţáků ze čtvrtého ročníku, který přišel v bitvě o otce.
Chlapec stál u dveří jeho kanceláře a úzkostně na něho hleděl. Snape tipoval, ţe tam čeká uţ pěkně
dlouho.
Po té, co si s mladíkem dlouze pohovořil nad šálkem horké čokolády (tu vlastní si lehce vylepšil kapkou
whisky), bylo jiţ na návštěvu Harryho pozdě. Severus si dal rychlou sprchu a potom si šel lehnout. Bez
Harryho rukou, které by ho objímaly a jeho černých vlasů, šimrajících ho na hrudi, cítil podivný chlad a
osamělost. Bylo zvláštní, jak rychle si zvykl sdílet s ním svou postel. Severusova ruka samovolně
zabloudila do rozkroku. Uvědomil si, ţe naposledy na cokoliv sexuálního myslel před bitvou.
O jeden zuřivý a podivně neuspokojivý orgasmus později se převalil na bok a usnul.
***
Ron Weasley se cítil mizerně. Byl podráţděný a rozladěný.
Od té noci po bitvě neustále myslel na Nevilla, Hermionu a Draca... a musel si sám sobě přiznat, ţe z té
představy nebyl aţ tak znechucený. Spíš mu bylo stydno. A moţná také trochu ţárlil.
Samozřejmě, ţe nechtěl mít sex s Malfoyem, nebo - nedopusť Merlin - s Nevillem.
Jenţe... Neville snad není tím druhem chlápka, kterému je předurčeno mít neuvěřitelné sexuální záţitky?
Vţdyť je to Neville, pro Merlina!
Po té, co je Ron opustil, vrátil se do Velké síně a hodně pil. V průběhu večera a noci měl sex se třemi
různými dívkami, jako pomstu Nevillovi a Hermioně za jejich prostopášnost.
Byla to celé od něho neskutečná hloupost a Ron si z toho večera stejně příliš nepamatoval. A se třetí
dívkou si ani neuţil, protoţe jakmile začal, musel jít zvracet, protoţe všechna ta tělesná aktivita spojená s
alkoholem nebyla příliš dobrá kombinace. Samozřejmě, ţe to Annu příliš nepotěšilo.
Ovšem tím jeho poníţení ještě nekončilo. Kdyţ se následujícího rána při pozdní snídani chlubil bratrům
svými dobyvatelskými schopnostmi, tak se ho Bill jen potichu zeptal, jestli pouţil kondom nebo se zeptal
těch dívek, jestli poţily antikoncepční lektvar. Ron sebou při jeho slovech polekaně trhnul.
Následující hodiny byly jedny z nejtrapnějších v jeho ţivotě. Nepamatoval si, ţe by pouţil kondom a Bill ho
donutil, aby našel všechny tři dívky a absolvoval s nimi ty nejtrapnější rozhovory, které společenské
místnosti Mrzimoru a Havraspáru kdy zaţily. Zjistil, ţe dvě dívky nepouţily ţádnou ochranu a Bill ho - čistě
jen pro jistotu - donutil jít se všemi třemi dívkami (naštěstí ne se všemi najednou) na prohlídku k madam
Pomfreyové. Její vyčítavý pohled ho zasáhl víc, neţ kdyby mu vynadala. Poppy Pomfreyová vypadala
naprosto vyčerpaně a kdyţ Ron viděl všechny ty pacienty, o které se starala, došlo mu, ţe měl na
antikoncepční lektvar myslet, ještě neţ se opil a úplně ztratil nad sebou kontrolu.
Ale nejhorší ze všeho pro něho bylo, ţe se před svým bratrem cítil zahanbený.
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Ke všemu se Bill neusmál a nepokrčil nad tím rameny, kdyţ to všechno skončilo, jak Ron doufal, ale řekl
mu, ţe všichni muţi od Weasleyů jsou neobyčejně plodní a ţe by se měl chovat zodpovědně nejen vůči
dívkám, se kterými spí, ale také vůči jejich rodině. Děti by měly být počaty pouze tehdy, kdyţ jsou
plánované a chtěné, a ţe nemůţe očekávat, ţe jeho matka bude vychovávat všechny jeho nemanţelské
potomky, i kdyţ by to nakonec musela udělat, protoţe je přesvědčený, ţe se Ron nedokáţe dost dobře
postarat ani sám o sebe.
Po této řeči Bill odešel s Charliem a Rona tam zanechali s pocitem školáka, který není hoden pozornosti
ani jednoho ze zbývajících muţů v rodině.
Navíc měl ošklivé noční můry o poslední bitvě. Sice nikoho nezabil, ale kletbu Avada Kedavra vyslovil více
neţ jednou.
Jeho kletba selhala a jemu se na jednu stranu ulevilo, ale na druhou stranu měl strach, ţe má málo magie
a ţe jako kouzelník nestojí za nic. V boji, kdy Avadu pouţil téměř jako první ze svých kouzel, to v něm
zanechalo pocit bezmoci a zděšení. Byl si vědom toho, ţe udělal několik výborných strategických tahů,
kdyţ jeho panika trochu zmizela, ale také pouţil několik kouzel, na která sice odmítal myslet, ale která ho
pronásledovala v noci. Byla to samá odporná kouzla. A nyní ve svých nočních můrách slyšel křičet lidi.
Viděl jejich tváře, i kdyţ zpětně nechápal, kde vzal dostatek času na to, aby si je ve víru bitvy mohl
prohlédnout.
Poté, co strávil celý den navštěvováním madam Pomfreyové s dívkami, se šel podívat na Harryho a našel
ho v hrozném stavu. A pomyslel si, ţe i on sám je příčinou mnoha bolestí a ţe jiní lidé trpí kvůli němu
stejně, jako jeho přítel. Ale moţná ţe ne, jestliţe se jim dostalo kouzelnické lékařské pomoci... Ale ruku
na srdce, nikdo se po bitvě nijak nenamáhal poskytnout Smrtijedům první pomoc a všichni na vítězné
straně si zřejmě mysleli, ţe tak je to v pořádku.
Ale Ron se nemohl rozhodnout, co vlastně cítí. Kdyby stál na straně poraţených a byl by zraněn, také by
ho nechali napospas bez ošetření? Samozřejmě, ţe by si takový osud pro sebe nepřál, a samozřejmě také
chápal, ţe se strana vítězů nejprve postarala o zraněné z vlastních řad. Ale co se stalo potom? Viděl, jak
lidé z jeho strany kopou do zajatců – dobrá, také si kopnul do nějakého muţe, ale těsně před ním, neţ
kopnul do krčící se ţeny se zarazil a v tom okamţiku z něho veškeré nadšení vyprchalo jako pěna nad
lektvarem a on odtamtud odešel pryč. Nikdo další se však nezastavil, a on sám se prostě jen otočil a
nechal to být.
V posledních několika dnech se cítil nespokojený sám se sebou a se vším kolem sebe.
Samozřejmě, ţe byl rád, ţe Harry zabil Voldemorta.
Ale také mu to přišlo jistým způsobem trochu zvláštní.
O to, aby byl Voldemort poraţen, usilovali celou dobu.
A i kdyţ neměl o Harrym ţádné pochybnosti... zejména po té, co zjistil, ţe je mág, nikdy se doopravdy
nezamýšlel nad tím, co bude po poslední vítězné bitvě.
Nepřemýšlel o světě bez Voldemortovy hrozby.
Jak to ovlivní jeho ţivotní plány?
Stále ho láká být bystrozorem?
Teď by chytal jen obyčejné zločince, nebo ne? Tedy... aţ se jim podaří pozatýkat zbývající Smrtijedy.
Zůstanou na něho jen takový idioti, jako je Mundungus se svými kradenými kotlíky a jemu podobní.
Opravdu chce svůj ţivot zasvětit pronásledováním takového lidského odpadu?
A krom toho, je pravděpodobné, ţe bystrozorský sbor bude nabírat daleko méně rekrutů, kdyţ je
Voldemortova hrozba zaţehnána.
Věděl, ţe přátelství s Harrym a jeho účast na poslední bitvě mu vybudovalo silnou pozici, které by mohl k
získání tohoto místa vyuţít, ale v koutku mysli si stále rekapituloval své reakce během bitvy. Své pocity,
kdyţ druhým způsobil bolest. A svou neschopnost jednat pod tlakem.
Uvědomil si, ţe v podobné situaci by se nechtěl znovu ocitnout.
Ron si vzpomněl na den, kdy poprvé navštívil Harryho na základně. Byl upřímně zděšen, to ano, ale kdyby
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byl upřímný sám k sobě, musel by si přiznat, ţe se po prvních patnácti minutách začal nudit. Harry byl
stále v bezvědomí a sedět vedle Snapea mu přišlo tak nepříjemné, jako by jako by se s ním ocitl na
hodině lektvarů a neměl vypracovanou domácí úlohu. Bylo sice zajímavé pozorovat vojáky a všechny ty
jejich zbraně, ale netušil, proč mají na sobě to směšné bílé oblečení, v němţ vypadali opravdu hloupě.
Přitom nikdy dřív, kdyţ trávil čas u Harryho lůţka, se nenudil a trvalo mu poměrně dlouho, neţ pochopil,
co se na této situaci liší.
Vţdycky tam s ním byla Hermiona, která s nimi mluvila, smála se, nebo jen tak četla nahlas.
A teď, kdyţ Harry dokonce ani nebyl kouzelník... a Hermiona ho nepotřebovala, nebo nechtěla, tak se cítil
opuštěný.
Pro někoho, kdo vyrůstal ve velké rodině a potom několik let ţil na koleji se spoluţáky, to byl zvláštní
pocit. Připadalo mu, jako by jeho mozek byl podivně ochablý, kdyţ tu nebyl nikdo, s kým by sdílel své
myšlenky a nápady, a nedostalo se mu od nikoho ţádné reakce. Coţ bylo poněkud směšné, vzhledem k
tomu, jak byly Bradavice přecpané studenty, mezi nimiţ byli i jeho příbuzní. Ale zdálo se, ţe se izoloval od
nejdůleţitějších lidí svého ţivota, aniţ by věděl proč.
Několikrát se byl podívat na Harryho a byl rád, ţe se stav jeho přítele lepší a ţe s ním uţ dokáţe
komunikovat a povídat si o starých časech. Ale bylo zcela zřejmé, ţe i kdyţ se Snape vrátil do školy, tak
stále zůstával Harryho nejbliţším přítelem. Stejně tak to bylo u Hermiony. Také ona k němu byla laskavá,
ale blíţ jí byli Neville s Dracem.
On však necítil touhu se usadit a mít jednu stálou partnerku, i přes tu trapnou epizodu, která vznikla z
oné bouřlivé noci po bitvě.
Bude se prostě muset naučit ţít sám za sebe.
V příštích několika týdnech viděl Ron najednou hodiny strávené v Bradavicích v jiném světle. Uplatní nějak
v budoucnu získané vědomosti? Bude se něčím z toho, co naučil, ţivit? Chtěl by ještě dál studovat v
kouzelnickém světě? A jaký obor by vlastně studoval?
Byl pevně rozhodnutý, ţe si chce vydělat nějaké peníze.
Napadlo ho to, kdyţ po bitvě poprvé opustil hrad. Bylo několik dní po boji a šesté ročníky dostaly povolení
k návštěvě Prasinek. Ron se vydal se Seamusem a Deanem do hospody u Tří Košťat. Cestou byl však
osloven reportéry, kteří mu dokonce nedali pokoj ani v hospodě a nabízeli mu velkou kopu peněz za to,
kdyţ jim vyzradí místo Harryho pobytu, nebo s ním alespoň získají exkluzivní rozhovor. Byli stále
dotěrnější. Ron, stejně jako Dean a Seamus, byli tak pobouřeni, ţe se vytratili z hospody, ještě neţ jim
donesli objednané pití a přes dav reportérů kteří se na ně vrhali, se vydali zpět k hradu. Zdálo se, ţe se
zde reportéři objevili v celých rojích, hned poté, kdyţ zjistili, ţe se v Prasinkách pohybují lidé, kteří byli
přímými účastníky poslední bitvy. Sláva, o které vţdycky tak snil, byla pro něho najednou obtěţující.
Celý rozzuřený spěchal po návratu do hradu ihned za Brumbálem.
Brumbál, který byl v kontaktu s novináři od první hodiny po skončení bitvy, byl znepokojen. Dohodl se s
Asociací kouzelnického tisku, ţe novináři nebudou studenty obtěţovat a tento útok, který na ně podnikli
hned v první minutě poté, co opustili zdi hradu, byl pro něho poslední kapkou.
Vyzval Starostolec, aby vydal pro veškerý tisk soudní zákaz - s odvoláním na bezpečnost hrdiny
kouzelnického světa a také všech studentů. Seamus byl hordou utíkajících novinářů povalen na zem a
zraněn. Fotografie jeho zranění, i jeho potrhané šaty byly naprosto dostačující, aby Brumbálově ţádosti
bylo vyhověno. To však nezabránilo tisku ve spekulacích, ţe byl Harry zabit nebo tak těţce zraněn, ţe
nemůţe být fotografován.
Potřeba vyčistit Harryho magii a dostat ho zpět do Bradavic se stala ještě naléhavější, neţ kdykoliv před
tím. Protoţe navzdory všem bezpečnostním opatřením bylo jasné, ţe se jim nepodaří Harryho úkryt udrţet
v tajnosti navěky.
***
Lucius Malfoy si s velkým zájmem kaţdý den pročítal všechny kouzelnické noviny, které mu byly
doručovány do jeho poštovní schránky v Mnichově. Najal také několik špehů a podařilo se mu navázat
kontakt s několika známými Smrtijedy.
Měl velkou radost ze své vzrůstající magické síly. Nyní uţ mu zbývalo jen nastřádat dost informací, aby
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mohl analyzovat situaci a dokázal přesně určit, kdy a kde bude nejlepší udeřit.
***
Harryho mudlovští lékaři byli s tempem jeho zotavování velmi spokojeni. Poţádali Severuse a Nevilla o
svolení zkusit jejich mast na ostatních pacientech a protoţe byl balzám vytvořen bez pomoci magie, oba
souhlasili. Neville se okamţitě rozhodl zasadit některé potřebné bylinky do svého nového fóliovníku – jen
pro jistotu, kdyby bylo potřeba připravit větší mnoţství masti.
Kouzelničtí ochránci, kteří hlídali Harryho, se u něho střídali podle rozpisu v osmi lidech, ve snaze
minimalizovat pravděpodobnost odhalení místa pobytu pacienta. Nedaleko základny byl zřízen bezpečný
byt, do kterého se kouzelníci mohli buď přemístit nebo letaxovat. Do tábora odtud chodili pěšky, aby
nevzbudili podezření mezi mudly, kdyby se tam jen tak zčista jasna zjevili. Harry, kterému se vrátil zájem
o dění kolem sebe, s pobavením sledoval, jaký typ mudlovského oblečení se jeho jednotliví ochránci
rozhodli nosit.
Kdyţ uplynul první měsíc, aniţ by došlo k nějakému útoku, vojáci uţ své kouzelnické protějšky dobře
znali. Říkali si navzájem křestními jmény a často nechávali otevřené dveře, aby si ti, kteří hlídali venku,
mohli povídat s těmi, co měli stráţ uvnitř. Na dveře zavěsili terč a kouzelníci a někdy i vojáci, se bavili
tím, ţe házeli šipky. Dokonce i Harry, jakmile dokázal vstát z postele, se připojil ke hře. Kdyţ to zjistil
jeden z velících důstojníků, tak mu Harry vysvětlil, ţe to byl velmi dobrý nápad jednoho z vojáků, aby mu
pomohl zotavit se. Ţe prý mu šipky pomáhají posílit jeho sebedůvěru, zlepšují schopnost koncentrace a
fyzičku. A kdyţ vydal souhlas i přivolaný fyzioterapeut, který se o Harryho staral, nebylo co řešit. Za
krátkou dobu se Harry, notně povzbuzovaný svými stráţci, naučil hrát šipky velmi obratně.
Otok na obličeji pod plastovou maskou ustupoval, a kdyţ se mu na tváři znovu objevilo oko, zjistili, ţe je
naštěstí nepoškozené. Harry se na oční chirurgii podrobil laserovému zákroku, při kterém mu byla
vyléčena jeho krátkozrakost, takţe teď viděl dobře i bez brýlí, které ho na oteklém a bolavém obličeji
tlačily. Harry miloval ten pocit, kdyţ se ráno probudil a nemusel jako první šmátrat po svých brýlích.
Pomohlo mu to snadněji přijmout, ţe nebude šmátrat ani po své hůlce.
Ze začátku byl Harry příliš nemocný na to, aby přemýšlel o své chybějící magii, cítil se tak zle, ţe ho
absence jeho moci neznepokojovala. Ale s tím, jak jeho noha začala reagovat na fyzioterapii a on začal
znovu chodit a samostatně se pohybovat, a posléze se začala uzdravovat i další zranění, prázdnota uvnitř
něj se stala všudypřítomná. Ptal se Severuse, jak se jim daří v čištění jeho magie a kdyţ viděl napětí v
jeho ústech, která vyslovila jen strohé: „Pomalu“, slíbil sám sobě, ţe uţ se nebude ptát. Severus vypadal
naprosto vyčerpaně a Harrymu bylo jasné, ţe mu dává zabrat i jen to, aby se popasoval se svými
zmijozely a s výukou, natoţ kdyţ ještě musel pracovat na jeho magii. Navrhl Severusovi, aby ho
navštěvoval méně často a snaţil se necítit bolest, nebo osamění, kdyţ za ním Severus nepřišel celý
následující týden a potom dalších deset dní.
Při poslední návštěvě se zdál být Severus roztrţitý a dlouho se nezdrţel. Po té, co odešel, se Harry
nedokázal ubránit pocitu zklamání a nepodařilo se mu zastavit ani hořké slzy, které se mu kutálely po
tvářích. Leţel na svém vzduchovém polštáři a hrdlo měl celé staţené, jak se snaţil, aby ze sebe nevydal
ţádný vzlyk. Ten večer u něho byla na stráţi Tonksová a laskavě ho hladila po vlasech a po nezraněné
části tváře. A kdyţ přeci jenom voják zaslechl posmrkávající zvuky, vyměnil si s Tonksovou ustaraný
pohled. O chvíli později se v pokoji objevil lékař. Byl trpělivý a uklidňující, a ujistil Harryho, ţe takové
citové výlevy se daly očekávat. Potom Harrymu do ruky napíchli jehlu a pustili mu do ţil látku, která ho
poslala do říše zapomnění.
Harry nebyl příliš překvapen, kdyţ za ním v následujících třinácti dnech Severus nepřišel.
Netušil, ţe Severus byl v Prasinkách napaden dvěma mladými Smrtijedy, Withingtonem a Turleym, a
přestoţe oba mladé muţe zneškodnil, aniţ by je zabil, aby mohli být vyslechnuti na ministerstvu, strávil
třicet šest hodin na ošetřovně s ošklivou zlomeninou pravého kotníku. Harry si byl vědomý pouze toho, ţe
jeho návštěvníci jsou více obezřetní, a ţe mu několik dní za sebou zapomněli přinést Denního věštce.
Harry byl právě uprostřed nějakých cvičení, kdyţ za ním přišel Kingsley Pastorek.
„Kingsley! Rád tě vidím! Čemu vděčím za tu čest?“ zubil se na bystrozora.
Kingsleyho váţný výraz mu však setřel úsměv z tváře.
„Co se stalo?“ zeptal se Harry nervózně a posadil se.
„Můţeme si promluvit soukromě?“ zeptal se Kingsley. Po jeho otázce se fyzioterapeut na Harryho chápavě
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usmál a spěšně opustil místnost.
„Také půjdu,“ ozval se Moody a začal vstávat, „kdyţ jsi přišel převzít směnu.“
„Ty můţeš zůstat, Alastore,“ řekl Kingsley s pohledem upřeným na zbývajícího vojáka. Ten však stál dál
nepohnutě, bez jediného mrknutí oka.
„Joe nemůţe odejít, má příkaz tady zůstat,“ řekl Harry tiše. Jeho hlas zněl ještě trochu ochraptěle a on
uvaţoval nad tím, jestli někdy bude znít jako dřív. Zalovil v zásuvce stolku u postele a vytáhl malou
kovovou kouli. „Pouţijeme tohle. To zabrání tomu, aby nás slyšel. Promiň, Joe,“ kývl na stráţného.
„Bez problému, Alexi,“ přikývl stráţný vděčně.
Harry postavil kouli na noční stolek a podíval se na Moodyho. „Umístěte kouzlo proti odposlouchávání,“
instruoval ho tiše.
Moody přikývl a udělal to.
„K čemu je ta věc dobrá?“ zeptal se Kingsley a udiveně si kouli prohlíţel.
„Vůbec k ničemu,“ ušklíbl se Harry, „ale pro ně je jednodušší věřit, ţe to ticho způsobilo nějaké pole, neţ
ţe jste to udělali vy.“
„To jsou opravdu tak hloupí?“ zavrčel Moody.
Harry se na něho vyčítavě podíval. „Ne, jsou velmi chytří. Je to pro ně logické. Umějí vyrobit spoustu
malých zařízení, která mají obrovskou moc a kterým byste neměl vůbec šanci porozumět. Tohle jim dává
smysl.“
„Kdyţ to říkáš, chlapče,“ zavrtěl Moody pochybovačně hlavou. Harry byl z přezíravého přístupu starého
bystrozora mrzutý, protoţe jeho vlastní budoucnost v kouzelnickém světě byla nejistá. A pokud nedostane
svou magii zpět... tak by mudlovský svět byl i jeho světem.
„Co se stalo?“ obrátil se na Kingsleyho.
„Mluvil jsem s tvými lékaři,“ začal Pastorek.
„Ano?“
„Chceme, aby ses vrátil do Bradavic. Našli jsme specializovanou sestru, která je čarodějka, ale pracuje v
mudlovských nemocnicích. Postará se o tebe. A kdyby byla zapotřebí odborná konzultace, můţeme tě
přemístit kdykoliv zpět.“
„Dobře,“ řekl překvapeně Harry. „Je to ale trochu náhlé. Co způsobilo ten spěch?“
Kingsley mlčel.
„Tak co se stalo?“ zeptal se Harry naléhavě.
„Máme za sebou útok Smrtijedů. Rádi bychom na tebe dohlíţeli v Bradavicích. Zvlášť teď, kdyţ se uţ
můţeš sám pohybovat.“
„Coţe? Útok? Kde? Byl někdo zraněný?“
„Dva Smrtijedi byli zajati, ale po výslechu to vypadá, ţe jednali nezávisle a ţe jejich útok byl s větší
pravděpodobností spontánní, neţ ţe by byl nějak pečlivě naplánovaný. Nikdo nebyl váţně zraněn.“
vysvětlil Kingsley.
„Tak dobře,“ řekl Harry pomalu. „Kdy vyrazíme?“
„Hned,“ řekl Kingsley pevně.
***
O hodinu a půl později, po té, co se Harry ve spěchu rozloučil a poděkoval svým novým přátelům, uţ s
ním a Kingsleym krouţil vrtulník kolem Bradavic a chystal se na přistání.
Uvnitř hradu, v nemocničním křídle, čekal na Harryho Severus. Otevřeným oknem slyšel svist listů rotoru.
Jak dlouho jim to můţe trvat? Deset minut, neţ Harry vystoupí a dojde k hradu? Moţná o trochu déle.
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Jestli ho někdo zahlédne, tak mnohem déle. Snape si znovu uhladil šaty a pak si za to sám sobě vynadal.
Věděl, ţe Brumbál čeká ve dveřích hradu.
V nemocničním křídle byl zřízen oddělený pokoj pro Harryho a s ním sousedily další soukromé apartmány.
V nemocnici uţ na něj čekají dva bystrozoři, ale naštěstí zraněný kotník dával Severusovi důvod zde být
také. Teoreticky teď čekal na ošetření, ale všechny případy byly pochopitelně kvůli příchodu Harryho
Pottera odloţeny.
Severus se nemohl dočkat, aţ bude Harrymu natolik dobře, aby se mohl vrátit do jeho postele a mohl ho
kaţdou noc drţet ve svém náručí. Nemusí to být hned. Věděl, ţe je před Harrym dlouhá cesta k uzdravení,
ale doufal, ţe se chlapec za posledních několik týdnů, co ho neviděl, hodně zlepšil.
Harry jistě pochopí, proč čištění jeho magie trvá tak dlouho, aţ uvidí, jak strašně vyčerpaně Albus vypadá.
On sám jiţ pracuje na lektvarech, které zahladí Harryho jizvy, jakmile se mu vrátí magie, aby jejich účinky
podpořila.
***
Harry vyšel z temného prostoru vojenského vrtulníku a na chvíli ho oslepilo slunce odráţející se od jezerní
hladiny. Obrátil se, aby podíval na Bradavický hrad. Srdce mu bušilo radostí z návratu domů a
očekáváním, ţe brzy uvidí Severuse.
Najednou se začal třást, podlomila se mu kolena a musel se chytit Kingsleyho ruky.
„Alexi?“ oslovil ho Pastorek jeho falešným jménem kvůli lékaři, který na Harryho dohlíţel po cestě a teď si
s ním přišel potřást rukou. Harry se ohlédl přes rameno, zalapal po dechu, zamrkal, zavrtěl hlavou a
namáhavě polkl.
„Alexi? Jsi...“
„Vezměte mě zpátky,“ řekl Harry naléhavě.
„Coţe?“
„Alexi...“
„Vezměte mě zpátky!“ Harry se začal vracet k vrtulníku.
Kdyţ ho Kingsley uchopil za ruku, bolestivě sebou trhnul.
„Ach, Merline, omlouvám se!“ vyhrkl Kingsley. „Řekni mi, v čem je problém? Budeš v pořádku...“
„Nebudu,“ zalapal Harry po dechu a třásl při tom hlavou. „Nebudu, nemůţu...“
„Ale no tak...“ pokusil se ho přesvědčit Kingsley.
Doktor tam váhavě stál.
Harry se podíval na Kingsleyho a zasyčel: „Copak to nechápeš? Nemůţu! Nedokáţu ho ani vidět! Vidím
jenom ruiny!“
A se slzami na tvářích Harry znovu nastoupil do vrtulníku.
Kingsley se za ním chvíli zděšeně díval a potom se k němu připojil.
„Odvezte nás zpět,“ řekl překvapeným vojákům a o chvíli později se Chinook opět se svým typickým
zvukem vznesl a přelétl zpět přes údolí.
35. kapitola - Nedorozumění
Při zpáteční cestě ze sebe Harry nevydal ani hlásku, jen tak tam seděl schoulený do sebe. Posádka zřejmě
vysílačkou informovala základnu o jeho návratu, protoţe po přistání byl odveden rovnou do svého starého
pokoje.
„Hej, kámo, to jsem ti tolik chyběl?“ přivítal ho jeho jeden ze členů jeho ochranky přátelsky.
Harry odpověděl sotva znatelným kývnutím hlavy, před tím, neţ se zamkl v koupelně.
Posadil se nešťastně na podlahu a zády se opřel o zeď.
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Měl to vědět.
Mělo ho to napadnout.
Kingsley se s ním snaţil mluvit přes dveře, ale Harry potřeboval být o samotě. Chtěl se s tím poprat sám.
Po několika pokusech, které Harry ignoroval, protoţe nechtěl být na Pastorka hrubý, zaslechl šepot, jehoţ
význam pochopil, aţ kdyţ se rozrazily dveře a mohutná Pastorkova postava překročila práh.
„H... Alexi...“
Harry byl v tu ránu na nohou, vztek v něm kypěl jako v sopce těsně před výbuchem.
„Jak se opovaţuješ! Jak se, kurva, můţeš odváţit pouţít... to... proti mně!“ vykřiknul při pohledu na hůlku
v Kingsleyho ruce.
Vypadalo to, ţe si Kingsley okamţitě uvědomil, co udělal a ustoupil.
„Já jen...“
„Vypadni! Vypadni!“ křičel Harry. „Nemůţu uvěřit tomu, ţe jsi to udělal!“
„Mám někoho zavolat?“ zeptal se Kingsley opatrně, neţ vycouval ze dveří.
„Ne! Copak tady, kurva, nemůţe mít člověk ani minutu klidu?“ řval Harry.
Dveře se s tichým klapnutím zavřely.
***
Mezitím na hradě Severus netrpělivě přecházel sem a tam, tak rychle, jak jen mu to jeho bolavý kotník
dovolil. Co ho k sakru tak zdrţelo? Vţdyť se měl u brány setkat s Nevillem a ten ho měl přemístit nahoru.
Učitelé se snaţili zachovat u všech studentů jejich obvyklé hodiny a na studenty sedmých ročníků čekali
zkoušky OVCE.
„Profesore Snape, můţete sem na okamţik přijít?“ zavolala na něj madam Pomfreyová ze dveří své
kanceláře.
Takţe Harry sem prošel přes krb?
Severus vešel do kanceláře, jak to nejlépe zvládl, ale i tak bylo jeho kulhání viditelné.
Madam Pomfreyová za ním zavřela dveře.
Po Harrym ani vidu, jen v ohništi se vznášela Albusova hlava.
„Řediteli? Co se děje?“ zeptal se Severus, kdyţ se k němu sklonil.
„Pojď ke mně, Severusi,“ vyzval ho Brumbál.
O chvíli později uţ si Severus oklepával popel z ramen v kanceláři ředitele.
„Kde je?“ zamračil se, kdyţ si uvědomil, ţe Harry není ani tam.
„Nemám ponětí,“ přiznal Albus. „Filch čekal u brány. Řekl mi, ţe Harry a Kingsley vystoupili ven z
vrtulníku, ale potom zase nastoupili zpět a odletěli.“
„Prosím?“
„Já vím, ţe to nedává ţádný smysl. Ledaţe...“
„Ledaţe co?“ doţadoval se Severus. Jeho útroby se sevřely ve špatné předtuše.
„Harry nedostal moc času, aby o tom přemýšlel,“ řekl Brumbál pomalu.
„Nad čím by přemýšlel?“ vybuchl Severus. „Kingsley mu snad řekl, ţe tady bude zaměstnaná
ošetřovatelka...“
„Ano, řekl.“
„Tak co, Albusi?! Na co naráţíš?“
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Albus zůstal sedět za stolem a mávnutím ruky přivolal konev s horkým čajem.
Severus frustrovaně zaskřípal zuby.
„Já jsem Harryho neviděl...“ začal pozvolna Brumbál.
„Právě teď jsi s ním měl být. Co to s tím má společného?“
„Chápu správně, ţe je škaredě zjizvený...“
„Ano, to je jeden z důvodů, proč potřebujeme vyčistit jeho magii,“ přerušil ho Snape.
„Je to mladý muţ, Severusi. A jeho obličej byl velmi poškozen...“
„Nosí masku, která...“
„Aha.“
„Jaké aha? Pro Merlina, pověz mi to!“
„Moţná se stydí.“
Po Severusově nechápavém pohledu si Brumbál povzdychl. „Za svůj vzhled,“ pokračoval.
„Já jsem ho viděl celého. No a co?“ zamračil se Severus.
„Ano, viděl jsi ho a tak jsi připraven. Ale jeho kamarádi a spoluţáci nemají ţádnou představu o tom, jak
vypadá. Moţná, ţe si to uvědomil, aţ kdyţ přiletěl.“
„Harry není ţádný zbabělec! A něco tak bezvýznamného...“ zavrčel Severus.
„Samozřejmě, ţe není zbabělec, ale je jenom člověk.“
Severus se odvrátil. Uvědomoval si, ţe je Harry ošklivě zjizvený. Ale Harry se o tom sám nikdy nezmínil...
ani náznakem. Ale moţná má Albus pravdu. Harry je mladý muţ. Moţná je ze svého stavu rozpačitý.
Severus se rozhodl, ţe si s ním o tom bude muset promluvit.
Pomohlo by, kdyby Harry věděl, ţe je mu to jedno? Tedy aţ zas tak úplně to pravda nebyla... Severusovi
to samozřejmě jedno nebylo. Miloval Harryho hladkou kůţi a nenáviděl představu, ţe zůstane poškozená.
Dělal vše pro to, aby minimalizoval následky. Ale na konci dne pro něj Harry bude vţdy jen jeho Harry.
Merlin ví, ţe i on přijal Severuse se všemi jeho chybami.
„Vrátí se Harry na stejnou základnu?“
„Já nevím. Musíme čekat na zprávu od Kingsleyho.“
„Ten mudlovský dopravní prostředek se pohybuje strašně pomalu,“ procedil Snape při vzpomínce na
poslední cestu s Harrym a na to, jak se bál, ţe mladý muţ cestou zemře. Nedokázal by tu jen tak několik
hodin stát a čekat na zprávu, mezitím by se patrně zbláznil. Vykročil ke dveřím. „Jdu učit. Dejte mi,
prosím, neprodleně vědět.“ A odešel.
***
O tři hodiny později stál Severus před dveřmi Harryho koupelny. Kdyţ jim Kingsley sdělil, ţe mu Harry
řekl, ţe není schopen vidět hrad, byl on i Albus v naprostém šoku.
Jak mohli být tak hloupí? Jak to, ţe si ani jeden neuvědomili, ţe bez magie...
Harry ho jen pozdravil a poţádal ho, aby odešel.
Severus se právě chystal otevřít dveře kouzlem, kdyţ si stráţný za ním odkašlal.
Severus k němu vzhlédl.
„Já bych to raději nedělal, pane,“ řekl voják opatrně.
„Co jste to říkal?“
„Ten druhý pán... černoch s náušnicí... nějak odemkl dveře a Alex běsnil.“
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Severus tam stál a přemýšlel.
Harry nechce, aby proti němu pouţívali magii.
To je docela pochopitelné. Musí se cítit naprosto bezmocný. Zcela odříznutý od jejich světa.
Severus se podíval na stráţ. Bylo mu trapné, pokusit se Harryho přemluvit před tím muţem, co tam stál,
jenţe nevěděl, kde je ta kulatá věc, kterou pouţívali na předstírání zvukotěsného pole. A krom toho, Harry
teď potřeboval stráţ víc, neţ kdy dřív.
Přitáhl si tedy ţidli ke dveřím a otočil se k vojákovi zády, ačkoliv nenáviděl ten pocit nechráněnosti. Jen
pro případ kolem sebe rychle rozprostřel ochranné kouzlo.
„Alexi,“ řekl tiše. „Musíme si o tom promluvit.“
***
Na druhé straně dveří seděl Harry stále ještě na zemi a opíral se o zeď. Jen trochu změnil pozici, protoţe
od dlouhého sezení uţ skoro necítil zadek a nohy jakoby mu vrostly do podlahy. Na jednu stranu strašně
moc chtěl, aby Severus vyrazil dveře z pantů, popadl ho do náruče a řekl mu, ţe bude všechno v pořádku.
Ale na druhou stranu strávil několik hodin přemýšlením o tom, jestli někdy dostane svou magii zpět... A
jestliţe se jim to doposud nepodařilo, tak jak dlouho to ještě můţe trvat? Pokud by svou magii uţ nikdy
nezískal, pak by nebyla ţádná naděje, ţe by ho Severus chtěl. Nechtěl by mudlu. Někoho, kdo by ani
nemohl vstoupit do jeho světa.
Ani to nemohl takhle Severusovi říct. Věděl, ţe je tam s ním stráţ.
„Jak dlouho bude trvat neţ se vrátí zpět má... síla?“ zeptal se nakonec tiše.
Severusovo srdce vynechalo jeden úder. To se musel Harry zeptat právě na tohle? „Bude to nějaký čas
trvat,“ řekl upřímně.
„Jak dlouho, Severusi? Týden? Měsíc?“
Severus zatajil dech. Půl století, jestli budeme pokračovat tímto tempem, pomyslel si. „Musíme přijít na
způsob, jak ten proces urychlit.“
„Jak dlouho?“ zeptal se znovu Harry.
„To nedokáţu říct.“
„Rok?“ zlomil se Harrymu hlas.
Severus neodpověděl.
„Takţe déle?“
„Alexi, nech mě jít dovnitř.“
„Prosím tě, Severusi, jdi pryč. Musím přemýšlet.“
„Nemusíš být na to sám.“
„Prosím!“
Snape se opřel o opěradlo ţidle, ramena svěšená. Rozechvělou rukou si prohrábl vlasy.
„Dobrá tedy, půjdu,“ řekl nakonec. Vstal a opřel se o dveře. „Ale ještě jsme spolu nedomluvili. Všichni
pracujeme na odstranění toho špatného. Jsme všichni s tebou, rozumíš? Nejsi v tom sám.“
Ţádná odezva.
Severus si povzdechl a vrátil ţidli zpět na místo.
„Byl to pro něho velký šok? Dostat se zpátky?“ zeptal se stráţný.
Severus pokrčil rameny.
„Dohlídneme na něho. Jen jsem vás chtěl ujistit, ţe v koupelně nejsou ţádné ţiletky, pane. Nemusíte si
dělat starosti.“
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Severuse do té chvíle vůbec nenapadlo, ţe by mohl Harry uvaţovat o tom, ţe se zabije. Harry by přeci
něco takového neudělal?
„Zavolám sestru, pane. Někdo tu bude s ním.“ Voják na něj kývl a začal mluvit do vysílačky.
Severus mu krátce poděkoval a odešel.
***
Následující den poţádal Harry o schůzku s plukovníkem, ošetřujícím lékařem a svým fyzioterapeutem.
Poţádal je o zařazení do výcvikového programu, kde by se naučil ovládat mudlovské zbraně a taktiku, a
zejména bojová umění pro boj zblízka.
Plukovníka, který měl jasné pokyny, aby mladého muţe nejen chránil, ale aby také vyšel vstříc kaţdému
jeho rozmaru, tento poţadavek překvapil. Uţ dávno očekával, ţe si bude přát šampus, satelitní televizi,
DVD a všelijaké lahůdky. Ale nic takového se nestalo. Mladý muţ pro sebe nevyţadoval ţádné výhody,
které by mohl ze své situace vytěţit. Ale tato ţádost se mu zdála bizardní, jak to, ţe jiţ dávno neměl
takový výcvik za sebou? Ano je kouzelník, ale přesto... Mladý muţ tam před ním seděl a mluvil s
překvapující rozhodností. Plukovník uvaţoval o tom, co se asi tak včera mohlo přihodit, neţ se k nim
mladík vrátil zpět. Samozřejmě, ţe měl úplnou zprávu od posádky vrtulníku a od zdravotnického
personálu. Takţe dal pokyn stráţím, aby neţ se vrátí nenápadně odstranili všechny nástroje, kterými by si
mohl ublíţit. A on se teď zeptá na to, jak se naučit zacházet se zbraněmi.
Dobrá, vyhoví mu, ale nechá ho pečlivě sledovat. Stejně byl nejvyšší čas posílit jeho ochranu... předseda
vlády mu totiţ řekl, ţe došlo k útoku na jednoho člověka z Harryho týmu.
***
Harryho nový trénink skutečně bavil a plně se na něj soustředil. Sice nemusel běhat v plné polní - ve
skutečnosti jeho normální oděv připomínal ochranný krunýř, který mu pomáhal v hojení jizev z popálení.
K tomu měl navlečené lehké maskáčové kalhoty, speciálně ušité tak, aby mu švy nedráţdily čerstvě
zahojenou tkáň. Harry toto zvláštní zacházení nijak nekomentoval. Potřeboval si být jistý, ţe se dokáţe
sám ubránit a to bylo vše, na čem mu teď záleţelo.
Zjistil, ţe je dobrý s noţi a uvaţoval, zda jeho přesné mušce nějak pomohlo trénování se šipkami. Na
lýtkách měl připevněná speciálně upravená pouzdra, do nichţ si zasouval lehké vrhací noţe a učil se jimi
házet na cíle z mnoha různých pozic. Také začal běhat kolem základny obklopen houfem vojáků. Jeho
touhu po úspěchu pohánělo hned několik důvodů.
Harry si byl vědom toho, ţe nemůţe opustit tábor, aniţ by při tom ohrozil svůj ţivot. A jeho ţivot byl teď
důleţitý, i kdyby jen proto, ţe ho kouzelnický svět viděl jako svého vůdce. Dokonce dovolil, aby ho Colin
Creevey vyfotografoval. Nepohyblivá fotografie, na které byla zachycena nezraněná polovina jeho tváře,
byla otištěna spolu s krátkým textem, napsaným Hermionou, ve kterém ujistila kouzelnický svět, ţe je
Harry v naprostém pořádku. Aby to nebylo nápadné, udělal Colin celou řadu statických fotografií hrdinů z
bitvy a prohlásil, ţe fotografování mudlovským způsobem je nový směr kouzelnického umění. Toto
fascinující dílo dobylo srdce mnoha kouzelníků a vyvolalo širokou diskusi na stránkách časopisu o umění.
Colinovi díky tomu přibylo značné mnoţství zakázek a výrazně se zvýšila jeho prestiţ.
Bohuţel se Ministerstvo rozhodlo, ţe vzhledem k dalším hrozícím útokům je potřeba zvýšit morálku...
nejlépe uspořádáním oficiální oslavy na počest vítězství, spojenou s plesem na Ministerstvu.
Spousta lidí plesy zboţňovala, ale Severus zuřil, ţe by nucen se takovéto akce zúčastnit. Třebaţe chápal,
ţe politici si nemůţou nechat ujít příleţitost ukázat veřejnosti, ţe poslední člověk, který byla napaden
Smrtijedy nejen ţe zvládl své dva útočníky, ale ještě je na tom tak dobře, aby se zúčastnil oslav. Severus
by dal raději přednost práci na Harryho magii, ale Brumbál a Neville byli také pozváni jako hosté a sám by
nic nezmohl. Kromě své neustálé nabručenosti nebyl sice pro veřejnost ničím pozoruhodný, ale kdyby se
tam – coby poslední oběť – nedostavil, tak by to mohlo, vzhledem k nepřítomnosti Harryho, vyvolat další
znepokojení. Škola jednala celou dobu příprav jako by měl být Harry na plese přítomen a v onen den se
zdálo, ţe na Ministerstvo dorazilo víc novinářů, neţ hostů.
Severus se uvolil, ţe se téhle show zúčastní hodinu a přesně na minutu odešel.
Bohuţel i za tu krátkou dobu se k němu přihlásil jeden z Italů, se kterými Severus strávil noc o vánočních
prázdninách. Mladík prodal svůj příběh novinářům a ti ho propašovali na ples. Výsledkem tohoto setkání
byly fotografie, na kterých muţ visel Severusovi kolem krku a detailní popis jeho impozantní noci ve třech
zabral celou druhou stránku v příštím čísle Denního věštce. První strana byla vyhrazena komentování
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smutné skutečnosti, ţe se Harry Potter nemohl zúčastnit plesu.
Člen Řádu, který mu noviny přinesl, si přečetl jen první stránku a byl přesvědčený, ţe se Harry jistě
pobaví článkem, který pobouřil celý kouzelnický svět. Psalo se tam, ţe shaolinští mniši, ke kterým se
Harry po bitvě uchýlil, aby u nich ještě víc prohloubil své magické schopnosti, mu odmítli předat pozvání s
tím, ţe klid mladého mága nesmí být v ţádném případě narušen.
Harry se článku o sobě usmál, i kdyţ byl ve skutečnosti dotčený tím, ţe se nikdo ani neobtěţoval ho na
ples pozvat. Chápal, ţe by tam nemohl jít, nemohl se ukázat na Ministerstvu, a nemohl ani odhalit
kouzelnickému světu, ţe je z něj teď ohavné monstrum, jak ho vţdy nazývali jeho příbuzní.
Zjizvený a bez magie. Všechno to chápal, ale stejně ho to bolelo. Ne však tolik, jako kdyţ viděl mladého
černovlasého kouzelníka v Severusově náručí a podrobnou zprávu o jejich erotickém dobrodruţství. Harry
si řekl, ţe to není pravda. Ale pak si v článku přečetl jak Paolo rád Severusovi líbá jizvy a musel běţet na
záchod. Prudce za sebou zabouchl dveře a vyplivl ţluč, která mu vzkypěla do hrdla.
Ať uţ se stalo, co se stalo, Harry se rozhodl, ţe si o tom se Severusem promluví, aţ za ním příště přijde.
Ale jak to vypadá, tak Severus má zřejmě čas na navštěvování plesů, ale nenajde si čas na návštěvu u
něj, pomyslel si trpce, kdyţ si uvědomil, ţe od jejich posledního setkání uplynulo jiţ deset dní.
Harry si sundal svůj speciální oblek a chystal se vlézt do studené lázně – měl zakázáno se sprchovat,
protoţe proud vody by mohl poškodit jeho křehkou kůţi. Uvědomil si, ţe nechal noviny leţet na posteli,
došel ke dveřím a otevřel je.
Dva ze stráţců právě diskutovali nad článkem o Severusovi. Harry věděl, ţe se mudlům fotografie
nezobrazí v pohybu, ale článek pojednával o kouzelnících. Doufal, ţe si budou myslet, ţe jde o zprávu z
nějakého maškarního plesu.
„Není divu, ţe je z toho ten chudák teplouš tak rozrušený,“ řekl jeden ze stráţců.
„To vysvětluje, proč tu ten starší chlap nebyl tak dlouho na návštěvě,“ komentoval druhý.
Harry stál ve dveřích koupelny jako přimraţený.
„Ale ani se mu není moc co divit, nemám pravdu?“ pokračoval první voják. „Nabrnknul si krásného, dobře
stavěného a o polovinu mladšího kluka, který musel být snem pro kaţdého jeho orientace. Teď však uvízl
ve vztahu s něčím, co vypadá jako příšera z Modré laguny, nebo tak něco.“
„Oh, to je kruté, kámo!“ zasmál se jeho přirovnání druhý voják.
„Ale no tak, kdybys chodil s holkou, která by vypadala jako modelka ze stránek Playboye, a ona by se pak
usmaţila do křupava, ţe by klidně mohla hrát v hororu, zůstal by si s ní? A soudě podle toho článku to
vypadá, ţe ten starší chlápek je také hrdina, takţe můţe mít prdelku podle svých představ, nemyslíš? A
zkus mě přesvědčit, ţe to tak není!“
„Děkuji vám za vaše názory. Vrátíte mi moje noviny?“ zeptal se ledově Harry.
Oba muţi se otočili a vypadali jako přistiţení na švestkách.
„Och, kamaráde, já jsem nechtěl...“ začal jeden z nich.
Harry, který na sobě měl jen ručník omotaný kolem pasu, se podíval se na své znetvořené tělo.
„Moţná jsem jen potřeboval kontakt s realitou,“ řekl tiše a natáhl ruku pro noviny.
„Jsou i jiné ryby v moři,“ připojil se druhý voják. „Slyšel jsem, ţe se některým klukům líbí, kdyţ jejich
partner vypadá trochu... no...“ zakoktal se a zrudnul.
„Zjizvený? Hnusný? Odporný? Pěkně děkuju,“ Harry přikývl, kvapem se vrátil zpět do koupelny a zabouchl
za sebou dveře.
„Do prdele,“ zabručel jeden za stráţců.
„Přesně. Později nám pěkně zatopí.“
„Za hodinu nás vystřídají. Moţná do té doby nevyleze.“
Ale to byl špatný odhad. Harry otevřel dveře a přiskočil k nim.
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„Přineste mi zrcadlo, prosím,“ poţádal je.
„Hej, kámo, jsi si jistý, ţe chceš...“
„Ano, jsem si jistý. Děkuji vám,“ řekl Harry s ledovou zdvořilostí. Stráţný se podivoval nad tím, jak ten
zakrslík mohl najednou působit tak nebezpečně.
***
O hodinu později strávil Harry dlouho dobu prohlíţením svého těla.
Stráţe měli pravdu. Opravdu vypadá, ţe by mohl od minuty hrát v hororovém filmu.
Poţádal bystrozora ve sluţbě, aby se aţ mu skončí směna spojil s Bradavicemi, a zjistil, zda by za ním
mohl přijít Neville na návštěvu.
***
Neville se do zabezpečeného domu u základny přemístil ve stejnou chvíli, kdy Severus vycházel z krbu.
„Eh,“ ozval se Neville rozpačitě, „zrovna jdu za Harrym.
Pozorně se podíval na staršího muţe a vzpomněl si, jak při snídani zcela ignoroval rozruch ve Velké síni
poté, co přišel Denní věštec. Doufal, ţe Harry dnešní noviny neviděl.
Na základnu šli společně, ale myšlenky na článek Nevilla znervózňovaly a svazovaly mu jazyk.
Kdyţ dorazili do Harryho pokoje, člen Řádu, který tam měl dnes sluţbu, vzhlédl a usmál se. „Vidím, ţe jste
dostal můj vzkaz, pane Longbottome. To je skvělé.“
Snape se tázavě podíval na Nevilla.
„Harry mě poţádal, abych přišel,“ vysvětlil.
„Přesně tak,“ řekl Harry tiše a vykoukl zpoza postele. Z druhé strany lůţka měl na zemi rozprostřenou
cvičební podloţku, na které si právě opakoval část cviků, které mu doporučil jeho fyzioterapeut. Věnoval
Nevillovi letmý úsměv a pak pohlédl na Severuse.
„Severusi, můţeš nás tady nechat s Nevillem pár minut o samotě?“
Severus přikývl.
Člen Řádu se na něho zazubil. „Dáte si se mnou v kantýně šálek čaje, profesore? Dělají tady skvělé
čokoládové dorty.“
„Kolik času budete potřebovat?“ zeptal se Severus klidně. „Bohuţel se tu nemůţu dlouho zdrţet.“
Samozřejmě, že nemůžeš zůstat, pomyslel si Harry hořce, ale nahlas řekl: „Deset minut?“
Severus přikývl a vyšel ven. Žádný polibek, dokonce ani dotyk, pomyslel si Harry.
Neville si všiml Denního věštce poloţeného na nočním stolku vedle postele. Do prdele! zaúpěl v duchu.
Ale jediné, na co se ho Harry zeptal, bylo: „Neville, jak dlouho si myslíš, ţe bude trvat vyčištění mé
magie?“
„Co? Ech...“ vykoktal Neville zmateně.
„Kdyţ jsem se na to ptal Severuse při jeho poslední návštěvě, tak mi neodpověděl,“ pokračoval Harry.
„Nechci na vás nějak tlačit... já chápu... ţe máte plné ruce práce, já jen... chci si prostě udělat nějakou
představu. Prosím.“
Neville se posadil. Harrymu sem nedávno přinesli stůl a ţidle, takţe to tu teď vypadalo napůl jako
garsoniéra a napůl jako nemocniční pokoj. Harry si sednul naproti němu.
„Problém je v Brumbálovi,“ vysvětlil mu Neville a promnul si obličej. „Tedy... ne, ţe by to šlo bez něho
rychleji, ale je to pro něho vyčerpávající. Severus a já se o něho opravdu bojíme. Vţdycky poté, co
odstraníme jednu nebo dvě kletby, tak sotva stojí na nohou. Prvních pár dní jsme se snaţili vymotat i tři
najednou, ale... je to na něj prostě moc, Harry.“
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„Je nemocný?“ zeptal se Harry, překvapený jeho odpovědí.
„Myslím si, ţe je prostě... starý. Snaţím se mu pomáhat, jak nejlépe dovedu. Převzal jsem za něho
částečně jeho povinnosti... a zdá se, ţe hradu nevadí, kdyţ provádím více ochranných kouzel...“
„Opravdu? A co tobě?“
Neville se podíval zpříma na Harryho. „No, nemám problémy je udrţet, nebo tak něco, ale... co si myslíš,
ţe by to mohlo znamenat?“ zeptal se starostlivě.
Rozhovor se stočil tam, kam Harry nechtěl, ale bylo zřejmé, ţe si o tom Neville potřebuje promluvit. A
moţná bude pro něho dobré přemýšlet i o cizích problémech.
„Co tě trápí?“ zeptal se ho Harry a potom se na něho ostře podíval. „To, ţe ochranná kouzla jsou odedávna
jen v kompetenci ředitele školy?“
„Nejsem si jistý. Ředitelé kolejí je mohou samozřejmě posilovat a pravděpodobně i někdo s dobrými
úmysly, tak jako ty a já... jen tak přemýšlím... co si myslíš, ţe se děje? Já přeci nemohu být příští ředitel
školy!“
Harry se podíval na Nevilla. „Myslím si, ţe bys byl skvělý ředitel, ale upřímně řečeno... v jednom s tebou
musím souhlasit,“ zazubil se na něho. „Jsi ještě trochu mladý!“
„Ale já na to nejsem dost chytrý, a tak vůbec!“ zavrtěl hlavou Neville.
„Neville, jsi velmi silný kouzelník, skvělý v bylinkářství, a jsi také laskavý a dobrý člověk. Sklapni na
chvíli...“ usmál se na Nevilla, kdyţ viděl, ţe ho chce přerušit. „To, ţe jsi sám na sobě okusil, ţe studium je
náročné, je dobrá věc. Alespoň budeš rozumět problémům, se kterými se studenti musí potýkat.“
„Ano, ale...“
„Ale co?“
Neville vypadal rozpačitě. „Tohle všechno ještě vůbec nemusí znamenat, ţe budu příštím ředitelem školy,
ale kdyby ano...Harry, jak to ovlivní můj osobní ţivot?“
Harry se na něho pozorně podíval. „Bojíš se, jak na to budou reagovat Draco s Hermionou?“
„Ano,“ přiznal zdráhavě mladík.
„A teď vám to společně klape?“ usmál se na něho Harry.
Neville se také usmál a jeho rysy zněţněly, jako by se nemohl ubránit záplavě emocí. „Nikdy jsem netušil,
ţe bych mohl být tak šťastný,“ zašeptal.
„Je potřeba, abys jim důvěřoval, Neville. Promluv si o tom s nimi. Hermiona je dobrá ve vědách. A Draco
by ti mohl pomoci s organizačními věcmi, vţdyť jeho otec byl členem správní rady. Připouštím, ţe někdy
budou chvíle, kdy asi bude těţké se ve třech nebo i dvou na něčem shodnout, ale myslím si, ţe výhody
převaţují, ne? Moţná ti hrad umoţní drţet ochrany, i kdyţ se nestaneš ředitelem školy. Zkus si zjistit, na
jak dlouho můţe ten, kdo drţí ochrany, opustit školu. Brumbál byl přeci poslán pryč, kdyţ na hrad vpadla
Umbridgeová. Co se tehdy dělo s ochrannými kouzly? A ředitel přece často z hradu odchází, na
ministerstvo a podobně, to znamená, ţe není nutné, aby byl neustále přítomen. Ty sám se přemisťuješ ze
školy na velké vzdálenosti a nemáš přitom problémy ochrany hradu drţet, ţe?“
„Máš pravdu,“ vydechl si úlevně Neville.
„Vidíš? Všechno bude v pořádku. Promluv si s Hermionou a Dracem. Moţná, ţe hrad o tvé roli uvaţuje
padesát let dopředu, nebo tak něco. Mně také umoţnil pomoci mu s ochrannými kouzly, tak je moţné, ţe
jen tak zkouší lidi.“
„Chtěl bys být ředitelem školy?“ zeptal se Neville.
Harry odvrátil pohled a ruce na kolenou zaťal v pěst. „Nemyslím si, ţe by to bylo moţné,“ řekl a Neville
byl překvapen úlevou, jakou při jeho prohlášení cítil. Je zřejmé, ţe Harry by byl mnohem vhodnější
kandidát, neţ on sám, ale i přes úzkost, jakou mladý bylinkář cítil, uţ sám sebe viděl v této roli a nechtěl
se jí vzdát.
„Ostatně,“ dodal Harry, „dokud budu mudla, tak není o čem mluvit. Neville, řekni mi, prosím, alespoň
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nějaký časový horizont,“ obrátil své smaragdové oči, bez brýlí mnohem ostřejší, na svého přítele.
„Musíme najít nějaký způsob, jak urychlit...“
„Neville! Měsíc? Rok? Pět let?“
„Asi... asi blíţ k tomu vyššímu číslu,“ zamumlal Neville, „vzhledem k současnému tempu. Ale určitě se
zlepšíme, Harry, slibuji.“
Harry strnul.
Bude z něj mudla.
Pět let nebo celé století. Jaký je v tom rozdíl? Pět let... Za chvíli mu bude dvacet. A moţná to bude trvat i
déle. Bude vůbec moţné po takové době jeho magii vrátit? A co bude dělat mezi tím? Jak bude ţít bez
magie? Ve světě mudlů nemá ţádnou kvalifikaci. Dursleyovi! Napadlo ho, jakou by měli radost, kdyby to
zjistili. Jeho magie je pryč! Jak je ironické, ţe z něho Voldemort nakonec udělal stvoření, kterými nejvíc
opovrhoval.
Proti své vůli se hystericky zasmál
„Harry...“ začal Neville.
V tom Severus zaklepal na dveře a otevřel.
„Domluvili jste? Pokud ne, tak mám nejvyšší čas, abych se vrátil.“
Jak jinak, pomyslel si Harry. Severus věděl, ţe Harry bude mudla. Věděl to a nic mu neřekl. Jen se stáhl.
Nenavštěvoval ho. A teď je k němu chladný. No, Harry by tím neměl být překvapen. Nemá teď nic, co by
mohl Severusovi nabídnout. Nemá moc, ani špetku magie, a jak řekli stráţe, je na něho odporný pohled.
Natoţ, aby se ho někdo dotýkal. Severus se s ním sice nerozešel, ale dal mu to najevo velice
zmijozelským způsobem. Harry si to měl uvědomit hned, jak za ním Severus přestal chodit. Byl tak
pošetilý. Alespoň se nyní, díky jeho fotografii s Paolem, stala situace jasnější.
„Skončili jsme,“ řekl Harry. A opravdu to byl konec. To bylo ono. Musí to skončit. Udělá to šetrně.
Minimálně to si Severus zaslouţí.
„Neville, brzy se uvidíme,“ rychle objal svého přítele tak silně, jak jen dokázal. Jeho kůţe ještě stále
nesnesla ţádný tlak.
Překvapený Neville opětoval jeho letmé objetí a odešel.
Severuse bolelo vědomí, ţe Harry chtěl být s Nevillem o samotě, kdyţ byly jejich společné chvilky tak
vzácné. Ale potom sám sebe v kantýně přesvědčil, ţe je to hloupost a ţe Harry můţe být s Nevillem o
samotě, jak se mu zlíbí. Ale to, ţe Harry sdílí s Nevillem nějaké tajemství, to ho opravdu zranilo. A kdyţ
potom Harry Nevilla objal, coţ bylo víc kontaktu, neţ s ním měl on sám, tak si myslel, ţe zešílí. Věděl, ţe
mezi těmi dvěma není nic sexuálního, jen pevné a nezlomné přátelství. Vţdycky si přál, aby něco
takového Harry cítil k němu. Před časem by řekl, ţe uţ toho dosáhl.
Harry se znovu posadil na druhý konec stolu.
Ţádný pozdrav. Ţádný polibek. Ţádný dotyk.
„Severusi, chtěl jsem se tě zeptat, jestli bys mi mohl vyrobit lektvar, kterým bych si mohl potřít špičky
šipek. Něco, co by působilo jako Petrificus totalus, jen by to bylo v tekuté formě. Víš o něčem? Můţeš mi
to připravit?“
Severus se odvrátil a zeptal se: „Řekneš mi, na co přesně to chceš?“
„Jak jistě sám víš, ještě dlouho nebudu moct pouţít... klasický způsob obrany,“ Harry se podíval směrem
ke stráţím a Severus rychle vytvořil bezhůlkovým kouzlem ochranu proti odposlouchávání, zatímco na
nočním stolku otočil malou kovovou koulí.
„Děkuji ti,“ přikývl Harry. „Víš, ţe ani nemůţu cítit, jestli jsi udělal kouzlo? Musím tě taky vidět, ţe ses
dotknul té koule,“ vysvětlil mu s nádechem hořkosti. „Kaţdopádně,“ pokračoval, „jsem docela dobrý v
házení šipek a tak jsem si myslel, ţe kdyţ je budu mít uschované v nějakém speciálním pouzdře, které
budu mít připevněné na ruce, nebo noze, tak by to mohlo být docela uţitečné.“
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„To je dobrý nápad,“ přikývl Severus. „Musel bys lektvar nanášet kaţdý den a dávat pozor, abys s ním
nepřišel svou kůţí do kontaktu, ale jsem si jistý, ţe můţu lektvar pro tento účel upravit.“
„Děkuji,“ řekl Harry a opřel se o opěradlo ţidle.
„Jsi tak chladný,“ řekl Severus tiše. „Stále se zlobíš kvůli minulému týdnu?“
„Co se stalo minulý týden?“ zamračil se Harry.
„Nechtěl jsi se mnou mluvit.“
„To bylo ještě ten týden před tím,“ řekl Harry tiše.
„Fajn,“ souhlasil Severus a podíval se ostře na Harryho. „Takţe jsi naštvaný, protoţe jsem nebyl schopen
se k tobě dostat?“
„Nejsem naštvaný,“ popřel Harry a zhluboka se nadechl. „Jde o to, Severusi, ţe jsem měl spoustu času o
všem přemýšlet a je hloupost i nadále předstírat, ţe máme stále vztah. Doufám, ţe pro mě ještě uvaříš
ten lektvar, ale...“
„Zadrţ! O čem to tady k sakru mluvíš?“ vyštěkl Severus.
„Třeba o tom, ţe ani ty ani já nechceme dál udrţovat náš vztah, nemyslíš?“
„A na základě čeho jsi dospěl k takovému závěru?“
„Měl jsem tady hodně času na přemýšlení...“
„Harry, podívej, já vím, ţe tady nemáme ţádné soukromí, ale...“
„Severusi, je po všem.“
„Do prdele!“
„To je opravdu dobře zvolená fráze,“ zamumlal Harry.
„Co tím myslíš?“
Harry prošel kolem a poloţil před něho přeloţený výtisk Denního věštce.
„A co?“ vybuchl Severus.
„Pamatuješ si na včerejší ples na ministerstvu?“ zeptal se Harry.
„Jsi naštvaný, protoţe jsem šel na ples?“
Ta otázka byla pro Harryho neuvěřitelná.
„Jestli to chceš vědět, tak ano!“ vstal a křičel. „Nemáš čas mě navštívit, ale zato máš dost času, abys
chodil po plesech! Víš, ţe jsem na ten zasraný ples nebyl ani pozvaný?“ prskal Harry.
„Vadí ti, ţe tě nepozvali?“ ozval se Severus zmateně. „Ale stejně bys tam nemohl...“
„Já vím, ţe bych tam nemohl jít,“ přerušil ho Harry. „Ale bylo by hezké, kdyby se mě někdo zeptal, zda
bych raději trávil čas se shaolinskými mnichy nebo...“
„Takţe jde o tu historku, kterou vytvořili?“ odfrkl si Severus. „Oni prostě potřebují, aby všichni na vítězné
straně vypadali šťastně. Harry, přeci víš, jak to celé funguje.“
„Jo, chápu. Poţádal jsem Nevilla, aby za mnou přišel. Chtěl jsem po něm, aby mi dal odpověď, kterou jsi
mi odmítl, kdyţ ses mě minule uráčil navštívit. Řekl, ţe to můţe trvat déle jak pět let. Co si o tom myslíš,
Severusi?“
Tak tohle za tím vězí, pomyslel si Severus a uklidnilo ho vědomí, ţe ví, proč je Harry tak podráţděný.
Copak si ten malý idiot vůbec neuvědomuje, ţe Severus upřednostňuje práci na jeho magii před
návštěvami v téhle sterilní nicotě? Takţe to je ten důvod, proč má Harry vztek. Dobrá, on sám by byl taky
vyděšený, kdyby nemohl pouţívat magii.
„Podívej se, Harry, budeme pracovat rychleji. Bude to sice nějakou dobu trvat, ale...“
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„Severusi, jsem ti opravdu vděčný za to, ţe pracuješ na mé magii. A doufám, ţe budeš ochotný
pokračovat i po našem rozchodu.“
„My se přece nerozcházíme.“
„Ale ano,“ řekl Harry rozhodně.
„Do prdele a proč?“
„Měl jsem čas se rozhlédnout kolem sebe. Je tady spousta teplých vojáků, Severusi. Mám je před očima
od rána do večera. Běhají se mnou kolem tábora celí upocení. V tělocvičně vidím jejich vypracované svaly.
Řekněme, ţe se mi otevřely oči.“
Severus cítil jak mu klesá čelist a musel se přimět, aby sevřel rty. „Uţ je ti lépe a jsi nadrţený,“
konstatoval.
„Snad,“ zalhal Harry. Přitom se nikdy v ţivotě necítil méně nadrţeně. Srdce se mu lámalo v hrudi. Přál si,
aby Severus přestal předstírat, ţe chce pokračovat v jejich vztahu.
Severus přešel kolem stolu a snaţil se Harryho obejmout. „Chceš, abych tě vykouřil?“ navrhnul Severus
horkým dechem do jeho krku.
Harry cítil, jak ho jeho nos tlačí do čerstvě zahojené kůţe a prudce se odtáhl. „Nech toho!“
„Proč?“ zeptal se Severus napůl podráţděně, napůl vystrašeně.
„To bolí!“ zařval Harry.
Severus od něho vyděšeně o krok ustoupil.
„Harry, je mi líto...“
Harry se odvrátil a celý se třásl. Rukou si setřel slzy, které ho pálily v očích.
Z toho gesta se Severusovi sevřelo srdce. Merline, znovu Harrymu způsobil bolest! Ale v tuto chvíli
dokázal myslet na jedinou věc. Ta myšlenka mu křičela v hlavě, srdci a v kaţdé buňce jeho těla: Harry ho
chce opustit.
Stráţný, který sice nemohl nic slyšet, ale zato se pozorně díval, vykročil vpřed.
„Je všechno v pořádku, Alexi?“
Harry se na něho nepodíval, ale pohled na jeho třesoucí se ruce a tichý sten, který mu unikl, zasáhl
Severuse do hloubi duše.
„Je mi fajn. Prosím, vyprovoďte Profesora ven.“
„Alexi...“
Harry se otočil a ignoroval slzy na své tváři. „Odteď jen kolegové, prosím, pane profesore,“ řekl tiše.
„Proč to děláš?“ zeptal se Severus zoufale.
Harry po něm hodil novinami. „Copak jsi to nečetl? Strana dvě,“ křičel na něj.
Severus otevřel zmačkaný výtisk na označené straně. Zírala na něho jeho vlastní tvář a Paolovo pruţné
tělo se k němu nestydatě lepilo.
Sevřel se mu ţaludek. „Ţárlíš?“ obvinil ho.
„Jestli ţárlím? A mám důvod, Severusi? Řekni mi, ţe je to leţ. Denní věštec přeci vţdycky lţe, ne?“
Severus se napřímil. „Ne, není. Strávil jsem s ním a s ještě s dalším chlápkem jednu noc.“
Harry se na něho podíval. „Na té konferenci, na kterou si jel o vánočních prázdninách, kdyţ jsme se
rozešli.“
„Ano.“
Takţe zatímco Harry trpěl po tom, co mu Severus ublíţil, tak on si klidně uţíval ve trojce se dvěma
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krásnými Italy.
„Ale tenkrát jsme spolu nesouloţili...“ snaţil se Severus obhájit, ţe mu tím pádem vlastně nebyl nevěrný,
ale Harry vybuchl.
„Nikdy jsi mě nešukal! A nikdy ani nebudeš, jasný?!“
„Podívej, já vím, ţe potřebuješ, abych byl...“ Severus měl na mysli slovo jemný. Nejen, ţe ho tehdy tou
kletbou více méně znásilnil, ale Harryho tělo bylo i nyní příliš křehké.
„Ne, já tě nepotřebuju!“ křičel Harry. „Myslíš si, ţe jsem nějaký uboţák? Ţe po mě nikdo nebude touţit?
Dokonce i vojáci mi řekli, ţe jsou tady lidé, kteří by mě chtěli přefiknout.“
„Jsem si jistý, ţe mnoho lidí vzrušuje představa dostat do postele chlapce-který-přeţil,“ ušklíbl se
Severus, aby zakryl svou bolest.
„Vypadni!“ zaječel Harry.
Stráţný vzal Severuse za ruku.
„Je na čase jít, pane,“ řekl pevně.
„Pusťte mě,“ zasyčel Severus.
„Pouze v případě, ţe v klidu odejdete,“ řekl stráţný, ale pustil ho aţ mezi dveřmi.
Severus za sebou energicky zabouchl.
Harry se posadil zády ke zdi a vzlykal.
36. kapitola - Rozhovory od srdce
Později toho večera vešel Snape do kanceláře ředitele školy. Našel tam Nevilla a ředitele, jak popíjejí čaj a
připojil se k nim.
„Pan Potter nás ţádá, abychom si pospíšili,“ řekl klidně. „Navrhuji, abychom k tomu přizvali jeho třídu pro
nápravu magie a někoho z Řádu, kdo nemá jinou práci, aby se podívali na to, jak to děláme. Třeba někdo
z nich přijde s nějakým jiným řešením.“
„On s vámi o tom také mluvil, Severusi?“ zeptal se Neville. „Mě se ptal, jak dlouho bude čištění jeho
magie ještě trvat.“
„A vy jste mu řekl?“
„Ţe to bude trvat spíš pět let, neţ jeden rok. Ţe nám to jde hrozně pomalu. Ten nápad poţádat někoho o
pomoc je skvělý, co si o tom myslíte, profesore Brumbále?“
„Ale pak se všichni dozví, ţe má Harry problém,“ řekl stařec zdráhavě.
„Pokud na tom budeme pracovat pět let, stejně se to nakonec všichni tak jako tak dozví,“ usoudil Neville
logicky. Obrátil se na Snapea. „Jak mu je? Přišel jste právě ve chvíli, kdyţ jsem mu to řekl.“
„Řekl, ţe si přeje, aby to uţ skončilo, stejně tak jako si to přeju já,“ řekl Snape po chvíli. „A jsem si jistý,
ţe i vy máte jiné plány na to, jak trávit večery v příštích pěti letech, pane Longbottome.“
Neville se pozorně na Snapea podíval. V poslední době ho málokdy nazval panem Longbottomem a
Harryho panem Potterem, natoţ kdyţ byli v relativním soukromí, tak, jako tomu bylo teď. Musí to být pro
něho docela těţké, kdyţ v Harryho pokoji neustále někdo je. Není se tedy čemu divit, ţe se Snape snaţí
vrátit co nejrychleji Harrymu jeho moc a dostat ho zpátky do Bradavic.
„Výborně, jdu to zařídit. Tak tedy zítra večer?“ zeptal se Albus. Oba muţi přikývli.
***
Bohuţel schůzka nepřinesla ţádné realizovatelné nápady. Návrh, aby se na obrovském mnoţství svíjející
se magie pokoušelo pracovat více kouzelníků najednou, se zdál být neproveditelný. Dokonce se přihodilo
to, ţe kdyţ dva kouzelníci zkusili v jeden okamţik vyprostit dvě kletby najednou, tak se jim rozpadly na
několik malých částí. A pokoušet se vymotávat tyto menší části kleteb by bylo mnohem náročnější.
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Hermiona celý proces pečlivě pozorovala a hlavou jí vířily myšlenky, ale ať dumala, jak dumala, nemohla
přijít s ničím uţitečným. Jednotlivé kletby byly tak pevně propletené navzájem i s Harryho magií, ţe tento
úkol se zdál takřka nemoţný. Jediné rozumné řešení, které tam zaznělo, byl návrh, aby se Neville nebo
Snape pokusili drţet Harryho magii, zatímco někdo další bude zkoušet vyprostit kletbu. To by znamenalo,
ţe by byli zapotřebí pouze dva ze tří mocných kouzelníků, kteří by pracovali najednou. Bill Weasley, který
byl původně pozván k tomu, aby pomohl vylepšit plán na vymotání kleteb z Harryho magie, byl celý ţhavý
si to vyzkoušet. Dosáhl celkem dobrého výsledku, i kdyţ musel připustit, ţe nečekal, ţe by to mohlo být
tak úmorné a také ho překvapilo, jak vyčerpaně Brumbál vypadal. Kdyţ si myslel, ţe se na ně starý muţ
nedívá, vyměnil si s Nevillem ustaraný pohled, ale ředitel se poněkud popudlivě ozval: „Co jste čekali,
moji chlapci? Je mi uţ přes sto padesát! Můj věk musí být někde znát.“
„Pane?“ ozval se Neville tiše: „Můţu si s vámi později soukromě promluvit?“
„Tak jako tak musím odejít,“ prohlásil Bill, potřásl Brumbálovi rukou a usmál se na Nevilla.
„No, můj příteli,“ začal Albus, „doufám, ţe jsem na vaše bedra nenaloţil příliš velkou zátěţ?“
„Prosím? Ale ne, o to nejde, pane.“
„Jste šokovaný z toho, ţe jsem vám umoţnil převzít tak velkou část ochran hradu?“
„Nejsem z toho v šoku, pane. Jen mě to překvapilo. A mám k vám v souvislosti s tím několik otázek.“
„Jistě. Pochopitelně, ţe je máte. Myslím si, ţe bude lepší, kdyţ si k tomu dáme šálek čaje,“ nabídl starý
čaroděj.
Usadili se před krbem a Neville si uvědomil, ţe ho Brumbál neposadil za svůj pracovní stůl. Nejspíš mu tím
chtěl naznačit, ţe ho bere jako sobě rovného.
„Můţete spustit, Neville,“ usmál se Albus, přičemţ si ukousl z kousku ovocného koláče.
Neville si nervózně otřel ruce o kolena. „Mám spousty otázek, mohu vám je poloţit všechny naráz? Budu
se snaţit být stručný.“
„Samozřejmě, jak si přejete.“
„Dobře, přemýšlel jsem nad tím, proč mi hrad umoţnil drţet ochranná kouzla. Vím, ţe je na to jednoduchá
odpověď, pokud prominete, pane, a to ta - ţe jste poněkud unaven. Ale proč zrovna já? Můţe ochrany
drţet pouze stávající ředitel, nebo jeho potencionální nástupce? Protoţe hrad si snad nemůţe myslet, ţe
jsem příští ředitel školy, nebo snad ano? A co se děje s ochranami, kdyţ jste mimo hrad? Můţete odejít na
dlouho? A... no, další otázka je poněkud osobní,“ plaše zamumlal Neville.
„Jen pokračujte! Mimochodem jsou to vynikající otázky!“
„Musí ředitel školy - nebo kdokoli, kdo to má na starosti - drţet ochrany aţ do té doby, neţ zemře? Nebo
můţete odejít na odpočinek? Vzdát se svého břemene? Protoţe kdybyste chtěl trochu ulevit a být jen
ředitelem školy, anebo odtud odejít a uţít si to, co... no, jak jste sám s prominutím řekl... uţít si čas, který
vám ještě zbývá... tak jsem vám chtěl říct, ţe budu rád drţet ochrany do té doby, neţ do Bradavic
nastoupí nový ředitel, nebo někdo, kdo mou úlohu převezme. Doufám, ţe jsem to neřekl nějak hloupě,“
dodal Neville úzkostlivě.
Brumbál se pohodlně opřel v křesle a díval se na mladého muţe před sebou přes páru, která stoupala z
jeho šálku čaje.
„Je vidět, ţe jste o tom hodně přemýšlel a je to vskutku velkorysá nabídka, Neville. Je to pro mě velká
čest.“
„No, já jsem rád, ţe to celé nevyznělo hloupě, ale... dobrá tedy, můţete mi říct, co si o tom celém myslíte,
pane?“
„Řekl bych, ţe jste mi dal námět k zamyšlení. Bradavičtí ředitelé, případně ředitelky, většinou zůstávali ve
funkci aţ do své smrti. Ale kdyţ o tom tak přemýšlím, tak si uvědomuji, ţe tomu tak vţdy nebylo. Elgin
Doddle odešel do důchodu, aby se mohl věnovat psaní velmi prospěšné knihy o Věštění z čísel, i kdyţ vy
jste samozřejmě pracovali jiţ s novějším vydáním. A Jeremiah Dobbs odcestoval do Ameriky. Angelica
Amesbury, ta... dobrá, jak vidíte, byli i tací, kteří odešli na odpočinek, ale... abych byl upřímný, Neville,
vţdycky jsem se domníval, ţe ten, kdo dokáţe drţet ochranná kouzla hradu, se stane příštím ředitelem.
Ovšem tato skutečnost by se dala lehce zjistit, ţe?“ Pečlivě si Nevilla prohlédnul. „Jak se vám líbí
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představa, ţe byste se mohl stát příštím ředitelem školy? Zdá se mi, ţe z toho nejste příliš nadšen?“
„Myslím si, ţe by to nebylo dobré,“ řekl Neville tiše, ale odhodlaně. „Mluvil jsem o tom s Harrym, protoţe
ochrany hradu uznaly i jeho. On... byl hrozně laskavý a řekl mi, ţe bych byl dobrý ředitel, ale... on se
mýlí. Někdo jako já nemůţe mít na starosti zaměstnance a řízení školy, kdyţ o tom všem nic neví. Ale
jsem připraven drţet ochrany hradu. Prozatím.“
„Chcete z Bradavic odejít?“
„Byl jsem tady vţdycky šťastný. Pokud by... pokud by to nebylo proti mysli mým blízkým, tak bych byl
rád, kdybych tu mohl zůstat. Ale jejich štěstí je pro mě důleţité a proto vám mohu slíbit jen dočasnou
pomoc, ale o tomto tématu bych se nerad dál bavil.“ Neville byl rudý, ale byl odhodlaný svůj vztah
neskrývat. Krom toho mu Severus prozradil, ţe i Albus proţil vztah ve třech.
„Jste velmi moudrý mladý muţ,“ řekl Brumbál uznale. „Já jsem vţdy dával svou kariéru na první místo, a
jistě si dokáţete představit, jaký to byl strašný tlak na můj vztah s Freidou a Dilys. Obě se mnou měly
svatou trpělivost, ale obávám se, ţe vaši milenci nebudou tak benevolentní.“ Ředitel na Nevilla mrknul a
ten se zasmál.
Ne, Draco opravdu není trpělivý partner, moţná to je ještě umocněné tím, jak moc se obává podlehnout
své touze podvolit se Nevillovi, a dovolit mu, aby o něho pečoval. Oproti němu je Hermiona sice méně
vznětlivá, ale kdyţ cítí, ţe má pravdu, dokáţe být tvrdohlavá jako hipogryf.
Neville vstal. „Přemýšlejte o mé nabídce, pane. Je hrozné pomyšlení na to, ţe nebudete v Bradavicích, ale
ještě horší je pomyšlení na to, ţe vám smysl pro povinnost vůči hradu zabrání ţít takový ţivot, jaký byste
si pro sebe přál.“
K Nevillovu překvapení Brumbál také povstal, oběma rukama stiskl jeho dlaň a potřásl s ní. „Vaši rodiče by
na vás byli velmi pyšní, drahý chlapče,“ řekl vřele.
Neville mu jen vděčně přikývl a odešel.
***
Severus si sám sobě zakázal přemýšlet o tom, co se stalo. Všechny myšlenky a pocity pevně uzavřel ve
svém nitru, jako v Pandořině skříňce, která čeká na to, kdo ji otevře. Měl ale bohatou praxi v tom, jak
drţet toto pomyslné víko pevně zavřené a dařilo se mu to uţ celé čtyři dny. Proplouval svým zaběhlým
stereotypem školního roku, učil a vychovával domýšlivé usmrkance, kteří z nějakého důvodu k němu buď
vzhlíţeli, nebo se ho báli stejně tak, jako se ho báli vţdy. Sarkastický byl jako obvykle, ale nebylo to o nic
horší. Ale večer, kdyţ se šel potýkat s Harryho magií, byl schopen svůj úkol drţet zcela odděleně od muţe,
pro kterého to dělal. Dokonce začal vařit lektvar na Potterovy šipky.
Severus byl na svůj klid a sebeovládání hrdý. Dokonce se začal zabývat myšlenkou, jestli své city k tomu
chlapci nepřeceňoval. Byla pro něho úleva vědět, ţe i kdyţ utrpěla jeho hrdost, tak pro něj opravdu
nebude tak těţké začít nový ţivot.
Koneckonců byl teď povaţován za hrdinu nebo něco takového.
Kdyţ v pátek večer předával sluţbu ve Zmijozelu Sinistrové, naprosto ignoroval její šibalský úsměv. Poté
opustil hrad a zamířil do Londýna. Navštívil několik klubů a nakonec skončil v hlučném tanečním gay
klubu, kde se svalnatí mladíci eroticky vlnili do rytmu hudby. Všichni přítomní ho okamţité poznali a začali
ho oslavovat. Několik krásných mladíčků ho začalo osahávat a on se při tanci tiskl svým tvrdým pérem na
pozadí nebo břicho svých spoře oděných obdivovatelů. Uţ se téměř chystal vzít krásného černovlasého
mládence, který mu přes košili sál bradavky, do zadní místnosti, kdyţ si všiml, ţe černovlasý mladík má
tupý pohled a začal raději tančit se starším blonďatým muţem s vlasy sepnutými do ohonu. Sice ho jeho
světlé řasy a vlasy dost znervózňovaly, ale ten muţ byl dobře stavěný a zdál se k mání. O tři hodiny a
několik čísel později s ním leţel na propoceném prostěradle ve spoře zařízené místnosti laciného hotelu.
Muţ usnul na zádech a hlasitě chrápal. Snape se vzepřel na loktech a studoval bez emocí jeho tělo. Kolem
krku měl řetízek a na něm destičku se jménem Damon. No, zřejmě chtěl, aby jeho partneři věděli, s kým
to vlastně spali.
Musel uznat, ţe ten člověk – Damon – má dobrou postavu, musí jistě strávit hodně času udrţováním se v
kondici.
Tak proč se k sakru cítil tak nespokojený?
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Udělal se přece třikrát, do háje! To snad není dost?
Odpověď zněla - ne, není. Byl zvyklý na drobné tělo, které se k němu tisklo, drobné ruce které ho
uklidňovaly, objímaly a vláčně hladily i během noci. Byl zvyklý na pocit, ţe se dostal do nebe a zpět, na
vroucnost.
A lásku.
K sakru! Do prdele, do prdele! On toho hloupého kluka miloval. Věděl to uţ dávno, třebaţe o tom ani
jeden z nich nikdy nemluvil.
Ale nebylo to vzájemné, pomyslel si hořce. Jakýkoli předpoklad, ţe k němu chlapec něco cítil, byl špatný.
Měl to vědět dávno.
Ale na druhou stranu si přeci Potter mohl vybrat v Bradavicích kteréhokoliv chlapce svého věku – není
pravděpodobné, ţe by koukal po Hagridovi, Kratiknotovi, nebo Filchovi. Jeho předchozí záţitky ukazovaly,
ţe se mu líbí velcí svalnatí muţi, pomyslel si Severus a okamţitě si vybavil obrovského Dereka. A teď se
ocitl obklopen svěţími, testosteronem nabuzenými mladými muţi, kteří ţijí jen pro dnešní den. Ke všemu
uţ nemá ţádnou zodpovědnost ke kouzelnickému světu a můţe si dělat, co se mu zlíbí.
A jemu se zjevně líbilo spát s nějakým svalnatým mudlou.
Teď, kdyţ Harry nemá magii, tak věci, které ho dřív na Severusovi přitahovaly... jeho magická síla, znalost
černé magie, byly najednou bezvýznamné. Severus byl jen ošklivý muţ, který Harrymu v ţivotě, který
bude muset v dohledné budoucnosti vést, neměl co nabídnout.
Severus byl idiot, který lpěl na něčem, co vlastně nikdy neexistovalo.
Ale on na tebe žárlil, ozval se mu hlas někde vzadu v hlavě. Pokud by tě nemiloval, tak proč by žárlil? Ale
měl také vztek, ţe Severus šel bez něj na ples a ţe on sám nebyl ani pozván. Byl to na Harryho podraz a
Severus to měl tušit, ale on to váţně nevěděl, a i kdyby ano, tak by s tím stejně nemohl nic udělat.
Po dalším hlasitém zachrápání dloubnul svého společníka do ţeber.
„Co je?“ zamumlal Damon.
„Vypadni,“ zavrčel Severus.
„Co se děje?“ zvedl blondýn rozcuchanou hlavu.
„Slyšel jsi mě. Vypadni,“ zopakoval Severus chladně.
„Vţdyť je hluboká noc, sakra!“
„Bojíš se snad bubáků?“ zeptal se Snape sarkasticky.
„Jdi do hajzlu!“ řekl muţ, zatímco vstával z postele, aby na sebe oblékl své těsné kalhoty.
Severus se neobtěţoval odpovědět. Vstal a šel do koupelny, natočil si sklenici vody a šel zkontrolovat, aby
mu muţ náhodou něco neukradl.
„Vţdycky jsem o tobě slyšel, ţe jsi pěkný bastard,“ bručel Damon.
„Takţe sis musel být vědom toho, co tě čeká.“
„Chováš se jako bastard ke všem muţům, které zatáhneš do postele?“ zeptal se Damon.
Ne, pomyslel si Snape, nechovám. Ne s Harrym...
Najednou ho zalila vlna vzteku a frustrace. Mrštil sklenicí na muţe a ten nepřišel k úrazu jen proto, ţe se
včas sehnul.
Sklenice se hlasitě roztříštila o zeď s krupobitím střepů.
„Jsi zasranej blázen a ne hrdina!“
„Jsem zasranej vrah, to je to, co ze mě udělalo hrdinu,“ ušklíbl se Snape. „a ty jsi pro změnu patolízal a
domýšlivý malý zmrd. Vypadni.“
Muţ odešel.
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***
Kdyţ si Harry příští den prohlíţel nové vydání Denního věštce, byl rád, ţe se fotky, na kterých se Severus
lepí na krásné, spoře oděné muţe, nepohybují.
Takţe měl pravdu. Severus byl jen velkorysý a čekal na to, aţ ho Harry propustí. No, alespoň mu naznačil,
co od něho očekává, i kdyţ to udělal jako pravý Zmijozel. Zajímalo ho, jak dlouho by Snapeovi trvalo, neţ
by s ním ztratil soucit a jejich vztah ukončil sám. Při pomyšlení, ţe ho Severus líbá a dotýká se ho jen ze
soucitu, se mu chtělo zvracet.
Opatrně sloţil noviny a začal se rozcvičovat.
Samostatně se na podloţce na zemi připravoval na výcvik s noţi a šipkami. K boji zblízka se ještě
nedostal, jeho kůţe byla ještě příliš zranitelná a tak Harry jen sledoval cvičení vojáků, účastnil se všech
ostatních akcí a hodně četl – hlavně návody na to, jak přeţít v extrémních situacích. Ty knihy byly
neuvěřitelně zajímavé. Harry poţádal, jestli by si mohl v praxi vyzkoušet některé teoretické poznatky,
naučit se, jak ulovit zvířata, aby získal potravu, jak je stáhnout, uvařit a konzervovat k pozdějšímu
pouţití. Jak rozpoznat rostliny, které jsou k jídlu, a kterým se má raději vyhnout – v tom vlastně vynikal,
zřejmě v něm po těch letech bylinkářství přeci jen něco utkvělo. Ale pak mu došlo, ţe tyto znalosti mohl
získat i na hodinách lektvarů... a to mu opět připomnělo Severuse.
Mezitím přišel jeho fyzioterapeut Fred a začali pracovat na Harryho programu. Čím víc narůstal jeho hněv
a frustrace, tím usilovněji Harry cvičil.
„Poslyš, Alexi, dej si na chvíli pauzu! Kam se ţeneš?“ napomenul ho Fred.
„Měl bych být schopný to zvládnout! A já to dokáţu,“ procedil Harry přes zaťaté zuby a makal dál.
„Dobrá, okamţitě se zastav. Dost,“ řekl Fred klidně.
Harry pokračoval.
Fred ho popadl a snaţil se ho udrţet v klidu.
Harry s ním začal bojovat.
„Alexi! Dost!“ Fredův ostrý hlas ho přivedl k rozumu.
Uklidnil se, vstal a přešel k oknu.
„Omlouvám se,“ řekl po chvíli roztřeseně.
„V pohodě,“ odpověděl Fred s mávnutím ruky a posadil se na postel. „Musíš se naučit poslouchat své tělo.
Aţ do teď sis vedl neobyčejně dobře...“
Harry si odfrkl.
Fred si v zamyšlení podepřel dlaní bradu. „Nesouhlasíš se mnou?“ zeptal se.
Harry se otočil a zpříma se na něho podíval. „Jsem troska.“
„Víš, já dělám tuhle práci dvacet let a ty jsi, vzhledem k závaţnosti poranění, které jsi utrpěl, v rychlosti
rekonvalescence v první desítce pacientů,“ prohlásil.
Harry přikývl, ale uţ se na něho nepodíval.
„Byl jsi venku?“ zeptal se Fred náhle.
„Jednou. Bylo to na levačku.“
„Mohl bych ti zařídit propustku, aby sis mohl zajít do hospody. Museli by s tebou jít kluci z ochranky, to je
jasný. Prostě si myslím, ţe odsud potřebuješ na chvíli vypadnout.“
„Nemyslím si, ţe by mi někdo něco takového povolil,“ zavrtěl Harry odmítavě hlavou, ačkoliv si nedovedl
představit, ţe by tady takhle strávil příštích pět let. „A rozhodně si nemyslím, ţe bych tam byl nějak moc
vítaný.“
„Proč ne?“
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Harry se k němu otočil a zadíval se na šedivé vlasy svého trenéra. Potom se od něho odvrátil a ukázal na
svou tvář.
„Bojíš se ukázat na veřejnosti?“ zeptal se ho Fred jemně.
„Nevím,“ odpověděl mu Harry upřímně. „Nepřemýšlel jsem o tom, ţe bych šel ven a setkal se tam s cizími
lidmi. Nepředpokládal jsem vůbec, ţe by mi to někdo povolil.“
„Víš o tom, ţe tvé stráţe tě mají chránit, ne tě věznit?“
„Někdy to vyjde nastejno,“ pokrčil Harry smutně rameny.
„Poslyš, mám se tedy zeptat, jestli tě pustí ven? Kdyţ půjdeš se skupinou vojáků...“
„Výborně. Moje přítomnost jim jistě udělá strašnou radost. Jít někam s buzerantem, který vypadá jak
příšera z Modré laguny.“
Stráţný u dveří zašoupal nohama.
„Mám tomu rozumět tak, ţe ti tohle někdo řekl?“ vyskočil fyzioterapeut. „Takové jednání je naprosto
nepřijatelné...“
Harry se krátce střetl pohledem se stráţným. Byl to jeden z muţů, který měl tak nemístné poznámky o
jeho vzhledu.
„Ne,“ řekl Harry. „Samozřejmě, ţe ne. Ale přesně to jsem.“
Stráţný zakašlal a oba se na něho otočili.
„Velmi rád vám poskytnu doprovod do hospody, pane.“
Harry se na něho podíval. „Děkuji,“ přikývl, „ale stejně si nemyslím, ţe je to reálné.“
„No, kdyţ se nezeptám, tak se to nedovíme. Proč si zatím nepozveš nějaké přátele, kteří za tebou ještě
nebyli? Je na čase, aby ses znovu začal setkávat s lidmi.“
Harry se chystal odmítnout, kdyţ ho náhle napadlo, jestli by mohl zavolat Derekovi a Andymu. Na krátkou
chvíli se mu zlepšila nálada, ale kdyţ si uvědomil, ţe si nedokáţe vykouzlit tvář Alexe, jeho nálada zase
rychle poklesla. Ale moţná... vešel do koupelny a podíval se na sebe do zrcadla.
„Opravdu to není zakázané?“ zeptal se.
„Samozřejmě, ţe není.“
Harry se podíval na bystrozora, který ho hlídal.
„Zjistím to,“ přikývl muţ.
„Zjistěte, jestli má Kingsley Pastorek chvíli času si se mnou o tom promluvit,“ poţádal Harry. „Také si ještě
něco musím rozváţit.“
***
Později toho dne uchopil Harry do ruky mobilní telefon a se smíšenými pocity úzkosti a radosti ve svém
srdci navolil číslo.
„Dereku? Ahoj! Tady Alex... ano, opravdu jsem to já... Jak se mám? Och, ne tak jak bych si přál... Ne! Ne,
Severus mi nic neprovedl! Ve skutečnosti jsme se rozešli... Jsem tak nějak znovu v nemocnici... Jo, já
vím, ţe jsem ti měl dát vědět dřív... Byl jsem nějaký čas v bezvědomí... Ano, máš pravdu, ţe to není
omluva. Ne, uţ se cítím mnohem lépe... Jo, budu opravdu rád, kdyţ za mnou přijedete, ale je to trochu z
ruky... Jsi skvělý, Dereku, děkuji... Ale je tu malý problém. Obávám se, ţe mě nepoznáte... Jsem tak
trochu popálený... Jo, na obličeji a taky trochu i po těle... Uţ je to skoro zahojené, ale mám speciální
masku na obličej a oblek na tělo a... prostě vypadám jinak. Mám černé vlasy... pamatuješ, jak jsi vţdycky
přemýšlel, jestli si je barvím? No, můţeme si popovídat, tedy pokud si zvládneš povídat s ošklivcem, který
vypadá jako úplně cizí člověk... nadiktuji ti adresu. Budete se tady muset nějak identifikovat, nevadí? Je
to vojenská nemocnice. Raději se neptej. Jo a nikomu s výjimkou Andyho neříkej o tom, ţe jsem tady,
ano? Je to z bezpečnostních důvodů. Všechno ti vysvětlím později. Jo, já tebe taky. Uvidíme se zítra.“
***
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Návštěva Andyho a Dereka proběhla opravdu skvěle. Samozřejmě byli zpočátku vyděšení, protoţe
Harryho nepoznali, ale jen do té chvíle, neţ jim ukázal své tetování – stejnou značku identity, která mu
způsobila problémy se Severusem. Opravdu měl být mnohem uváţlivější, neţ si něco takového nechal
udělat! Přesto se mu motiv tetování líbil. Byl jeho součástí.
Derek byl dobrý v kladení otázek a nezlobil se na něho, kdyţ mu na některou z nich nemohl odpovědět.
Aniţ by o tom dlouho přemýšlel, nabídl Harrymu, aby se vrátil domů. Mohl by v jejich firmě vykonávat
kancelářské nebo nějaké lehčí venkovní práce... cokoliv, jen aby ho měl u sebe a mohl na něj dohlíţet. Na
Harryho protesty jen řekl, ţe je to jejich společný podnik.
***
Zmínka o jejich podniku mu mimoděk připomněla Sebastiana Flighta a všechny investice, které jeho
prostřednictvím udělal a ze kterých prozatím neměl ţádný zisk. Uvaţoval nad tím, jaká je asi teď hodnota
jeho akcií a jestli od něho má v poštovním boxu, který si zřídil na Alexovo jméno, nějakou zprávu.
Zcela paradoxně se jeho obrovská radost ze setkání s přáteli v následujícím týdnu proměnila v hlubokou
depresi. Kdyţ viděl, jak láskyplně se na sebe Derek s Andym dívají, cítil se osaměleji, neţ kdy dřív. Bolelo
ho to. Ale stáhl ten smutek do sebe a snaţil se ho ignorovat.
Co jiného taky mohl dělat?
Harry netušil, ţe jeho stav vyděsil tým trenérů a lékařů, kteří o něho pečovali a to natolik, ţe se rozhodli
kontaktovat Hermionu.
***
Hermiona viděla článek o Severusovi v Denním věštci jako první a reagovala na něj se stejným
opovrţením, jako na článek o jejím blíţícím se sňatku s Ronem, který byl v témţe výtisku na sedmé
straně, zaloţený jen na základě fotografie, na které se objímá s Molly. V novinách bylo tolik nesmyslů, ţe
ke všemu přistupovala s trochou zdravé nadsázky. Další kolo fotografií neviděla, protoţe byla příliš
zaneprázdněná blíţícími se OVCEmi a krom toho ještě zkoumala, jak vyčistit Harryho magii, aby mu ji
mohli vrátit zpět. Hlavou se jí honilo tisíc myšlenek, jen je nemohla nějak uchopit a dát jim konkrétní
podobu. Byla ale přesvědčená, ţe na to nakonec přijde a rozhodla se do té doby věnovat výzkumu. K
tomu všemu měla velmi aktivní milostný ţivot a musela si připustit, ţe i to bylo časově velmi náročné. Pro
začátek si chodila lehnout o tři hodiny dříve, neţ pro ni bylo obvyklé, a i přes to naspala méně hodin...
Proto byla tak překvapená, kdyţ si k ní a k Nevillovi přisedl při večeří Draco a poloţil před ni na stůl výtisk
Denního věštce, který přinesl sebou.
„Ach Boţe, koho to pranýřujou tentokrát?“ zasténala, aniţ se namáhala noviny otevřít.
„Snape tam vypadá váţně ţhavě, ţe?“ ušklíbl se Dean z opačné strany stolu. „Merline! To jsem neřekl, ţe
ne?“
„No, on vypadá opravdu neuvěřitelně... a způsob, jakým se pohybuje... pod tou fotografií by mělo být
zdravotní varování,“ ovívala se rukou Levandule.
„Nemůţu uvěřit tomu, ţe proti tomu neměla školní rada námitky,“ vloţil se do toho Seamus, „to je
naprosto skandální.“
„Co se ti nezdá?“ zeptala se Hermiona pochybovačně, „máš snad pocit, ţe učitelé nemají právo na
soukromý ţivot?“
„Ehm, tohle není moc soukromé,“ zašklebil se Seamus. „Byl ve Dvacet šest a půl, “
„Nemyslíš devět a tři čtvrtě?“ nakrčila Hermiona čelo.
„Tohle není nádraţí, ale noční gay klub pro kouzelníky,“ vysvětlil jí Seamus.
„A proč se jmenuje Dvacet šest a... oh! To snad ne!“ zčervenala Levandule.
„Ale ano!“ smáli se Seamus a Dean.
„A to ten klub pojmenovali po někom konkrétním?“ zachichotala se Levandule.
„Říká se, ţe po jeho majiteli.“

384

STROM POZNÁNÍ

„Musí to být pěkný lhář,“ ozvala se Ginny. „Takovou výzbroj ţádný chlap mít nemůţe, nebo jo?“ zašeptala.
„Ginny Weasleyová!“ škádlila jí Hermiona. „Chceš, aby tě Ron slyšel takhle mluvit?“
„Co se děje?“ zeptal se Ron a posadil se vedle ní.
„Neříkej mu to!“ zaprosila Ginny a zrudla.
„Kde jsou ty fotky?“ zeptala se Hermiona a listovala stránkami, aby změnila téma.
„Strana čtyři,“ odpovědělo jí několik hlasů unisono.
Hermiona otevřela noviny a zalapala po dechu.
Pohledem se střetla s Dracem.
Neville si od ní vzal noviny a Ron se mu podíval přes rameno.
„To je Snape?“ zavrčel.
„Jasně, ţe je to on!“ zazubil se Seamus. „Kdo by si to pomyslel, co? Těţí z toho, ţe je teď pokládán za
hrdinu, ţe?“
„Ale musíte uznat, ţe to dokáţe rozjet,“ hodnotil Dean, kdyţ si prohlíţel fotografie.
Ron byl vzteky stále červenější.
Hermiona přemýšlela, jak odvrátit jeho výbuch.
„Hej, Rone,“ zvolala na něho Levandule, „Jsi červený jako řepa. Copak se ti nelíbí dva chlapi, jak se
pohybují proti sobě?“
Ron zvedl hlavu a uţ se chystal něco odseknout, kdyţ ho Neville rýpnul do ţeber. Ron se na něho podíval a
pak jen na sucho polkl. „To není tím,“ zavrtěl hlavou.
„Souhlasím, je trochu šokující vidět Snapeův zadek v tak těsně vypasovaných
kalhotách,“ zubil se Seamus. „Myslíte si, ţe je nosí i pod hábitem?“
„No, nemyslím si, ţe by to teď bylo nejvhodnější téma, kámo,“ zavrtěl Dean hlavou.
Hermiona vstala a Neville i Draco ji následovali. „Rone? Nechceš se k nám připojit? Jdeme si zopakovat
látku na hodinu přeměňování.“
„Přeměňo...? Aha, jo, jasně, ţe jo. Jen to dojím. Kde vás potom najdu?“
„V mém pokoji,“ řekl Neville ledabyle, „přidal jsem tam trochu prostoru.“
„Během pěti minut jsem tam.“
***
Kdyţ Ron zaklepal, Draco, Hermiona a Neville se na posteli jemně líbali.
Počkal, aţ ho vyzvou, aby šel dál. „Můţu vstoupit?“ zeptal se ještě a pro jistotu si dal ruku přes oči.
Jen jsme se líbali, Rone,“ prohlásila Hermiona a posadila se na posteli. Neville seděl za ní, ruku ovinutou
kolem jejího pasu, Draco zůstal elegantně nataţený vedle nich.
„Nemohli byste zkusit po sobě pět minut nelézt?" stěţoval si Ron.
„No, kdybychom se nezačali líbat, tak bychom o tom začali mluvit bez tebe a to bys byl naštvaný ještě
víc,“ podotkla Hermiona prakticky.
„Taky pravda,“ připustil Ron. Vrhnul se do Nevillova křesla a natáhl před sebe dlouhé nohy. „Takţe, jak
sakra řekneme Harrymu, ţe ho Snape podvádí?“ zeptal se.
„Děláš ukvapené závěry,“ ozval se Draco tiše.
„Opravdu? Vím, ţe Denní věštec je kýbl sraček, ale fotografie obvykle nefalšuje.“
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„Severus můţe mít dobrý důvod, proč to dělá.“
„Například ten, ţe chce šoustat s někým jiným?“ ušklíbl se Ron.
„Jako zástěrku. Aby ho nikdo nepodezíral, ţe mezi ním a Harrym něco je.“
„A proč by je někdo podezíral?“
„No, Weasley, ono je to totiţ v lidské povaze druhé podezírat, nemyslíš? A potom se lidé většinou snaţí
najít důkazy.“
„Ale takové podezření přece nevznikne jen tak,“ tvrdil Ron.
„No, moţná se někdo zmínil o tom, ţe Snape doprovázel Harryho po bitvě pryč z hradu,“ navrhl Neville.
Nastalo ticho.
„Myslíte si, ţe to Harry ví?“ zeptal se Ron trochu klidnějším tónem.
„Jsem si jistá, ţe Věštce většinou dostává. Jen nemůţe vidět pohyblivé fotografie.“
„Mudlové to nejsou schopni vidět?“ zeptal se Ron.
„Harryho noviny jsou očarované, ale vzhledem k obsahu článků je stejně nemůţe ukázat mudlům, kteří
tam s ním jsou, ačkoliv to pro něho musí být těţké,“ řekla Hermiona.
„Stejně je štěstí ţe je nevidí jako pohyblivé,“ poznamenal Draco. „I kdyby o všem věděl předem, tak tyhle
fotky...“
„Jo.“
„Myslím si, ţe bych se měla jít na Harryho podívat,“ řekla rozhodně Hermiona. „Nebyla jsem tam... k
sakru! Myslím si, ţe uţ je to několik týdnů. Ale vy jste tam chodili, ţe?“
Ron se odvrátil. „Vlastně jsem tam tři nebo čtyři týdny nebyl.“
„Coţe? Proč jsi za ním nešel, Rone?“
„Hej! Nejsi moje matka, abys mě do něčeho nutila!“
Hermiona se na něho vyčítavě podívala. „Netušila jsem, ţe je zapotřebí tě k návštěvě Harryho nutit,“ řekla
tiše.
„Prostě jsem si myslel, ţe se kaţdým dnem vrátí!“ vyštěkl Ron na svou obranu.
„Navštěvoval jsem ho kaţdý týden,“ ozval se Neville. „V posledních týdnech se zdál zamlklý, ale můţe to
být tím, ţe opravdu tvrdě cvičí. Povídali jsme si o jeho výcviku a tak.“
„Půjdu za ním ještě dnes večer,“ řekla Hermiona a vstala. „Je teprve půl osmé.“
„Já si půjdu mezitím promluvit se Snapem... snad mi k tomu něco řekne,“ prohlásil Draco a elegantně se
vyhoupl z postele.
***
Draco zamířil do laboratoře. Znal Severuse většinu svého ţivota, ale to opravdu neznamenalo, ţe by ho
dobře poznal... sakra, vţdyť to, co se o tom chlapovi za posledních šest měsíců dozvěděl, jasně ukazovalo,
ţe Severus vůbec není tím, koho znal ze svého dospívání.
Jedna věc byla však neměnná – a to, ţe si Severus vţdy pečlivě chránil své soukromí. Nikdy se mu
nelíbilo jakékoliv narušení jeho prostoru. Ale ty fotky v novinách... tedy pokud je to tak, jak si Draco
myslí...
Našel mistra lektvarů, jak dohlíţí na nějaké mladší studenty, kterým udělil trest. Draco vklouzl do zadní
části třídy a čekal.
Ještě neţ Snape studenty propustil, neodpustil si strašlivá varování na téma, jaký bude příští trest, v
případě, ţe se jejich chování bude opakovat a potom se podíval na Draca.
„Pan Malfoy. Čemu vděčím za to potěšení?“
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Výborně. Takţe on je teď pro něho pan Malfoy. To nevěstilo nic dobrého. Snaţil se vypadat, jako by se ho
to nedotklo.
„Dobrý den, Severusi. Máš na mě minutu nebo dvě? Rád bych si s tebou promluvil v soukromí.“
Severus si povzdechl, ale potom vstal a urovnal hromadu svitků. „Dobrá, ale ty za mě zkontroluješ tyto
práce,“ řekl a strkal hromadu před Draca. „Mám být za dvacet pět minut u ředitele.“
„Klidně. Co to je?“ Draco se rychle podíval na jeden z pergamenů.
„Eseje třetích ročníků o vlastnostech a pouţití bylin rodu Iridaceae,“ povzdychl si Severus. „Doufám, ţe jsi
na to dost kompetentní?“
„Myslím, ţe to zvládnu,“ přikývl Draco a pohlédl na něho.
Severus ho odvedl do své kanceláře, zavřel dveře, zajistil je kouzlem, a posadil se ke stolu. Jeho
formálnost byla Dracovi nepříjemná, ale pokusil se zůstat v klidu. Vytáhl z kapsy sloţené noviny
nalistované na straně čtyři a poloţil je před Severuse.
„Nejsem si jistý, jestli jsi to viděl, Severusi.“
Snape se na fotky letmo podíval.
„Takţe tohle je příčinou dnešního veselí. Jak dětinské,“ prohlásil a hodil noviny do koše.
„To proti tomu rada školy nijak nezakročila?“ zeptal se Draco.
„Mám právo na soukromý ţivot,“ řekl Snape tak chladně, ţe se Draco raději rozhodl nezmínit svůj názor,
ţe se jeho ţivot stává více veřejným, neţ soukromým.
„A Harry to ví?“ zeptal se místo toho. „Myslím si, ţe by ho to mohlo trochu rozrušit...“
„Nezajímá mě, jestli to pan Potter ví nebo neví, ale jsem si jistý, ţe jemu je úplně jedno, co dělám. To je
vše, cos mi chtěl říct? Nechápu, jakým právem ses rozhodl hodnotit moje jednání,“ řekl Snape ještě
ledověji, neţ před tím.
Draco tam seděl, srdce mu prudce bušilo a uvaţoval, co se k sakru děje. Jedna jeho část chtěla vyběhnout
ze dveří, ale roky výchovy v rodině Malfoyů ho udělaly odolným a tato ledová zdvořilost se ho nemohla
dotknout.
„Mluvil jsi o tom s Harrym?“ zamračil se Draco.
„To, ţe jsem ti dovolil oslovovat mě křestním jménem, ti ještě nedává oprávnění diskutovat o mém
soukromém ţivotě. Nemáš-li nic jiného na srdci, pak mi tedy nezbývá, neţ ti popřát dobrý večer.
Opravené eseje mi můţeš zanechat na stole ve třídě. Pochybuji, ţe by se někdo pokusil takové slátaniny
ukrást. Cestu ven jistě najdeš sám.“
Draco odešel.
***
Hermionin rozhovor s Harrym nebyl o nic lehčí, neţ ten Dracův se Severusem. I přes pozdní hodinu ji
přijal jeden z lékařů, který v ní poznal ţenu, která přijela s Harrym, kdyţ ho přijímali. Přiznal jí, ţe jsou
velmi znepokojeni Harryho depresí, která v této fázi léčení není obvyklá a ţe je nejspíš ještě umocněná
problémem osobního charakteru, protoţe se Harry před několika týdny ošklivě pohádal s profesorem.
Harry se tvářil bezstarostně, kdyţ Hermioně říkal, ţe se rozešel se Severusem a strávil půl hodiny tím, ţe
ji přesvědčoval, ţe udělal správnou věc. Jeho nemocniční lůţko bylo nyní přisunuté u zdi a oba přátelé na
něm pospolu seděli. Hermiona byla opřená o zeď a Harry leţel schoulený do klubíčka a byl k ní obrácený
svou nezasaţenou částí obličeje. Vypadal tak křehce a bledě.
Hermiona ho poslouchala a přikyvovala, ale kdyţ Harry zmlknul, pozorně se na něho podívala a zeptala
se: „Takţe on tě opustil?“
„Ne. Řekl jsem mu, ţe bude lepší, kdyţ půjdeme kaţdý svojí cestou,“ řekl Harry zatvrzele.
Hermiona to nekomentovala.
Harry se ošíval a pohrával si s okrajem hedvábného povlečení na dece.
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„Ale proč jsi to udělal? Vţdyť ho miluješ,“ řekla jemně.
Harry prudce zvedl hlavu, ale hned se zase odvrátil.
„Nehodíme se k sobě,“ řekl, aniţ by se na ni podíval.
„V čem?“
Harry ani nedutal.
„Ty mi to ani trochu neulehčíš, ţe?“ zeptal se jí nakonec. „Copak si nemůţu ponechat alespoň kapku
důstojnosti?“
Hermiona k němu natáhla ruku a pohladila ho opatrně po vlasech. Harry se neodtáhnul. Byl to po mnoha
týdnech první laskavý dotyk a on ho zoufale potřeboval.
„Co s tím má společného tvoje důstojnost?“
Harry se posadil a podíval se jí zpříma do očí. „Jak chceš. Jdeme na to. Podívej se na mě, Hermiono.“
Hermiona to udělala.
„Na co se mám dívat?“ zeptala se zmateně. „Uţ jsem tě viděla.“
„Podívej se na tohle,“ řekl Harry a ukázal na masku, která zakrývala jeho poničenou oteklou tvář.
„Ta maska ti pomůţe a brzy na tom budeš lépe,“ volila Hermiona pečlivě slova. „Já vím, ţe to pro tebe teď
není...“
Harry sklouznul z postele a rozepnul si zip na svém speciálním obleku.
„Pomoz mi, prosím, se z toho dostat,“ poţádal odhodlaně.
„Harry...“
„Prosím.“
Hermiona mu pomohla sundat oblek z horní části jeho těla.
„Tak se na mě podívej,“ řekl. Otočil se a zvedl ruce nad hlavu.
Hermiona si do té doby neuvědomovala, jak strašlivé má Harry jizvy, přestoţe věděla, ţe Severus a
Neville pro něj vyvinuli nějakou mast. „Ten balzám...“
„Podle lékařů je tohle zázrak,“ přerušil ji Harry a ukázal si na zmrzačené tělo. „Tohle je bez plastické
operace maximum, co pro mě mohli udělat. Měl bych být vděčný. Tedy já jsem jim vděčný,“ dodal, „ale je
to stále ještě dost šeredné, ţe?“
Harry nepřeháněl. Popálená kůţe protkaná jizvami vypadala opravdu příšerné.
„Snapea tohle určitě nezajímá...“ začala Hermiona, ale umlkla, kdyţ si vzpomněla na všechny ty fotky v
novinách, na kterých Snape objímá krásné muţe.
Harryho myšlenkové pochody byly bohuţel stejné. „Viděl jsem všechny fotky v Denním věštci,“ přiznal.
„Všichni jsou nádherní, nemyslíš?“
„Je pravděpodobné, ţe je to jen snůška nesmyslů, Harry...“
Nebelvír zavrtěl hlavou.
„Sám mi přiznal, ţe spal s tím Italem Paolem. S ním a ještě s jedním chlápkem. Stalo se to prý o
Vánocích, Hermiono.“
„Och, Harry...“
„No, byl tehdy volný, tak proč by se podle toho neměl chovat? A on má zřejmě rád hezké muţe, tak proč
by se jimi neměl obklopit? Já jsem do této kategorie nikdy nespadal a jak to tak vypadá, tak uţ nikdy
nebudu. Byl jsem nejspíš jen po ruce. Ale nebudu s ním dál jen proto, ţe mě lituje,“ zavrtěl hlavou a
přitáhl si oblek k tělu. Hermiona mu pomohla se do něho nasoukat a útěšně ho pohladila na hrudníku.
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„Stará se o tebe...“
„Jo, jistě.“
Na Hermionin vyčítavý pohled přikývl hlavou a posadil se zpátky na postel. „Tak jo, máš pravdu, částečně
se o mě stará. Pracuje na mojí magii a já si toho opravdu velmi cením. Ale od té doby, co jsem tady, se tu
sotva ukázal. A potom si klidně jde na ples, na který jsem jen tak mimochodem nebyl ani pozvaný.“
„Tys nebyl pozvaný? To je skandální! Ale on tam váţně musel jít, Harry. Jeho nepřítomnost by byla
dokonce ještě horší, neţ ta tvoje, museli lidem ukázat, ţe oběť posledního útoku je v pořádku a...“
„Coţe? Jaká oběť? Kdo?“ popadl Harry Hermionu za ruku.
„Severus... Harry, neříkej mi, ţe jsi nevěděl, ţe na něho zaútočili Smrtijedi? Bylo to v novinách.“
„Totiţ... někdo mi říkal, ţe došlo k útoku, ale ţe byli pachatelé dopadeni. Noviny mi sem nenosí kaţdý den,
záleţí na tom, jestli si ten, kdo má sluţbu, vzpomene. Ale... o to teď nejde! Chceš mi tím říct, ţe Severus
byl zraněný?“ zeptal se Harry naléhavě.
„Ano, měl kotník rozdrcený úplně napadrť. Uţ je sice v pořádku, nicméně teď uţ víš, proč za tebou nemohl
přijít.“
„Boţe! Nikdy se mi o tom nezmínil,“ pípnul Harry. „Proč mi to jenom neřekl? Mohl mi poslat zprávu...
dokonce se o tom nezmínil ani poté, co jsme se setkali.“
„Moţná ti nechtěl přidělávat starosti.“
Harry po ní blýsknul pohledem. „Hermiono, on se musel dotýkat mého nechutného těla, kontroloval mojí
cévku a obsah...“ mladík pokrčil rameny. „On se o mě tolik staral a já se o něho nemohl na oplátku
postarat, kdyţ byl zraněný. Tedy ne, ţe bych mohl, ale dokonce jsem neměl ani moţnost pokusit se o
něho pečovat... nedivím se, ţe uţ mě nechce. Jsem pro něho jen zátěţ. Díky Bohu, ţe mi to naznačil ještě
před tím, neţ jsem za sebe udělal úplného idiota.“
„Harry! Jsem si jistá, ţe je to všechno úplně jinak!
„Pojďme se bavit o něčem jiném,“ zašeptal Harry.
„Ale...“
„Já to přeţiju. I kdyţ to bolí. Ale stejně si myslím, ţe by nám to nemohlo se Severusem fungovat, i
kdybych nebyl takovýhle monstrum. Vţdyť jsem mudla, Hermiono! A Snape je ztělesněním silného
kouzelníka. A... no... myslím si, ţe je přitahován mocí. Nejdřív to byl Tom Raddle a potom Albus. Takţe já
teď váţně nejsem v kurzu, nemyslíš? Postavilo se toho mezi nás příliš. Ale já to nějak přeţiju. Budu to
muset přeţít, ne?“ Harry si opět lehnul na bok. „Povídej mi, jak ţiješ ty,“ změnil téma a Hermiona věděla,
ţe uţ z něj víc nedostane.
***
Kdyţ po půl hodině Hermiona odcházela, byla Harryho slovy váţně znepokojená. Hlavně jeho větou ‚Budu
to muset přežít, ne?‘ Tato věta se jí honila v hlavě stále dokola. Moţná to bylo tím, ţe Harry nezněl příliš
přesvědčivě.
„Slečno!“ Stráţný, který byl v místnosti, za ní vyšel na chodbu.
Otočila se a čekala.
Voják se nad ní tyčil, byl to velký chlap se samopalem v ruce. Tázavě se na něho podívala.
Nervózně přešlápl. „Podívejte, slečno, já si nejsem jistý, jestli mám právo o tom mluvit, krom toho jsem
neslyšel váš rozhovor, ale viděl jsem, ţe vám Alex ukázal své jizvy, je to tak?“
„Ano,“ přikývla Hermiona, aby ho povzbudila.
„Slyšel jsem, jak o něm lékaři mluví a mají starosti, aby neupadl do deprese.“
Hermiona přikývla.
„Souvisí to s tím... jak se rozešel s tím starším chlápkem?“
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Hermiona přemýšlela, jestli se má nějak vykrucovat, ale zdálo se, ţe to nemá smysl. „Myslím si, ţe ano,“
přiznala po chvíli.
„Já... no, myslím si, ţe to můţe být naše vina,“ řekl rozpačitě. „Neudělali jsem to ze zlé vůle, ale teď se
bojím, aby si Alex něco neudělal, jen proto, ţe...“ rozpačitě si přejel rukou po bradě.
„Co se stalo?“
Stráţný jí řekl, jak Harry zaslechl rozhovor, který vedli o novinovém článku a jak v souvislosti s ním
mluvili o jeho vzhledu.
„Děkuji, ţe jste mi to řekl. Jsem vám za to opravdu vděčná.“ Hermiona se krátce dotkla jeho ruky.
„Je to prima kluk, i kdyţ je homosexuál,“ ujistil jí stráţný ledabyle. „Nikdy na nikoho z nás nic nezkoušel.
Dokonce ani na těch několik gayů, co tady s námi slouţí. A nikdy s ním nebyly ţádný potíţe, ani se
nechoval nijak afektovaně. Je těţké uvěřit, ţe dokázal všechno to, co se o něm říká.“ V muţově hlase byl
náznak otázky.
Hermiona se pokoušela skrýt, jak moc se jí jeho slova dotkla. „On je hrdina. Řeknu vám jen to, ţe vy a
já... vaše rodina i vaši přátelé... všichni mu vděčíme za své ţivoty. To je to, co dokázal.“
Stráţný se na ní upřeně podíval a přikývl. „Ano, madam.“
Ještě ji pozdravil a vrátil se zpět do pokoje.
Hermioně bylo do pláče.
***
Draco, Neville, Hermiona a Ron se sešli ještě tentýţ den. Bylo okolo půlnoci a Hermiona seděla
zachumlaná v ţupanu. Ron si byl celkem jistý, ţe je pod ním nahá, neboť zahlédl velkou část jejích nohou,
kdyţ si je překříţila přes sebe. Na okamţik se cítil osaměle a záviděl jí, ale musel uznat, ţe Hermiona v
tomto podivném svazku tří lidí vypadala šťastněji, neţ kdy dřív.
„Snape byl nepřístupný jak dlaţdičounova1 prdel,“ prohlásil Draco, kdyţ vycházel do půl těla nahý ze
sprchy a sušil si ručníkem vlasy.
Ron nikdy neviděl jeho vlasy jinak neţ dokonalé. A teď Dracovi trčely jeho blond vlasy
kolem celé hlavy a vypadal, jako by to ani nebyl on. Ale na druhou stranu byl aţ
překvapivě lidský.
„Co je to za nechutný slovní obrat?“ ohradila se upjatě Hermiona. „Jak můţeš vědět, jak
těsná je...“

Dlaždičoun

„Nech to být, Hermiono, raději Draca nedráţdi,“ řekl Neville s úsměvem, zatímco zaléval květiny. „Co
přesně ti řekl? Ale musím s tebou souhlasit, kdyţ přišel pracovat na Harryho magii, tak za celou dobu
neřekl víc jak pět slov. Myslím, ţe to bylo: dobrý večer, řediteli, kdyţ přišel a dobrou noc, kdyţ odcházel.“
„V podstatě mi řekl, ţe jeho chování se netýká ani mě, ani Harryho. A ţe Harrymu je stejně naprosto
jedno, co a s kým dělá.“
„Harry ho od sebe odehnal,“ prohlásila Hermiona, přesunula se do čela postele a rukama si objala kolena,
která si přitáhla k tělu. Kdyţ si všimla, jak na ni všichni muţi fascinovaně zírají, upravila si ţupan, který se
jí při tom manévru rozevřel.
„Coţe?“ zeptal se Neville.
„Harry se s ním rozešel. Oh... a je opravdu deprimovaný. Myslím si, ţe je roztrpčený, protoţe za ním
Severus nebyl na návštěvě a pak viděl jeho fotky s tím Italem.“
„Ale vţdyť to napsal Denní věštec, on přeci ví, ţe strašně lţou!“ vybuchl Ron.
„Naneštěstí Věštec pro jednou mluvil pravdu. Snape se přiznal, ţe s tím klukem něco měl na konferenci
během vánočních prázdnin.“

1

390

Dlaždičoun (Jarvey) Toto kouzelné zvíře se vyskytuje v Británii, Irsku a Severní Americe. Vypadá jako přerostlá fretka, která umí mluvit - skutečného rozhovoru však
není schopen, protože to překračuje jeho duševní schopnosti. Omezuje se obvykle na krátké, vulgární fráze, zato je chrlí v nepřetržitém proudu. Od toho je také
odvozena česká podoba jeho jména - neboť nadává jako dlaždič.
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„Sakra!“
„Ano. Ale nejde jen o Paola. Harry ještě zaslechl stráţe, jak si mezi sebou říkají, ţe kdyţ Harry vypadá
jako monstrum, tak se ani nediví, ţe si Snape hledá někoho jiného...“
„Děláš si srandu!“ vykřikl Ron.
Hermiona zavrtěla hlavou. „Jeden ze stráţců za mnou pak přišel a všechno mi řekl. Bál se, ţe by si Harry
mohl něco udělat.“
„Coţe? Harry by nikdy...“ vykřikl polekaně Ron.
„Já si to myslím taky,“ řekla tiše Hermiona. „Ale on není tak sklíčený jen kvůli ztrátě Severuse, ale také se
bojí toho, ţe uţ si nikdy nenajde nikoho jiného. Myslí si o sobě, ţe je monstrum. A... a.... označil sám
sebe za mudlu.“
V pokoji se na dlouhou dobu rozhostilo stísněné ticho, jak se všichni pokoušeli tuhle děsivou informaci
strávit.
„Ale proč tedy od sebe Snapea odehnal?“ zeptal se Draco nechápavě. „Nemyslím si, ţe by Snape
povaţoval jeho vzhled za důleţitý, kdyţ vezmeme v úvahu, ţe sám není zrovna hezoun...“
„Kaţdý z těch kluků, se kterými se Snape vyfotografoval, vypadal opravdu hezky,“ komentovala Hermiona.
„Harry si myslí, ţe mu tím Snape úmyslně dával zmijozelská vodítka – moc často za ním nechodil a před
novináři se nechával vidět s krásnými kluky.“
Draco hodil ručník do koupelny, oblékl si hedvábný vršek od pyţama, který se neobtěţoval zapnout, a
posadil se vedle Hermiony. „Vlastně je to docela dobrý úsudek. Byl by to pravý zmijozelský způsob. A
potom by nikdo nemohl Severuse obvinit, ţe opustil zraněného hrdinu.“
Všichni tam zachmuřeně seděli. Neville odloţil konvičku a sedl si na ţidli za psací stůl. Tolik by si přál v
tuhle chvíli obejmout Hermionu, nebo Draca, ale věděl, ţe kdyby si k nim vylezl na postel, tak by se Ron
cítil nepříjemně.
„Pokud by to tak skutečně bylo, tak proč by byl Snape tak podráţděný? Mohl by přeci říct, ţe se s ním
Harry rozešel a byl by z obliga,“ přemýšlel nahlas Ron.
„Můj nejlepší přítel se trápí a já nevím, co s tím mám dělat,“ řekla smutně Hermiona.
***
Bylo to aţ náhodné setkání, které uvedlo věci do pohybu.
Ron se právě vracel ze schůzky s nějakou dívkou z Havraspáru – sice trochu zpomalil, ale sexu se
nedokázal úplně vzdát – kdyţ v rychlosti zabočil za roh a prudce narazil do Snapea. Přidrţel se Mistra
lektvarů za loket, aby neupadl, pak od něho o krok odstoupil a usmál se na omluvu. „Promiňte, pane
profesore! Neslyšel jsem vás přicházet.“
„Dvacet bodů za to, ţe se touláte po večerce, a za to, ţe běháte po chodbách a nedbáte na bezpečnost
druhých lidí,“ vyštěkl Snape.
Ron se zasmál. „Dostal jste mě! Skvěle! Merline, děkuji ti, ţe tohle všechno uţ je dávná minulost!“
„Dalších dvacet bodů za drzost, pane Weasley,“ napřímil se Severus.
Ron se narovnal. Byl stejně vysoký jako Severus, ne-li o pár centimetrů vyšší.
„Myslel jsem...“
„Co jste si myslel? Ţe se v této škole uţ nemusíte chovat slušně? Ţe udrţení pořádku uţ není v mé
kompetenci?“
„Není důvod, proč být takto nepřiměřeně přísný,“ ohradil se Ron tiše. „Je mi uţ osmnáct a jsem si jistý, ţe
dokáţu bezpečně najít cestu do své loţnice.“
„No, to vidím. Zřejmě máte stále pocit, ţe vaše přátelství se slavným chlapcem-který-přeţil, znamená, ţe
můţete ignorovat školní řád.“
„O čem to mluvíte, Snape?“
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„Dalších deset bodů. Budete mě oslovovat, tak jak mi náleţí, pane Weasley.“
„Jak si přejete,“ zavrčel Ron. „Vy jeden krutý, bezcitný, zrádný, studený bastarde, pane!“
„Padesát bodů za pomluvu učitele, pane Weasley.“
„Pomluva? Jen zatracená pravda!“
„Vůbec nemáte ponětí, o čem mluvíte...“
Ron měl tolik duchapřítomnosti, aby kolem nich vytvořil kouzlo soukromí. Jestli si to má odskákat, tak ať
je to tedy ve velkém stylu. Popadl Snapea za hábit a mrštil jím o zeď.
Snape se nejprve vzepřel, ale potom tam zůstal jen tak stát. Mohl by ze sebe chlapce setřást
jednoduchým neverbálním kouzlem, ale chtěl vědět, co Weasleyho tak rozběsnilo.
„Ne?“ zasyčel Ron skrz zaťaté zuby přímo do jeho tváře. „Myslíte si, ţe nevím, ţe jste odhodil Harryho
stejně snadno jako špinavé fusekle? To si myslíte, ţe jste tak krásný, ţe je pod vaši úroveň scházet se se
zjizveným muţem, který je naneštěstí tak hloupý, ţe vás má rád? Zbaběle jste kolem sebe trousil
nenápadné naráţky, abyste to nemusel udělat sám a nepadlo na vás ani zrnko špíny! Jste naprostý
bastard! Myslíte si, ţe kdyţ jste teď zasranej hrdina, tak ţe vám dá kaţdý? No vedete si skvěle! Jste
neskutečný prase!“
„Pro vaši informaci,“ protáhl Snape hedvábně, „to pan Potter ukončil náš vztah.“
„Jasně, a vy jste ho k tomu pěkně přivedl, tak, aby to nebylo na vás!“
„O čem to sakra mluvíte?“ vyštěkl Snape.
„Nemusíte si přede mnou na nic hrát!“
Severus náhle Rona prudce odstrčil.
Byl mnohem silnější, neţ se zdálo, takţe Ron zavrávoral, ţe sotva udrţel rovnováhu.
„Pojďte se mnou,“ přikázal Snape a kráčel chodbou pryč.
Co teď? přemítal Ron v duchu. Co se mu asi stane za to, ţe mrštil učitelem o zeď? Teď jdou nejspíš k
Brumbálovi a za chvíli bude vyloučen.
Ale místo toho se během pěti minut octli v Snapeových komnatách.
„Vysvětlete mi to.“
„To vy jste odkopnul Harryho. No, moţná to byl pro vás jen krátký úlet, ale nemusel jste být k němu aţ
tak neuvěřitelně krutý.“
„Vůbec vám nerozumím. Vysvětlete mi, o čem tady mluvíte a kde jste sebral tyhle informace.“
Najednou Ron zapochyboval o tom, ţe by byl Harry Snapeovi tak lhostejný, jak si původně myslel. Podíval
se na něj a všiml si napětí v jeho ramenou a nepřirozeného drţení těla.
„Napřed mi řekněte, jestli máte Harryho rád. Protoţe pokud ne, neřeknu dál ani slovo, uţ jste ho poníţil
dost.“
Snape krátce zavřel oči a potom přešel k regálu. Uchopil lahev whisky, nalil si skleničku a na jeden doušek
jí do sebe otočil.
„Také si dám rundu, děkuji za nabídku,“ zamumlal Ron, který začínal cítit naději.
Snape se otočil a ostře se na něho podíval. Ron jeho tvrdému pohledu statečně odolával.
Snape si povzdychnul, nalil druhou sklenici a podal ji Ronovi. Mladík, který čas od času popíjel se svými
bratry, si usrknul a uznale kývnul.
Snape se posadil.
„Tak dozvím se to?“
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„Nejdřív musím slyšet vaše ujištění, ţe máte Harryho rád, jinak nebudu pokračovat,“ opakoval tvrdošíjně
Ron.
Snape se odvrátil.
Ron ztratil trpělivost, otočil do sebe zbytek drinku a vstal. „Děkuji za whisky. Nebudu tady dál ztrácet svůj
čas.“
„I přes to, ţe vaše kolej přijde o stovky bodů...“ pokusil se ho zastavit Snape.
K jeho překvapení se Ron zasmál. „No, doufám, ţe to vašemu malému kamennému srdci udělá dobře,“
prohlásil a sáhl na kliku.
„Myslel jsem si, ţe je zcela zřejmé, ţe jsem... zamilovaný... do pana Pottera,“ řekl Snape nakonec.
Ron se otočil a opřel se o dveře. „Zřejmé komu? Harrymu? Kdyţ viděl vaši fotku v novinách, tak jste mu
klidně řekl, ţe jste přefikl nějakýho kluka, zatímco on trpěl bolestmi poté, co jste ho zranil! A hned na to
se objevily vaše další fotografie, na kterých jste pózoval se samými krásnými kluky...“
„To bylo aţ poté, co mě poţádal, abych odešel.“
„Přesně tak. A proč si myslíte, ţe to udělal?“
„Jsem pro něho příliš starý a ošklivý. Uţ moji pomoc nepotřebuje. Je obklopen mladými muţi a uvědomil
si, ţe celý svět tam venku je plný potencionálních partnerů.“
„Opravdu?“ Ronův úšklebek mohl z fleku soupeřit s tím Severusovým. „Myslíte ty samé muţe, které
slyšel, jak ho popisují jako nějaké monstrum z hororu? Nebo snad naráţíte na to, jak řekli Harrymu, ţe si
jistě někoho najde, protoţe některým lidem přijde zajímavé šukat se zrůdama?“
„Coţe?“ zařval Severus a prudce vstal.
„Harry si myslel, ţe jste mu chtěl zmijozelským způsobem naznačit, ţe uţ ve vašem vztahu nechcete
pokračovat. Nevěděl, ţe jste byl zraněný a nemohl za ním přijít na návštěvu a kdyţ jste pak byl vyfocen
na plese s tím pěkným chlápkem – mimochodem, řekl bych, ţe je hodně podobný Harrymu, to byl ten
důvod, proč jste ho obtáhnul? – usoudil z toho, ţe se s ním chcete rozejít.“
„Já ţe jsem se s ním chtěl rozejít?“ vykřikl Severus. „Jak na tohle k sakru přišel?“
„Protoţe si o sobě myslí, ţe je monstrum, tedy tak nějak sám sebe popsal Hermioně. Ţe není ţádná šance
na to, abyste ho ještě chtěl. Ţe se vám líbí krásní muţi a ţe on nikdy nebude vypadat jako jeden z nich. K
tomu všemu si myslí, ţe zůstane mudlou a tudíţ je vztah s vámi naprosto vyloučený.“
„Jak přišel na to, ţe nemůţu mít vztah s mudlou?“ zamračil se Severus.
„Uţ jste s nějakým chodil?“
„O to teď nejde.“
„Ale Harrymu o to jde. Vy sám jste přeci prototyp mocného kouzelníka, ne?“
Severus přistoupil k regálu, nalil si další sklenku a pak přistoupil k Ronovi a taky mu trochu nalil.
„Jste si tím vším jistý, pane Weasley?“
„A vy jste si jistý sám sebou, Snape? Harry se rozhodl, ţe nechce, aby s ním byl někdo ze soucitu.“
„Merline!“ Snape si roztřeseně přejel rukou přes obličej.
Podíval se na hodiny na zdi. Ručička ukazovala na „příliš pozdě“. Doufal, ţe je pouze příliš pozdě na to,
aby dnes večer navštívil Harryho a ne příliš pozdě na to, aby zachránil jejich vztah.
37. kapitola - Obnovené a odhalené vztahy
Příští den se Severusovi zdál být nekonečný. Byl neskutečně šťastný, ţe odpoledne učil pouze jednu
hodinu. Hned, jak mu skončilo vyučování, změnil svůj hábit na mudlovské oblečení a přenesl se krbem do
zabezpečeného domu poblíţ základny.
Kráčel chodbou k pokoji, ve kterém byl Harry ubytovaný, a nemile ho překvapilo, kdyţ viděl pouze
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jediného stráţného, jak sedí na ţidli s knihou v ruce. Přesto ale voják zareagoval na Severusovu
přítomnost a vstal, jakmile zaslechl jeho kroky.
„Pane!“ pozdravil.
„Proč byla omezena bezpečnostní opatření?“ rozhořčil se Severus.
„Nic takového se nestalo, pane. Pan Johnson je v posilovně.“
„A ta je kde?“
O chvíli později uţ byl Severus v jiné chodbě. Kývl na vojáky, kteří stáli u dveří, a vstoupil dovnitř.
Dalších několik okamţiků stál v šoku mezi dveřmi a zíral na scénu před sebou.
Harry byl ohnutý dozadu přes hromadu matrací muţem, který mu tiskl nůţ na krk.
Severus na něho bleskurychle zakouzlil bezhůlkovým kouzlem Expelliarmus, čímţ muţe odhodil na protější
zeď a okamţitě přidal Petrificus Totalus. Potom se hbitě otočil a znehybněl stráţné v zadní části místnosti,
kteří právě zvedali zbraň a nakonec pouţil Petrificus Totalus i na dva vojáky, kteří hlídali venku a vstoupili
do posilovny přilákáni nezvyklým hlukem.
„Severusi!“ zaječel Harry, kdyţ bývalý Smrtijed přistoupil k prvnímu muţi s vraţedným pohledem. „Máme
trénink! On mi nechtěl ublíţit!“
Severus se zarazil, podíval se na znehybnělého muţe a pak zpět na Harryho.
Harry k němu došel a opatrně mu poloţil ruku na rameno. „Opravdu. Je to moje první lekce v boji zblízka.
To je můj instruktor.“
Severus k němu vztáhl lehce se třesoucí ruku a jemně otočil Harryho hlavu.
„Ale on ti ublíţil,“ poukázal na maličké červené znaménko v místě, kde měl Harry přitisknutý nůţ.
„Učím se bránit,“ vysvětlil mu Harry s mírným úsměvem na rtech.
Harry měl na sobě poprvé pouze tílko a krátké šortky. Bylo pro něho nesmírně příjemné opět cítit vzduch
na holé kůţi a také to slouţilo k tomu, aby instruktor náhodou nezapomněl na jeho zranění.
Severus k němu přistoupil blíţ a vdechoval vůni z jeho rozehřátého, zpoceného těla. Hlava mu klesla do
křivky Harryho krku a on olízl jeho vlhkou kůţi.
„Sev-erusi?“ ozval se Harry roztřeseně.
„Jsi naprostý idiot,“ zavrčel Snape, „a já nejsem o nic lepší. Řekni mi, ţe nechceš, abych udělal tohle.“ Po
těch slovech něţně uchopil Harryho obličej do dlaní a líbal ho do té doby, neţ Harry zalapal po dechu a
přitiskl se k Severusovi takovou silou, ţe to vypadalo, jako by se chtěl stát jeho součástí.
„Jak sis jen mohl myslet, ţe bych tě nechtěl?“ zašeptal Severus proti jeho ústům a stále přitom drţel
Harryho tvář ve svých dlaních.
„Nemůţeš mě chtít,“ řekl Harry přes slzy, které se mu draly do očí. Nechal Severuse aby mu je otřel.
„Jsem odporný. Nestojím o tvou lítost.“
Snape se proti němu vyklenul. „Myslíš si snad, ţe takhle vypadá důkaz mojí lítosti?“ zasyčel.
Harry nedokázal udrţet tichý sten a automaticky mu vyšel svými boky vstříc. Bylo to tak strašně dlouho.
Myslel si, ţe uţ nikdy ten pocit nezaţije.
„Nemůţeš,“ zopakoval.
Severus jemně natočil Harryho tak, aby se o něho neopíral v místě, kde byla jeho kůţe popálená, přejel
mu rukou po zádech a přitáhl si ho za zadek blíţ k sobě. „V tom případě ti tedy budu muset ukázat, jak
moc tě chci,“ zašeptal. „Stáhnu ti šortky a budu tě kouřit do té doby, dokud z toho nepřijdeš o rozum. A
pak ošukám tvůj nádherný zadek, tak, jak jsem to měl udělat uţ před několika měsíci, a budu to dělat tak
dlouho, dokud nebudeš vědět, jak moc po tobě touţím.“
„Ach, Boţe,“ zasténal Harry, „asi se udělám jen z pouhé myšlenky na to!“
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„Můţu tě ujistit, ţe dnes tě budu dovádět k orgasmu znovu a znovu, takţe pojď, jestli máš chuť,“ řekl mu
nakřápnutým hlasem Severus a jemně ho kousl do koutku úst.
Tlumený zvuk, který k nim dolehl, přinutil Harryho, aby se ohlédl.
„Paneboţe, stráţe! Oni slyšeli kaţdé naše slovo!“
„To je dobře. Jen ať všichni vědí, ţe jsi můj.“
„Severusi!“ zasmál se Harry. Zrudnul a odtáhnul se. „Teď jim to budeš muset vysvětlit,“ zazubil se a
podíval se na znehybnělé stráţe.
„Raději bys mi s tím vysvětlováním měl pomoct.“ Severus se na Harryho váţně zadíval a zrušil své kouzlo.
„Do prdele! Co jste to s námi udělal?“
„To je nová zbraň, je to tak, Severusi?“ odvětil Harry klidně.
„Přesně tak,“ souhlasil Severus.
„A jak jste viděli, tak funguje zatraceně dobře. Musíte nám prominout, ţe ji Severus pouţil proti vám.
Myslel si, ţe mi ubliţujete.“
„Coţ by bylo absolutně nepřijatelné,“ zavrčel Severus.
„Ale jaký je to druh zbraně? Co jste s námi vlastně udělal?“ zeptal se instruktor.
„Jste v pořádku, pane?“ zeptal se Harry ustaraně.
„Je mi fajn! Řeknete mi, jak jste to udělal?“
„To je vojenské tajemství.“
„Coţe?! A kdy se k té zbrani dostaneme my?“
„Stále se testuje,“ odvětil Severus hladce.
„Ale jak jste to k sakru udělal?“ zeptal se jeden ze stráţných znovu. „Vţdyť ani nemáte ţádnou zbraň.“
„Má v mozku implantát,“ řekl Harry, kdyţ si vybavil, ţe vojáci na základně příliš často a s velkým zaujetím
sledují sci-fi. „Reaguje to na jeho myšlenkové pochody.“
„K čertu!“
„Odhodil jste serţanta přes celou místnost a pak jste nás všechny paralyzoval. Co dalšího ještě dokáţete?“
„Do prdele, bylo to fakt divný! Všechno jsem viděl a slyšel, ale nedokázal jsem se ani pohnout! To dokáţe
jednoho pořádně vyděsit,“ přidal se další z vojáků.
„Je to uţitečné v případě, kdyţ chcete zajmout zajatce, kterého chcete později vyslýchat,“ nadhodil Harry.
„Sakra, úplně mi z toho běhá mráz po zádech. Takţe ten implantát máte v mozku? Vy jste souhlasil s tím,
aby vám udělali takový zákrok?“
„To je také vojenské tajemství,“ zopakoval Harry. „Pokud chcete vědět víc, museli byste Profesorovi
dovolit, aby vás zhypnotizoval a zajistil, abyste nemohli nic vyzradit.“
„To opravdu můţe udělat?“
„Jistě, ţe můţe,“ řekl Harry pevně.
„Alexi, na slovíčko,“ vyzval ho Snape a odvedl ho na druhou stranu místnosti.
„Zhypnotizovat je?“ zeptal se Severus.
„Pouţij na mě Nitrozpyt a uvidíš, jakým kouzlem jsem zabránil třídě pro nápravu magie mimo naše lekce o
čemkoli mluvit. Je to neverbální, bezhůlkové kouzlo.“
„Proč na všechny rovnou nepouţít Obliviate?“
„Nemám rád manipulaci s pamětí druhých lidí,“ pokrčil Harry rameny. „Zdá se mi to vůči nim nefér. Oni
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jen dělají svou práci a krom toho, serţant bude mít pohmoţděniny a bude přemýšlet, jak k nim přišel. Ale
je to na tobě, co s nimi uděláš.“
Severus se na něho podíval.
Potom se od něho odvrátil a bezhůlkovým kouzlem pozměnil všem vojákům paměť.
„Takţe... ehm... dobře. Výborně, Alexi,“ řekl instruktor.
„Jsem ohromen tím, jaký jste udělali pokrok,“ potřásl mu Severus rukou.
„Ehm, ano. Děkuji vám, pane.“ Instruktor se váhavě otočil a podíval se na stráţe. „Co tady všichni děláte?
Tohle není ţádné divadlo, jasné! Vraťte se okamţitě na svá místa!“
„Ano, pane!“ zařvali oba stráţní naráz a vyběhli na chodbu.
Instruktor poněkud zmateně přikývnul na pozdrav a také odešel.
Harry přešel zpět k ţíněnkám, vzal si ručník a osušil si pot z obličeje. „Proč jsi to udělal?“ zeptal se
zklamaně.
„Dals mi volnou ruku,“ připomněl mu Severus.
Harry si povzdechl
Severus k němu přistoupil. „Myslel jsem si, ţe by ses mohl cítit trapně po tom, co nás viděli... a slyšeli.“
Harry k němu rychle vzhlédnul. „Och! Ach, ano! Tohle si taky nebudou pamatovat?“
Severus přikývl.
„To je dobře,“ řekl Harry s úlevou.
Severus se potutelně usmál. „A také jsem jim tak trochu vnuknul myšlenku... ţe nemají několik hodin do
této místnosti vstupovat.“
„Ně-několik hodin?“ polkl Harry.
„Mmmm. Myslím, ţe jsem ti něco slíbil.“
„Ach, Boţe,“ Harryho srdce se prudce rozeběhlo a jeho šortky mu náhle byly velmi těsné. Vší silou
posbíral své myšlenky a podíval se na zbývajícího stráţného. „A co uděláme s ním?“
Severus se ohlédl a přešel přes místnost. Voják, který tam zůstal na stráţi, zrovna přemítal o tom, ţe asi
musel na chvíli usnout, protoţe si nemohl vzpomenout, kdy Profesor vlastně přišel a takovou věc by si
přeci měl pamatovat. Postavil se do pozoru.
„Pane!“
Snape mu odpověděl. „Trávíte s Alexem hodně času, ţe?“
„Ano, pane.“
„Víte tedy, ţe jsem jeho partner.“
„Ano, pane,“ odpověděl stráţný a přemýšlel, kam svými otázkami Profesor směřuje.
„Je uţ tady déle, jak tři měsíce.“
„Ano, pane.“
„A v poslední době je v depresi.“
„Tomu já nerozumím...“
„Kdybyste neměl víc jak tři měsíce sex, jak si myslíte, ţe by vám bylo?“
Stráţný se na Snapea podíval, ale hned se odvrátil.
„Ehm...“
Snape se k němu naklonil a šeptl mu do ucha. „Nechceme přeci, aby byl dál sklíčený, ţe? Pak se tedy
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musím ujmout jeho léčby.“
„Pane?“ zeptal se muţ nejistě.
„Váţně vám to musím vysvětlovat? Dobrá, chystám se mu vyšukat mozek z hlavy. Máte dvě moţnosti.
Buď můţete stát tady a dívat se, nebo můţete jít na chodbu za svými kamarády a zahrát si s nimi karty.
Já osobně si nemyslím, ţe by vás platili tak dobře, abyste se na to musel dívat, tedy pokud to není váš
šálek kávy. Ale moţná, ţe je. Jdu do toho, ať tady zůstanete, nebo ne. Jste tady přeci proto, abyste Alexe
ochránil, ne?“
„Ano, pane,“ ozval se muţ přiškrceným hlasem.
„I já jsem schopen ho ochránit,“ sebejistě prohlásil Snape a vytáhl balíček karet. „Rozhodnutí je na vás. V
kaţdém případě informujte stráţ na chodbě, aby sem nikdo dvě hodiny nechodil. Rozumíte?“
„Ano, pane,“ zabručel voják. Zůstal stát na místě a chvíli nejistě přešlapoval. Podíval se na balíček karet,
který pro něho Snape přeměnil. Balíček obsahoval i kratochvilné kouzlo, ale to si vojáci sotva uvědomí.
Snape si začal svlékat sako a pomalu kráčel přes místnost k Harrymu.
Voják popadl karty a zmizel.
***
O hodinu a padesát minut později leţel Severus vedle Harryho a opatrně z jeho těla otíral navlhčeným
ručníkem pot.
„V pořádku?“ zeptal se Severus samolibě.
Harry stále ještě lapal po dechu. Podíval se na svého milence a usmál se na něho tak, aţ se Severusovi
zatočila hlava.
Jeho úsměv byl okouzlující. „Víš moc dobře, ţe jsem. To bylo... neuvěřitelné.“
Severus s ním musel souhlasit. Měl stále před očima obraz Harryho s doširoka rozevřenýma nohama, jak
ho pevně objímá a on znovu a znovu vstupuje do jeho těla. Věděl, ţe tohle je přesně ten výjev, který se
vynořoval v jeho fantazii v době, kdyţ se rozešli.
„Nebolí tě něco?“ zeptal se opatrně.
Před několika měsíci uvařil pro Harryho obzvláště kluzký lubrikant, který v sobě obsahoval i látku sniţující
napětí svalů, který chtěl pouţít ve chvíli, kdy Harry konečně překoná své počáteční obavy. Severus si
uvědomil, ţe vzhledem k absenci magických sloţek, by mu neměl nijak ublíţit, nehodlal ale kvůli nynějším
poraněním zapomenout na staré rány, které mu sám způsobil. Nebylo pochyb, ţe po análním sexu oba
touţili, a jeho starostlivost měla Harryho ujistit, ţe bude pozorný ke všem jeho zraněním a nezpůsobí mu
ţádnou další bolest. Bylo překvapivé, jak snadno překonali své obavy a dokázali si navzájem vyjádřit to,
co k sobě cítí.
„Bolí,“ řekl Harry upřímně. „Ale je to příjemná bolest,“ zazubil se. Leţel na zádech, naprosto vyčerpaný.
„Myslím, ţe nedokáţu pohnout ani svalem.“
„Máme pět minut...“
„To nám nebude stačit,“ řekl Harry.
„Jsi nenasytný,“ usmál se na něho Severus. „Chtěl jsem tím říct, aby ses slušně oblékl, neţ vtrhnou
dovnitř.“
„Tak dobře,“ zamumlal Harry.
„To jsem tě tak odrovnal?“ škádlil ho Severus radostně.
„Myslím si, ţe mohu říct, ţe víc neţ to.“ Harry se jemně dotknul Severusovi tváře. „Jsi v pořádku?“ zeptal
se ho a něţně se na něho podíval.
„Víc neţ jen to,“ odvětil mu Severus chraplavě. Sklouzl ze ţíněnek a rychle se oblékl.
Harry tam leţel celou dobu bez hnutí. Severus se usmál a nadzvedl mu boky, aby mu pomohl do šortek.
„Chceš si obléct tenhle nátělník, nebo máš sebou tričko na převlečení?“ zeptal se Harryho.
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„Potřeboval bych se osprchovat, ale nemám na to sílu,“ ušklíbl se Harry.
Severus ho vytáhnul na nohy a pomohl mu obléknout si tílko přes hlavu. „Uţ máš ruku plně pohyblivou?“
„Skoro,“ přikývl Harry. „Jen ta popálenina na vnitřní straně stále táhne a omezuje mě trochu v pohybu.
Tedy krom toho, ţe je to ohavné. Pochopitelně.“
„Chápu, ţe ti záleţí na tom, jak vypadáš, ale mě to ani v nejmenším nevadí,“ řekl mu Severus tiše. Ruce
měl poloţené volně na Harryho bocích. „Uţ tomu věříš?“
Harry se na něho podíval, sklonil hlavu a opřel si čelo o Severusovu hruď.
Severus si rozhořčeně povzdychl. „Myslím si, ţe potřebuješ ještě jeden důkaz mého zájmu...“
Harry se zahihňal. „Tak pojď,“ souhlasil.
„Bez problému,“ odpověděl Severus chraplavě.
„Ty víš, jak to myslím,“ zasmál se Harry a přátelsky ho plácnul přes ruku. „Vím, ţe máš spoustu práce, ale
budeš mi chybět. I všechno to ostatní, co jsme dnes dělali,“ zazubil se na něho Harry stydlivě.
Ve chvíli, kdyţ se mu chystal Severus odpovědět, ozvalo se zaklepání na dveře. Severus od něho odstoupil
a do místnosti nakouknul voják. Harry se opřel o ţíněnky a všiml si, ţe se stráţný nejdřív pozorně rozhlédl
po místnosti, neţ vstoupil dovnitř.
„Ehm... za chvíli tady začíná další lekce, pane,“ zamumlal.
„Samozřejmě,“ řekl Severus, a zatímco si oblékal sako, díval se na Harryho.
Harry udělal tři kroky a podlomily se mu nohy. Severus ho zachytil, aţ kdyţ dopadl koleny tvrdě na
podlahu.
Stráţný zavolal ostatní na pomoc.
Severus si k němu klekl na podlahu se snaze ho podepřít a Harry si opřel hlavu o jeho rameno.
„Harry?“ oslovil ho Severus hlasem překypujícím úzkostí.
„Jenom... se mi zatočila hlava. A mám nějak vratké nohy. Dejte mi chvilku,“ zamumlal Harry.
Severus ho drţel do té doby, neţ tam přiběhli přivolaní vojáci, kteří poté, co se přesvědčili, ţe nehrozí
ţádné nebezpečí, sklonili své zbraně.
„Dobrá,“ řekl jeden z nich rozhodně. „Huntere, řekni těm dvěma venku, ať donesou nosítka!“
„Nepotřebuju...“ začal Harry.
„To rád slyším,“ řekl stráţný. „tak tedy vstaňte, vojáku.“
Harry se vyškrábal na nohy, ale bylo to ještě horší neţ před tím. Zatmělo se mu před očima.
Tentokrát ho zachytili Severus i stráţný.
„Poloţíme ho do stabilizované polohy,“ řekl stráţný a opatrně sesouval Harryho na podlahu.
„Jsem v pořádku,“ brblal Harry, zatímco ho pokládali. „Nepotřebuji leţet ve stabilizované poloze. Jen mi
dejte chvíli, abych popadl dech.“
Stráţný mu tedy dovolil, aby leţel na zádech a klekl si vedle něho.
Kdyţ se Harry trochu vzpamatoval, zadíval se do Severusovy ustarané tváře.
„Omlouvám se, ţe se chovám jako naprostý pitomec,“ zamumlal. „Takový zbytečný povyk.“
„No skvěle,“ zavrčel voják. „Jak můţeš na sebe brát vinu, za to, ţe tě Profesor ošoustal tak, ţe ani
nemůţeš stát na nohou?“
Harry se Severusem se na něho prudce podívali.
„Moţná jste to nevěděli, ale ty dveře nejsou zvukotěsné,“ vysvětlil voják.
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„Ach, Boţe,“ zasténal Harry a zakryl si rukama oči, přestoţe ho to stálo nemalé úsilí. „Vědí to všichni?“
„No, ostatní přišli teprve teď, ale tři z nás museli poslouchat, jak si to náramně uţíváš, kámo. Ale ţe jste
to rozjeli, nemám pravdu? Netušil jsem, ţe toho starší chlápci tolik vydrţí,“ řekl s úsměvem a podíval se
na Severuse.
„Ach, Boţe,“ opakoval Harry.
„Tak to jsme dnes slyšeli mnohokrát,“ pobaveně komentoval voják.
Harry se na něho podíval mezi roztaţenými prsty a viděl, ţe se na něho muţ široce usmívá.
A aby nebylo jeho rozpaků málo, tak se rozrazily dveře a dovnitř vpadli dva lékaři se dvěma zdravotními
sestrami, následováni dvěma vojáky, kteří tlačili vozík.
„Je při vědomí,“ oznámila lékařka, zatímco její kolega byl zaměstnaný měřením Harryho tepu a sestra mu
měřila tělesnou teplotu v uchu. „Co se stalo? Můţete mi říct, kde jste zraněn? A kde je váš instruktor?
Potřebuji vědět do nejmenších detailů, co jste dělali.“
Harry se pohledem střetl se Severusem a dokonce i jemu naskočil na tváři nádech ruměnce.
„Jsem v pořádku,“ řekl Harry a pokusil se posadit, ale okamţitě mu v tom zabránili.
Lékařka zkoumala jeho popáleniny a další rány.
„Na mou duši,“ ozval se Harry uţ trochu podráţděně a ještě víc zrudnul, „opravdu mi nic není.“
„Myslím si, ţe by to mohlo být z přílišné námahy, madam,“ navrhnul voják vysvětlení.
„Z přílišné námahy? Říkali jsme vám, ţe na sebe nesmíte být příliš tvrdý,“ řekl přísně lékař Harrymu. „Kde
je instruktor? Musím si s ním promluvit!“
„To není jeho chyba,“ přerušil ho Harry. „Přišel za mnou Profesor a... a...“
„Alex mi chtěl ukázat pár triků,“ hladce ho doplnil Severus.
Stráţný si odfrknul a za lékařovými zády se na Harryho zakřenil.
„Alespoň vy byste měl mít rozum!“ plísnila Severuse lékařka.
„Máte naprostou pravdu, madam,“ uklonil se servilně Severus.
Sestra právě měřila Harrymu krevní tlak.
„Dostal do sebe během výkonu dostatek tekutin?“ zeptal se druhý lékař.
Severus se rozkašlal. „Obávám se, ţe ne v dostatečném mnoţství,“ odpověděl.
Jedna za sester podala Harrymu láhev s vodou a podepírala ho, zatímco pil.
„Můţu se na pokoj vrátit sám,“ řekl Harry, i kdyţ se stále cítil unaveně. Kdo by si pomyslel, ţe můţe být
sex tak vyčerpávající?
„V ţádném případě,“ prohlásila lékařka rezolutně. Dala pokyn dvěma vojákům, kteří přivezli vozík a spolu
se sestrou na něho Harryho naloţili a přikryli dekou.
Harry se opřel o loket.
„Uţ musíš jít,“ řekl Severusovi lítostivě.
„Jsi si jistý, ţe...?“
„Jsem v naprostém pořádku,“ ujistil ho Harry. „Byl to ten nejlepší den...“ zazubil se na něho.
„To rozhodně. Vrátím se, jakmile budu moci. A do té doby ţádné další nesmysly, hmmm?“
Harry mu stiskl ruku. „Podívej se,“ řekl rychle.
Severus se na něj podíval, a aniţ by vzal na vědomí čekající personál, pouţil na Harryho neverbální
nitrozpyt.
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Spíš neţ obrazy byl okamţitě zaplaven Harryho emocemi. Bylo tam cítit štěstí z toho, ţe se k němu
Severus vrátil a ţe ho chtěl. Radost. Nadšení. Spokojenost.
A láska.
Harry mu právě obnaţil své srdce.
Severus se zhluboka nadechl. Měl pocit, ţe by potřeboval zvětšit hrudník, aby se mu do něj vešly všechny
emoce, které právě zaţíval. Přerušil mentální spojení a podíval se na Harryho.
„Je to jako kdybych se díval do zrcadla z Erisedu,“ řekl Harrymu a pevně ho uchopil za ruku. „Kráčíme po
stejné cestě.“
Harryho obličej se rozzářil a Severus věděl, ţe i kdyţ bude dlouho vzpomínat na chvíle vášně, které s
Harrym proţil, tenhle výraz jeho tváře bude mít ve svém srdci vyrytý uţ navţdy.
***
Harry byl tak šťastný a tak vyčerpaný, ţe si sotva všiml - natoţ, aby mu na tom záleţelo - pohledů
vojáků, kteří stáli na chodbě, kdyţ ho odváţeli z místnosti ven.
***
Hermiona uţ poněkolikáté pročítala dopis od rodičů. Připomněli jí, jak dlouho uţ ji neviděli a ţádali ji, jestli
by je, vzhledem k tomu, ţe válka uţ dávno skončila, nemohla navštívit.
Také je chtěla vidět, trápila ji ale představa, co budou Draco a Neville bez ní dělat. Bylo to pro ni těţké
rozhodnutí od nich odjet, ale věděla, ţe musí překonat své obavy z toho, ţe chlapci za dobu její
nepřítomnosti zjistí, ţe je to bez ní lepší.
Ale dřív nebo později bude muset jeden z nich občas odejít a zanechat své dva partnery samotné – a bez
důvěry by to byl nesmyslný a bolestivý vztah. Raději se na to bude dívat z té lepší stránky – v případě, ţe
jeden z nich odjede, druzí dva se nebudou cítit osamělí a poskytnou si navzájem útěchu. Třeba Ron
potřeboval k tomu, aby byl šťastný, i jiné ţeny, ale ona cítila, ţe Neville i Draco jsou v tomto uspořádání
spokojeni a nikoho jiného mimo jejich trojici nepotřebují. Toto vědomí ji uklidňovalo. A pokud se Draco a
Neville budou snaţit objevit aspekty vztahu, ve kterém ona není, moţná přijdou na to, ţe jim opravdu
schází a přivítají ji s o to větší radostí.
Takţe se nakonec rozhodla, ţe domů pojede.
Neville poslal její matce jako dárek okrasnou rostlinu.
Hermiona se nemohla rozhodnout, jestli řekne rodičům o svém zvláštním vztahu, nebo ne. Byli sice ve
svých názorech docela nekonvenční, ale i přesto pro ně muselo být docela těţké poslat dceru do internátní
školy a pak se dozvědět, ţe se účastní opravdové války, ve které umírají lidé a aby toho nebylo málo, tak
ţe kaţdou noc uléhá do postele se dvěma muţi.
Jedním si ale byla naprosto jistá, ţe bude šťastná, kdyţ bude v tomto vztahu i za padesát let a tak
přemýšlela, jestli by nebylo dobré to říct jejím rodičům hned teď. Ale zase na druhou stranu, kdyţ jde o
tak vzdálený časový horizont, tak není kam spěchat.
Nicméně si moc přála, aby se její rodiče seznámili s muţi, kteří pro ni tolik znamenali a aby se Neville a
Draco - coby čistokrevní kouzelníci - měli šanci dozvědět víc o způsobu ţivota mudlů. Byla si jistá, ţe
Draca by nadchl počítač.
***
Třetí večer po svém odjezdu domů šla Hermiona navštívit bývalé spoluţáky ze základní školy a u lahvinky
vína si s nimi příjemně popovídala. Překvapivě to pro ni bylo těţší, neţ kdy před tím. Přestoţe je k sobě
poutala minulost, tak věděla, ţe s nimi nemůţe sdílet svou přítomnost a vzhledem k tomu, ţe s nimi
nebude moct sdílet ani svou budoucnost, zdály se být tyto vazby dále neudrţitelné.
Vrátila se domů s pocitem, jako by se za ní uzavřely další dveře jejího dětství, čímţ definitivně potvrdila
svou příslušnost k magickému světu.
Druhý den ráno se vydala s rodiči na procházku. Rododendrony byly právě v plném květu a slunce
navzdory studenému větru příjemně hřálo. Šli po stezce, která vedla nahoru do kopců, po níţ v době
Hermionina dětství tak často a rádi chodili.
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„Zítra se budeš muset vrátit do školy,“ povzdechl si její otec.
Hermiona se na něho usmála a vzala ho za ruku. „Zase přijedu,“ slíbila.
Po chvíli ticha jí otec nevrle navrhnul: „Dobrá, příště můţeš sebou přivést toho svého mládence.“
„Prosím?“ zeptala se Hermiona a za chůze se podívala na své rodiče.
„No, přeci někoho máš, není to tak, drahoušku?“ zeptala se matka.
„Jak jste na to přišli?“ zeptala se jich Hermiona, kdyţ překračovala padlý kmen stromu.
„Kaţdou chvíli jsi zasněná. A to se ti vůbec nepodobá,“ vysvětlil otec.
Hermiona si najednou uvědomila, ţe je to pravda. Myšlenkami se stále vracela ke svým dvěma muţům.
Přemýšlela, co asi dělají, jestli se jim stýská, a jestli jim chybí tak, jako oni jí. Byla překvapená, jak moc
jsou na ní její pocity vidět.
„Promiňte,“ řekla, kdyţ jí otec povzbudivě stiskl ruku.
„Není třeba se omlouvat,“ pohladil jí po ruce, „my se jen bojíme...“ podíval se na matku.
„Čeho?“ zeptala se Hermiona.
„Je všechno v pořádku?“
„V jakém smyslu?“
„Víš, Hermiono,“ začala nesměle maminka: „Řekla jsi nám o Ronovi, ale o tomto chlapci ses nám vůbec
nezmínila. Myslíš si, ţe ho snad z nějakého důvodu nebudeme mít rádi? Také nás napadlo, jestli to není
jeden z těch, co nenávidí mudly... moţná ses zamilovala do nepřítele, nebo tak něco. To se stává.“
„Och, Boţe,“ zasténala Hermiona. „Tohohle jste se báli?“
Odpovědí jí bylo ticho.
„Nemusíte si s něčím takovým dělat starosti,“ řekla. „Uţ jsem přece dospělá.“
„To víme, ale máme spoustu přátel, kteří nám říkají, ţe si o tebe budeme dělat starosti i kdyţ budeme v
důchodu a ty budeš ve středním věku, takţe je to asi normální.“
Hermiona se tomu nejprve zasmála, ale potom ztichla a zváţněla.
„Myslím, ţe se nám můţeš svěřit se vším,“ začal otec. „Moţná se nám to nebude líbit, ale budeme se vţdy
snaţit tě pochopit, drahoušku. Uvědomujeme si, ţe ţiješ ve světě, který se od našeho značně liší. Řekni,
ty něco tajně nosíš, ţe?“
„Co tajně nosím?“ Hermioně se vybavil článek ve včerejších novinách o tom, jak někdo pašoval zboţí přes
hranice.
„On se tě ptá, jestli nejsi těhotná,“ ozvala se maminka lehce podráţděně.
„Ne! Samozřejmě, ţe ne!“
„No, tak samozřejmé to není, pokud s tím chlapcem spíš. Předpokládám, ţe i lektvary a kouzla můţou čas
od času selhat, stejně jako naše metody. Nebo snad chodíš se ţenou?“
„Mami!“ zasmála se Hermiona.
„Jen se ti pokouším říct, ţe se snaţíme být liberální.“
„Tvá matka mě nenechá celé noci spát a neustále se dohadujeme, proč s námi o tom nemluvíš.“
Došli k lavičce s výhledem na město a posadili se. Pan Granger vytáhl z kapsy kus čokolády.
„Je to lepší neţ gumoví medvídci,“ usmál se, kdyţ kousek ulomil.
„Mám nějaké ţvýkačky bez cukru, můţeš si ji pak vzít,“ nabídla matka.
Hermiona si uţívala pocit, jak se jí hříšná chuť čokolády rozplývala na jazyku.
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„Jde o to... no... bojím se toho, abyste nebyli příliš pohoršeni.“
„Je to jen povrchní flirt? Taková ta záleţitost, o které bychom se ani nedozvěděli, kdybys náhodou
nepřijela domů?“ zeptal se jí otec.
„Ne,“ řekla Hermiona odhodlaně. „Strašně doufám v to, ţe ne. Právě jsem myslela na to, jak vám to mám
říct.“
„No prostě nějak začni,“ řekl otec nenuceně. Chvíli se přehraboval v batohu, který měl poloţený na
kolenou, vytáhl z něho termosku s plastovými hrnečky a všem nalil šálek horkého čaje.
Hermiona si chvíli o plastový kelímek zahřívala ruce.
„Dobře, moţná je to něco, kvůli čemu byste si mohli dělat starosti,“ přiznala, „ale já jsem nikdy ve svém
ţivotě nebyla šťastnější.“
„To je dobrý začátek,“ řekla jí matka. „Přestaň chodit kolem horké kaše, Hermiono. Kdyţ to není ţena, tak
to musí být starší muţ. Je to někdo z učitelů, ţe?“
„Ne,“ zasmála se Hermiona. „Neville i Draco jsou oba v mém věku,“ vyhrkla a hned na to zadrţela dech.
„Ty chodíš se dvěma muţi?“ zeptala se matka.
Hermiona přikývla.
„Tak takhle to je,“ řekl její otec. Napil se čaje. „Připouštím, ţe jsem překvapen. Myslel jsem si, ţe má
dcera má smysl pro čest. No tohle se mi opravdu moc nelíbí.“
Hermiona se na něho zmateně podívala. „Jak s tím souvisí má čest?“
„To je trochu kruté, drahoušku. Klameš je vlastně oba. To si mezi nimi nedokáţeš vybrat?“
„Och! Ale ne!“ začervenala se.
Rodiče se na ní zpytavě podívali.
Hermiona se nadechla a vyhrkla: „Špatně jste mě pochopili. Oni to oba vědí.“
„Ach tak. A jim to nevadí? Nevadí jim, ţe se scházíš s tím druhým?“
Hermiona teď uţ byla úplně rudá, kdyţ řekla. „To je právě to, tati, já chodím s oběma najednou. Všichni tři
o sobě navzájem víme. A je nám spolu opravdu dobře.“
Hermiona si v nastalém tichu usrkla horkého čaje.
„Stejně, jako to bylo s Harrym a Ronem? Neţ jsi začala s Ronem chodit?“ zeptal se jí otec, ačkoli zněl,
jako by kladnou odpověď ani nečekal.
„Ne, to není jako s Harrym a Ronem, tati,“ řekla jemně.
„Chceš tím říct, ţe spíš s oběma?“ ujišťovala se její matka.
Hermiona zvedla hlavu a přikývla. „Ano, ale je v tom víc, neţ jen sex,“ řekla celá zardělá.
„Ty... je miluješ?“
„Vypadá to, ţe ano,“ usmála se na ně plaše Hermiona. „Právě jsem se přistihla při tom, jak doufám, ţe
spolu budeme ještě za padesát let. Nebo déle. Jsem s nimi velmi šťastná, mami.“
Její otec se díval nepřítomně do dálky.
„Tati?“
„Hmmm? Oh, snaţím se to strávit... je tohle... pro váš svět běţné uspořádání?“ zeptal se váhavě.
„Nevím, jestli je to běţné. Profesor Brumbál ţil zřejmě ve trojce víc jak padesát let.“
„Aha, takţe v tom případě je takový vztah respektovaný?“
„A záleţí na tom, jestli ano nebo ne?“
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„Jen přemýšlím nad tím, jestli ti to nějak znepříjemní ţivot. Uţ takhle se na tebe někteří koukají skrz
prsty, protoţe jsi naše dcera. Oni jsou jako ty?“
„Jsme kaţdý úplně jiný,“ usmála se Hermiona. „Neville a Draco jsou oba čistokrevní a byla bych moc ráda,
kdyby vás měli moţnost poznat, aby věděli, jaké jsem proţila šťastné dětství, kdyţ jsem vyrůstala mezi
mudly.“
Její matka se na ni povzbudivě usmála.
„Neville – uţ jste mě o něm jistě slyšeli mluvit – je Nebelvír, tak jako já. Jeho rodiče jsou oba v nemocnici,
mučili je tak dlouho, dokud nezešíleli a Nevilla vychovávala jeho babička.“
„Chudák chlapec!“ ozvala se lítostivě paní Grangerová. „Je šance na to, ţe bude vyvinut nějaký lék?“
„Myslím si, ţe Neville ví, ţe je tu jen malá šance, ale naděje umírá poslední,“ odpověděla Hermiona.
„A Draco?“
„Dracova rodina... vlastně jen jeho otec... on byl stoupencem Voldemorta. Teď právě je na útěku. Jeho
matka za ním po bitvě přišla do Bradavic, ale brzy odjela do Jiţní Ameriky, aby tam začala nový ţivot.
Dracův otec je opravdu strašný člověk – je mocný, bohatý a nemá ţádnou morálku. Jednou jsme ho
potkali v obchodě Krucánky a kaňoury, vzpomínáte? Dlouhé blond vlasy a opovrţlivý výraz? Určitě teď
dává dohromady nové protimudlovské spiknutí,“ řekla Hermiona trpce.
„Takţe jejich rodiny jsou z nepřátelských stran,“ konstatoval otec.
Hermiona přikývla. „A já jsem byla uprostřed, kdyţ se kvůli tomu ze začátku hádali. Nicméně teď jsme
všichni na stejné straně.“
Pan Granger si dolil do šálku zbytek čaje. „Pro Draca to muselo být velmi těţké, jít proti vlastní rodině. V
tu dobu jste jiţ byli spolu? To bylo to, co ho ovlivnilo?“ zeptal se zvědavě.
Hermiona zavrtěla hlavou. „Zjistil, ţe je léčitel – to je opravdu mocný čaroděj, pro kterého je práce
posláním, víš,“ usmála se. „Lidé jako je on musí léčit ostatní bez ohledu na jejich původ. Takţe v tu chvíli
byla jeho stará filozofie irelevantní. A postupně přišel na to, ţe jeho víra v nadřazenost čisté rasy byla
chybná. Samozřejmě se známe uţ od začátku školy, ale v letošním roce jsme spolu hodně spolupracovali a
z toho náš vztah tak trochu vzešel.“
„A jak to přijal Ron?“ zeptala se paní Grangerová a pohodlně si před sebe natáhla nohy.
„Zvyká si,“ usmála se Hermiona.
„Takţe to ví kaţdý?“ zeptal se pan Granger.
„Myslím si, ţe to ví překvapivě málo lidí,“ odpověděla Hermiona. „Nechceme nic skrývat, ale na druhou
stranu nemáme zapotřebí se okázale předvádět. Ostatní prostě předpokládají, ţe jsme jen dobří přátelé.“
Podívala se na svého otce. „Vadilo by ti to? Ţe by se tom ostatní dozvěděli?“
„Já nevím,“ povzdychl si. „Myslím, ţe by si kaţdý otec dělal starosti, kdyby se o jeho dceři říkalo, ţe je...“
zarazil se.
„Lehká? Běhna?“
„Ty víš, jak to myslím,“ pokrčil rameny.
„Ano, vím,“ pohladila ho po zádech. „Ale abych byla upřímná, tak si myslím, ţe většina lidí ve mně vidí jen
chodící knihovnu, která na sex ani nemyslí, natoţ aby ho prováděla, tati.“
„No, doufám, ţe nezapomínáš na to, ţe jsi nejen velmi chytrá dívka, ale ţe jsi hlavně ţena,“ řekla jí matka
tak odhodlaným tónem, aţ se na ní oba otočili.
„Mami!“
„Co? Drahoušku, zítra spolu půjdeme do obchodu nakoupit nějaké pěkné ţenské prádlo. Chceš přeci ty
své dva muţe potěšit, ne? A kromě toho, kaţdá záminka pro koupi kousku pěkného prádla se hodí!“
„Joan!“
„Mami!“
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„Ale no tak, Robe. Moţná si tam pro sebe také něco pořídím!“
„Maminko!“
„Co? To nesmím mít sex? Nebo snad nosí čarodějky neforemné boty a staromódní dlouhé bombarďáky?“
Hermiona se zasmála.
„Co?“
„Tradičně oblečení kouzelníci pod hábitem nenosí ţádné prádlo.“
„Váţně? Uţ se nikdy nebudu moct podívat panu Weasleymu do očí,“ řekl pan Granger zděšeně.
„No hlavně, aby ses o tom nechtěl přesvědčit, drahý,“ zahihňala se Joan.
„Mami!“ vykřikla Hermiona znovu, napůl pobouřeně, napůl pobaveně.
„Co? Kouzelnický svět je tak fascinující! A co nosí tví muţi, drahoušku?“
„Mami, nech toho! Víš přeci, ţe studenti nosí uniformy.“
„To je pravda! Ale pod uniformou můţe být nějaké krásné spodní prádlo, nemám pravdu?“
„Pro Nevilla a Draca?“ vyjekla Hermiona.
„Jistě, ţe to bude pro ně,“ zaševelila její matka. „Ale na sobě ho budeš mít samozřejmě ty.“
Vstali a Hermiona byla z toho všeho tak trochu rozpačitá, i kdyţ upřímně řečeno, nápad, ţe kluky překvapí
nějakým vyzývavým spodním prádlem, se jí začal velice zamlouvat.
Ze zamyšlení ji vytrhla matka, která se jí bez skrupulí zeptala: „Hermiono, kdyţ uţ mluvíme o té trojce,
tak... no... to jsi uprostřed? Říká se tomu sendvič, ne? Oba kluci a ty? Nebo i oni dva...?“ decentně se
odmlčela.
„Joan! Jak se na něco takového můţeš ptát!“
„Myslíš, jestli to dělají i spolu?“ zasmála se Hermiona.
Joan spiklenecky přikývla.
„Ano,“ odpověděla Hermiona.
„A ty jsi u toho?“
„Joan!!!“
Hermiona přikývla.
„Ach, Boţe!“ ovívala se Joan.
Hermiona se smála a její otec bručel: „To se ti váţně ta představa líbí? Boţe, ještě ţe nechceš, abych něco
takového zkoušel!“
Obě ţeny se tomu smály ještě minimálně dalších dvacet minut.
Kdyţ scházeli dolů z kopce a vyšli z lesa, Hermiona se zahleděla na krajinu před sebou.
Její otec se na ni podíval a usmál se. „Jako malá sis na tamtom hřišti vţdycky ráda hrála,“ zavzpomínal.
„Odstředivá síla,“ vydechla Hermiona s očima upřenýma na dětský kolotoč.
„O čem to mluvíš?“
„Odstředivka. Mami, tati, nevíte, kdy bych sehnala největší? V nějakém výzkumném zařízení? Nebo v
nemocnici?“
„Mohli bychom to najít na internetu,“ navrhla jí matka. „A na co jí potřebuješ?“
„Mohla bych se zeptat předsedy vlády,“ uvaţovala Hermiona nahlas. „Jsem si jistá, ţe by nám dokázal
pomoct.“
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Její rodiče se na sebe podívali, pozvedli obočí a pomysleli si, ţe jejich dcera rozhodně nemá nudný ţivot.
***
Hermiona se ještě ten večer spojila přes letaxovou síť s ředitelem a nastínila mu svůj nápad. Nejdřív si
myslela, ţe se okamţitě vrátí zpět do školy, ale nakonec usoudila, ţe rozhovor s ředitelem splnil svůj účel
a rozhodla se, ţe nejdřív půjde s matkou nakoupit nějaké to spodní prádlo.
***
Do školy se vrátila aţ další den ráno v době snídaně a posadila se na lavici vedle Nevilla. Všimla si, ţe
Draco sedí s Crabbem a Goylem. Často jim zůstával poblíţ, i kdyţ teď uţ byli koleje víc promíchané, neţ
tomu bylo dříve.
„Ahoj,“ pozdravila Nevilla a pohladila mu ruku, kterou měl volně poloţenou na lavici.
Neville se na ní zářivě usmál a ona cítila, ţe je vše tak, jak má být.
„Všechno v pořádku? Měli jste se dobře?“ zeptala se a krátce se otřela prsama o jeho ruku, kdyţ se
natahovala pro marmeládu. Cítila, jak se Neville zachvěl a usmála se tomu.
„Ano a ano,“ odpověděl Neville hlubokým hlasem. „A teď je to ještě lepší, kdyţ jsi zpět,“ zašeptal jí do
ucha. „Chyběla jsi nám.“
„Vy mě taky,“ řekla a krátce ho pohladila po noze, kdyţ si urovnávala ubrousek na kolenou. Podívala se ke
zmijozelskému stolu a usmála se na Draca.
„Jak se mají rodiče?“ zeptal se Ron, který si zvykl během snídaně sedět u stolu naproti nim.
„Fajn. Všechno přijali velmi dobře,“ podívala se významně na Nevilla.
„Opravdu?“
„Jo. Mámě se ta květina moc líbila. A ráda se s tebou setká.“
„A...?“
„Ano, s ním taky,“ dodala tiše.
„Nezlobí se na tebe?“
„Maminku ta myšlenka zaujala a otec doufá, ţe nejsem poběhlice.“
„Ach, Hermiono...“
„Bude v pořádku. Mluvil s tebou ředitel o mém nápadu?“
„Ano, sice jsem to vůbec nepochopil, ale zdá se, ţe to Snape povaţuje za geniální nápad. Čekáme, jak se
k tomu postaví mudlovské ministerstvo.“
„To je skvělé.“
Někdo si přisedl na lavici, na které seděli a Hermiona si připosedla blíţ k Nevillovi. Po pravdě o hodně blíţ,
neţ bylo nutné. Oba si vychutnávali ten pocit, jak se jejich stehna a celé boky k sobě tiskly.
„Máš v kapse něco tvrdého,“ ozval se po chvíli Neville.
„Myslel jsem si, ţe tohle obvykle říká dívka chlapci,“ ušklíbl se Ron. „Hej! Ginny! Řekni těm dvěma
druhákům, ať se trochu sesednou! Tady se musí lidi na sebe strašně mačkat!“
„Kazišuku,“ ušklíbla se Hermiona na Rona přes stůl, kdyţ se ostatní nedívali.
„Co? Počkat! Dělal jsem to v dobré víře!“
„Co je to?“ zeptal se tiše Neville a dotknul se krátce Hermionina stehna.
„Myslím, ţe by to mohlo být spodní prádlo,“ zašeptala, kdyţ vstávala. „Nové. Francouzské. Moţná ti ho
později ukáţu.“
„Uch... Hermiono!“ vyskočil, aby ji následoval. Kdyţ vycházeli ven, naklonil se k ní mezi lavicemi.
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„Nemáš... nemáš na sobě... punčochy?“ zavrčel jí do ucha.
„Moţná...“ řekla dívka jako by nic.
„Ach, Merline,“ zasténal Neville a podíval se Hermioně na nohy. Měla na sobě elegantní boty na malém
podpatku a z nich vykukovaly nohy oblečené do jemných černých punčoch. „Ach Merline, ty je máš,“
zasténal Neville znovu.
Prošli hlavními dveřmi a na chodbě uviděli Draca, který na ně čekal. Opíral se nenuceně o jeden ze sloupů,
které podepíraly klenutý strop. Vince a Greg stáli po jeho boku.
Draco měl s Hermionou hodinu věštění z čísel, zatímco Neville měl hodinu péče o kouzelné tvory, na
kterou jako jeden z mála ze třídy stále chodil. Nicméně Greg a Vince navštěvovali Hagridovy hodiny také.
Draco se na Hermionu mírně usmál a potom se podíval na Nevilla. Zarazil se. „Neville? Jsi v pořádku?“
zeptal se a přistoupil k němu blíţ.
„Ne,“ zasténal Neville.
„Uţ jsi něco jedl? Ještě před hodinou jsi byl v pořádku,“ konstatoval Draco ustaraně.
„Jo, ale to bylo před tím, neţ jsem zjistil, ţe Hermiona má na sobě punčochy. Černé punčochy,“ polkl
Neville.
Draco se podíval Hermioně na nohy a zjistil, ţe má Neville pravdu. Jediným plynulým pohybem oba zatáhl
za sloup. „Hlídejte,“ nařídil v rychlosti Gregovi s Vincem.
„Jasně,“ usmál se Vince.
Draco vmáčkl Hermionu mezi sebe a Nevilla, který byl opřený o zeď. „Můţu?“ zeptal se chraplavě Draco a
nadzvedl Hermioně lem hábitu.
„To je na později,“ usmála se.
„To nás s tím budeš dráţdit celý den?“ zavrčel Draco a začal klouzat rukou po jejím stehnu oblečeném do
hedvábné punčošky.
„Můţu taky?“ zeptal se Neville, který si to nemohl nechat ujít a opakoval Dracův manévr na druhé noze.
Kdyţ se dotkli podvazkového pásu, oba zasténali.
„Merline, to je tak rajcovní,“ zašeptal Draco a ještě víc se k ní přitiskl. „Alespoň polibek?“ Přitiskl svá ústa
na její. Kdyţ se jejich jazyky dotkly, přidala se k nim i Nevillova ústa.
Jeho ruka sklouzla na Hermionina prsa a jí okamţitě ztvrdly bradavky.
„Ta je taky nová?“ zeptal se Neville a chvíli se věnoval jejím pevným kulatým ňadrům.
„Mám komplet nové spodní prádlo,“ zalapala Hermiona po dechu.
„Ty na sobě nemáš kalhotky?“ zeptal se Draco šokovaně, kdyţ přejíţděl Hermioně po prdelce a nenašel
tam lem prádla.
„Nejsem Pansy,“ napomenula ho Hermiona pobaveně. „Mám na sobě tanga.“
„Budu celý den vzrušený,“ stěţoval si Draco přes zaťaté zuby. „Nemáš nějakou volnou hodinu? Co pauza
na oběd? Potřebuji vidět, jak vypadáš v tom hříšném prádle,“ zavlnil se proti ní boky a Neville zrcadlově
napodobil jeho pohyb.
„Ach, Merline,“ zaúpěl Neville. „To je nádhera, skoro jsem se udělal jen z té představy, nemůţu se dočkat,
aţ tě v tom uvidím.“
Hermiona nemohla mít ţádné pochyby o tom, ţe vzbudila jejich zájem na maximum. Byla opravdu velmi
ráda, ţe si to prádélko koupila. Ve skutečnosti si udělala slušnou zásobu.
„Někdo jde,“ upozornil je Greg omluvným tónem.
Draco a Neville nenápadně spustili Hermionin hábit a oba si ještě vychutnali poslední pohlazení hladké
pokoţky dívčina svůdného těla.
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„Vítej doma,“ řekl Neville.
Draco ustoupil a políbil Hermioně ruku. Bylo to spíš intimní, neţ formální gesto. „Neville to řekl za nás
oba,“ zašeptal. „A abys nebyla na pochybách, jak moc jsi nám scházela, tak ti to později ukáţeme
názorně.“
Hermiona vyhledala volnou rukou tu Nevillovu a krátce ji stiskla.
Ano, byla doma se svými muţi.
38. kapitola - Nové hrozby
Hermionin nápad s odstředivou silou vyvolal velký zájem a kdyţ Severus pochopil, na jakém princip to
funguje, tak jí poděkoval a dokonce se na ni i letmo usmál. Nakonec usoudili, ţe odstředivá síla vytvořená
kouzlem by mohla způsobit nečekané komplikace ve spojení s Harryho magií. Proto se rozhodli
kontaktovat mudlovskou vládu, tak, jak to původně navrhovala Hermiona.
Předcházelo tomu však tolik technických diskusí, ţe i Hermiona musela připustit, ţe je to nad její chápání,
navzdory tomu, jak ji téma zaujalo. Netušila, ţe tyto odstředivky hrají důleţitou roli ve výrobě jaderné
energie, takţe mudlové byli velmi znepokojeni tím, ţe se o ně kouzelníci zajímají. Nakonec byl informován
i sám premiér, který to sice odsouhlasil, ale jen za podmínky, ţe na celý průběh bude dohlíţet tým
inspektorů. Hermiona si opět bolestně uvědomila propast mezi oběma světy. Mudlům vůbec nedocházelo,
ţe jsou inspektoři naprosto zbyteční, vzhledem k tomu, ţe jim kouzelníci můţou pozměnit paměť.
Nicméně, neţ se Snapem, Nevillem, Billem a Pastorkem dopravili kontejner s Harryho magií do tajné
laboratoře, kde byla umístěna odstředivka, museli všichni podepsat přísahu o zachování mlčenlivosti,
která byla vzhledem k okolnostem spíše úsměvnou záleţitostí.
„Ale jak jim to zabrání v tom, abychom něco nevyzradili?“ ptal se Bill, zatímco kráčeli dlouhou prázdnou
chodbou a táhli za sebou vozík, na němţ byl naloţen kontejner s Harryho magií.
„Nijak.“
„Co? A jaký to má tedy smysl?“
„Můţeš být zatčen a poslán do vězení, pokud porušíš svůj slib,“ vysvětlila dívka.
Bill mlčel a čekal, ţe bude pokračovat.
„To je všechno?“ zeptal se po chvíli nevěřícně. „Můţeš vyzradit komukoliv cokoliv a jediné, co se ti stane,
je to, ţe tě zavřou do vězení?“
„Jo, tak nějak to je.“
„Ale... já tomu nerozumím.“
„Ve světě mudlů se povaţuje podepsání přísahy mlčenlivosti za velmi důleţité,“ pokusila se vysvětlit
Hermiona. „I kdyţ bohuţel,“ přiznala, jakmile Bill otevřel ústa, „mnoho lidí se dnes o svou dobrou pověst
moc nestará a tak se pravděpodobnost zneuţití tohoto závazku zvyšuje.“
„No, samozřejmě! To napadne přeci kaţdého idiota.“
Hermiona se zasmála.
„A jak jinak bys chtěl zpečetit přísahu, kdybys nemohl pouţít magii?“ zeptala se zaujatě. „Mudlové v Anglii
často skládali náboţenskou přísahu, ale v dnešní době ani to pro mnohé neplatí.“
Bill zavrtěl hlavou, ale to uţ vcházeli do laboratoře s odstředivkou a dalším vybavením, kde právě vyrušili
dva vědce v půli hovoru.
„Budeme potřebovat jejich pomoc,“ řekl Severus Pastorkovi poté, co dlouze hleděl na laboratorní
soupravu. „Nehodlám riskovat ţádné chyby.“
Kingsley souhlasně přikývl. Zařízení se mu zdálo být tak nepochopitelné, ţe měl chuť odtamtud zmizet.
Všichni dostali laboratorní plášť, a kdyţ Severus schválil veškerá bezpečnostní opatření, byli mudlovští
vědci poţádáni, aby se drţeli dále od materiálu, který se chystali vyloţit.
Vědci s úţasem sledovali, jak jejich hosté opatrně vytáhli z kontejneru magii, ve které byly vpletené
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kletby. Plula vzduchem mezi nimi, svíjela se, kroutila a hrála šokujícími barvami tak, ţe bylo jasné, ţe se
jedná o něco hrozivého.
„Co to k sakru je?“ vydechl jeden z vědců.
„Nikdy jsem neviděl nic podobného,“ zvolal druhý, který pobíhal kolem kontejneru, aby to viděl ze všech
úhlů. „Je to nějaká forma plynu... ale jakým způsobem to drţíte pod kontrolou? A co jsou ty černé věci
uvnitř? Boţe, úplně mi z toho naskakuje husí kůţe! Vypadá to tak zlověstně!“
„Nepochybně,“ odvětil Snape neurčitě. „Potřebujeme odstranit ty černé části od toho zbytku. Myslíte si, ţe
nám v tom váš stroj pomůţe?“
„Snad,“ přikývl druhý muţ. „Určitě by to měl dokázat uvolnit. Co plánujete udělat s kaţdou z těch sloţek?“
Severus a Neville se na sebe podívali. „Pokud nám pomůţete s jejich oddělením, tak my se uţ o další
postaráme,“ řekl jim s klidnou autoritou Neville.
„Ale jedno nám řekněte,“ ozval se jeden z vědců, „záleţí na tom, jestli ty černé nebo červené části látky
dostaneme ven nepoškozené? A pokud ano, tak které z nich?“
„Můţeme to uţ přenést dovnitř?“ zeptal se Severus se zaťatými zuby, „není pro nás snadné udrţet to v
této pozici.“
„Ta černá věc,“ vysvětlovala Hermiona, zatímco Neville a Severus posouvali magii k odstředivce, „je velmi
jedovatá. Dokonce víc neţ to. Nesmíte se toho dotknout, čichat k tomu, nedovolte té věci, aby se s vámi
dostala jakýmkoliv způsobem do kontaktu. Jakmile to bude oddělené, tak to musíme zničit, ale to my
zvládneme sami, takţe se s tím nemusíte znepokojovat.“
„Nepoškodí to naše vybavení?“ zeptal se muţ úzkostně.
„Garantuji vám, ţe bude v pořádku,“ slíbila Hermiona. „V tomto směru opravdu nemusíte mít ţádné
obavy. Je to nebezpečné jen v kontaktu s ţivou hmotou.“
Vědci přikývli. „A to červené?“
„To je vzácnější, neţ bych byl schopen vyjádřit slovy,“ pronesl Severus, kdyţ poslední vlákna magie
vklouzla do odstředivky.
„Potřebujeme to zachovat vcelku, jen z toho dostat to černé,“ vysvětlila Hermiona.
„Bude lepší, kdyţ nastavíme niţší rychlost a pak to přizpůsobíme podle toho, jak to půjde,“ navrhl vědec.
Neville sebou najednou prudce trhnul a rozhlédl se vykuleně kolem.
„Neville?“ zeptala se ho spěšně Hermiona.
Jejich oči se setkaly, a v jeho pohledu byl strach. „Jde o Draca.“ A s tichým lupnutím byl ten tam, zůstala
po něm jen spousta nevyřčených otázek.
„Co se to...?“ Vědci uţasle zírali na prázdné místo, kde ještě před chvíli mladý muţ stál.
„On má telepatické spojení s Dracem?“ zeptal se Snape ostře.
„To nevím,“ řekla Hermiona a horečnatě přemýšlela, co se asi stalo. Pokud je Draco v nesnázích, jak se to
mohl Neville dozvědět? A jak to, ţe to ona nevycítila? A proč ji Neville nevzal sebou?“
***
Neville přistál v Příčné ulici s hůlkou připravenou v ruce. Slyšel výkřiky a prosby nějaké ţeny, kolem stál
dav přihlíţejících lidí. Nějaký muţ drţel Draca a tiskl mu hůlku ke krku a další muţ drţel v rukou vyděšené
děvčátko a mířil jí hůlkou pod bradu.
„Neubliţujte jí,“ vzlykala ţena, „Prosím, prosím neubliţujte jí! Vezměte si místo ní mě. Prosím!“
Muţ, který drţel Draca, měl rozraţený ret a Draco měl odřenou tvář.
„Vidíš? Kdyţ s námi půjdeš dobrovolně, tak tu malou holku později pustíme.“
„Pusťte ji hned,“ ucedil Draco skrz zaťaté zuby.
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„Potřebujeme nějakou pojistku, nemyslíš?“ zasyčel muţ. „Vrátíme ji zpět, jakmile tě předáme tvému otci.
Jsem si jistý, ţe bude potěšen, ţe uvidí zrádce naší věci. Své krve. Svého rodu,“ syčel mu zlověstně do
ucha.
Neville viděl, jak Draco očima prohledává přihlíţející dav a udělal několik kroků, aby Zmijozel ten pohyb
zachytil. Na krátkou chvíli viděl v jeho tváři úlevu a potom Draco mírným pohybem hlavy Nevillovi
naznačil, ţe se má postarat o muţe s dítětem. Neville přikývl.
„Nemyslím si, ţe bych se chtěl setkat se svým otcem,“ protáhl Draco. „Nemám s ním nic společného,
kromě jména, které provází nevalná pověst. A nemám v úmyslu na tom nic měnit.“
„Váţně?“ zasmál se muţ a jeho horký dech mu ovál krk. „Myslím si, ţe tvůj otec na to bude mít jiný názor.
Jsem si jistý, ţe ho naše návštěva potěší.“ Začal táhnout Draca pryč a jeho komplic dělal to samé s
dívkou.
Nevillův mozek pracoval na plné obrátky. Proč se ti muţi s Dracem nepřemístili? Odpověděl si téměř
okamţitě: Lucius Malfoy byl příliš daleko. Budou se snaţit vyhledat nějakou letaxovou síť? Se všemi těmi
lidmi, jejichţ pozornost přilákali a kteří je sledují a vidí, kam jdou? Jedna věc je jasná: útočníci jednali
nahodile bez jakéhokoliv plánu. Neville vůbec netušil, co Draco dělá na Příčné ulici a kdyţ nevěděl ani on,
ţe zde jeho přítel bude, tak jak by se to mohli dopředu dozvědět tihle dva?
Nevillovi bylo v tuto chvíli jasné jen to, ţe Dracovi absolutně věří. Ani na nejmenší okamţik ho nenapadlo,
ţe si tady Draco domluvil schůzku s kumpány svého otce, nebo ţe by byl jeho špeh.
Draco se zapřel nohama o zem, přestoţe se mu muţova ruka sevřela pevněji kolem krku. Jeho obličej
nabral odstín červené, která mu moc neslušela, ale kdyţ se to tak vezme, během škrcení nikdo nevypadá
dobře.
Matka dítěte stále vzlykala a lidé v davu křičeli, ale chlap měl svou hůlku v dobré pozici na dívčině krku.
Podle toho, jak se jí třásly ruce, si Neville uvědomil, ţe na ni muţ pouţil Petrificus Totalus, který právě
odeznívá.
Náhle se odehrálo několik věcí najednou. Ozvaly se rány, které provázejí přemístění. Neville zahlédl
koutkem oka bystrozorské pláště. Účinek kouzla rázem skončil a dítě začalo bojovat. Oba únosci propadli
panice.
„Zabijeme je a zmizíme!“ zakřičel ten, který drţel Draca.
Neville udělal něco, o co se ještě nikdy před tím ani nepokusil. Poslechl vlastní instinkty a poslal
neverbální bezhůlkové kouzlo Avada Kedavra na oba útočníky naráz. Ani na ně neukázal, jen se ve své
mysli zaměřil na jejich obraz.
Cítil, jak se v něm zvedla obrovská vlna magie, slyšel křik a zmatek a pak se mu zatmělo před očima a
celý svět kolem něj zčernal.
***
Kdyţ se probral, ucítil pach desinfekčních lektvarů a uvědomil si, ţe leţí v posteli. Otevřel oči, ale rychle je
zase zavřel, oslepen jasným světlem.
„Neville!“
„Konečně, drahoušku!“
Dva jemu známé a drahé hlasy mu pronikly do duše a rozehřály ji. Cítil, jak mu kaţdý tiskne jednu ruku.
Znovu otevřel oči a viděl, jak se nad ním vznáší Dracova tvář.
„Takhle nějak to musí vypadat v nebi, tedy aţ na ten zápach,“ zamumlal.
„Máš snad pocit, ţe vypadám nadpozemsky?“ škádlil ho Draco lehce ironickým tónem.
„Vypadáš jak anděl,“ přikývl Neville. „Boţe, moje hlava,“ zasténal.
„Zavolám madam Pomfreyovou,“ ozval se hlubší hlas. Neville se podíval tím směrem a viděl Kingsleyho,
jak vychází ze dveří.
„Je to tu cítit jako na ošetřovně,“ ozval se Neville zmateně.
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„Jistěţe je,“ potvrdila Hermiona. „Jsi v bezpečí, neboj se.“
„Jen jsme hlídaní bystrozory, to je vše,“ vysvětlil Draco, „a dali tě na samostatný pokoj.“
„Je tu stráţ?“
„Spíš něco jako vyšetřovatelé,“ řekla rozhněvaně Hermiona.
Neville si náhle vzpomněl, co udělal.
„Je mi zle,“ zašeptal a rychle naklonil se přes okraj postele. Ten rychlý pohyb mu bolest hlavy ještě
zhoršil.
Hermiona mu jednou rukou bleskurychle přistrčila misku a druhou ho jemně pohladila po zádech.
„Zabil jsem je?“ tiše se zeptal Neville.
„Toho mého jsme zabili oba dva,“ řekl Draco. „Myslel jsem, ţe mi věříš a ţe si vezmeš na starost jen toho
druhého.“
„Nemohl jsem připustit, aby ublíţili tobě, ani tomu děvčeti,“ zašeptal Neville.
Vtom do místnosti vešla Madam Pomfreyová a začala pobíhat kolem pacienta. Dala mu lektvar zmírňující
bolest hlavy, a ostře Kingsleymu řekla, ţe mu dává na výslech maximálně deset minut a ţe můţe se začít
vyptávat, aţ lektvar zabere a ţe ona se osobně výslechu zúčastní, aby se ujistila, ţe nikdo jejího pacienta
nebude zastrašovat.
Kingsley si přitáhl ţidli k posteli. Hermiona a Draco se posadili stranou.
„Budu poslán do Azkabanu?“ zeptal se Neville a ještě více zesinal.
„Myslím si, ţe kdybychom se o to pokusili, tak by s tím mnozí nesouhlasili,“ odpověděl Pastorek s
úsměvem.
Neville se na bystrozora pomalu otočil, jeho bolest hlavy pomalu polevovala.
„Bylo tam spousta svědků, kteří slyšeli Ephraima vydat rozkaz k zabití pana Malfoye a slečny Selwynové.
Obě rukojmí jsou zachráněna a oba únosci - bývalí Smrtijedi - jsou mrtví. Takţe potud jsou všichni šťastní.
Kromě toho vás nikdo z přítomných neslyšel pouţít jakékoliv kouzlo nebo pouţít hůlku, takţe nemusíte mít
strach, opravdového hrdinu dne neznají. Myslí si, ţe všechnu práci odvedli moji bystrozoři a vy jste jen
omdlel ze šoku.“
„Tak proč jste tady?“ zeptal se zmateně Neville.
„Protoţe jsem vyslechl všechny své bystrozory a zkontroloval jim hůlky. Nikdo z nich nevyslal ani jedinou
kletbu, natoţ tu, která je zabila. Ohledání těla však prokázalo, ţe jejich smrt způsobila kletba Avada
Kedavra. A Smith – to byl muţ, který drţel pana Malfoye – byl zasaţen dokonce dvakrát. Ani jeden z
mých bystrozorů neslyšel tuto kletbu vyslovit. Nicméně já jsem vás viděl přemístit se z mudlovských
laboratoří přímo do Příčné ulice, zřejmě jste nějak vycítil, ţe pan Malfoy má potíţe. Bylo mi řečeno, ţe jste
měl v ruce hůlku, ale nepouţil jste ji. Ale přesto jste se zhroutil poté, co byli oba útočníci zabiti. Taková
slabost je obvyklá po pouţití velmi silného kouzla. A pouţití jedné z nejmocnějších kleteb v kouzelnickém
světě neverbálním bezhůlkovým kouzlem by si jistě vyţádalo značné mnoţství energie. Takţe se snaţím
přijít na to, co se tam vlastně stalo.“
„A jaké závěry z vašich zjištění vyvodíte, pane Pastorku?“ zeptala se Hermiona upjatě. „Neměl jste Nevilla
varovat, ţe cokoliv řekne, můţe být pouţito proti němu? A vzhledem k tomu, ţe ho vyslýcháte, kdyţ je
nemocný, tak...“
Pastorek zvedl ruku, aby ji zarazil. „Mohu vám to vysvětlit? Pan Longbottom nebude stíhán za cokoliv, co
můţe nebo nemusí mít vztah k této události.“
„A pokud bych byl viníkem já?“ zeptal se Draco tiše.
Kingsley se na něho podíval.
„V takovém případě byste nejspíš dostal ocenění za to, jak jste se skvěle ubránil... máme mnoho svědků,
kteří to celé viděli, od chvíle, kdy jste byl hozen na zeď...“
Neville se podíval na zasychající drápance na Dracově tváři. Musel se hodně ovládnout, aby ho nepohladil.
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„...a především za záchranu ţivota toho dítěte, přesto, ţe jste byl sám v ohroţení. Několik svědků nám
vylíčilo, jak jste ţádal únosce, aby slečnu Selwynovou propustili. Zprávy v novinách učinily velký krok k
očištění vašeho jména, i kdyţ se předpokládá, ţe únosce zabili bystrozoři. Takţe teď mi řekněte, jestli jsou
mé předpoklady správné. Domnívám se, ţe pan Longbottom má nějaké telepatické spojení s panem
Malfoyem a přispěchal za ním, kdyţ byl v nesnázích. Poté posoudil situaci a rozhodl se, ţe nebude jednat,
dokud nebude někdo v ohroţení ţivota a do toho bohuţel vstoupil tým bystrozorů.“
„Ta dívka s nimi také bojovala,“ řekl tiše Neville. „Petrificus, které na ni uvalili, ztrácelo na intenzitě.“
„A to na ni uvalil Petrificus aţ poté, co ho kousla,“ ozval se Draco pohrdavě.
„Děkuji vám za tuto informaci,“ přikývl Pastorek. „Předpokládám, ţe jste se rozhodl je... odstranit... ve
chvíli, kdyţ vás a to děvče chtěli zabít.“
„Já jsem zabil jen jednoho,“ přiznal Draco. „Předpokládal jsem, ţe Neville zachrání tu dívku.“
„Musel jsem si být jistý, ţe budete v pořádku oba,“ řekl Neville neústupně.
„Můţete mi říct, jak jste to udělal?“ zeptal se Pastorek. „Nikdy jsem nic podobného neviděl, ani o ničem
podobném neslyšel.“
Neville se poloţil na záda a vmáčkl se do polštáře.
„Věděl jsem, ţe nemohu pouţít svou hůlku... to by se mi podařilo zachránit jen jednoho a pokud by se
útočník pohnul, mohlo by mé prokletí zasáhnout buď tu dívku, nebo Draca. Tak jsem jen... myslel jsem na
to, ţe chci proti nim pouţít to kouzlo... a soustředil jsem se přitom na představu těch dvou muţů.“
Pastorek nevěřícně zavrtěl hlavou. „A ono se stalo přesně to, co jste si přál? Jen tak, ţe jste na to
myslel?“
„Harry nás naučil jak čerpat magii i z jiných neţ obvyklých zdrojů,“ vysvětlil Neville pokorně.
„Takţe on byl opravdu mág?“
„Stále je,“ ozval se Neville ostře. „Vy jste o tom pochyboval?“
„Je takový drobný,“ zamumlal Pastorek.
Hermiona se zasmála a Kingsley se rozpačitě usmál, protoţe si okamţitě uvědomil, jak hloupě jeho věta
zněla.
„Alespoň vidíte, jak je důleţité dostat Harryho magii zpátky,“ prohlásila Hermiona. „I za tak krátkou dobu
nás naučil o magii tolik, kolik bychom se nenaučili ve škole ani za sto let.“
„Naučil v sedmnácti letech své spoluţáky zabíjet, aniţ by museli vyslovit kouzlo? A to si opravdu myslíte,
ţe z toho mám mít radost?“
Nastalo tíţivé ticho, a i kdyţ byla jeho slova pronesena s nadsázkou, všichni cítili, ţe má váţné obavy z
toho, co takové obrovské mnoţství síly znamená.
„Nevěřím tomu, ţe by se Harry chtěl stát ministrem kouzel, ale podle mého názoru by byl daleko lepší,
neţ kdokoliv jiný,“ ozval se Draco.
„Kdo jiný například?“ zeptal se Pastorek.
„Třeba můj otec. On to samozřejmě nikdy nevzdá. Mimochodem máte nějaké stopy, které by vedly k jeho
dopadení?“
Rozhovor se stočil na jiné téma.
***
Později se s nimi Pastorek rozloučil a odešel. Hermiona ho doprovázela z nemocničního křídla.
„Vidím, ţe jste všichni tři dobří přátelé,“ řekl.
„Ano,“ souhlasila Hermiona.
„Oni dva spolu chodí?“
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„To my všichni,“ řekla.
Pastorek se na ni ostře podíval.
„Ach. Dobrá, tedy.“
„Chtěl jste se mě ještě na něco zeptat?“ připomněla mu Nebelvírka. „Dokáţu být objektivní, víte.“
„Já... dobře, není to moje věc. Jen mě to překvapilo. A teď jsem udivený ještě víc.“
„Naším vztahem?“
„No, myslel jsem nejdřív na pana Longbottoma a pana Malfoye. Oni jsou jako nebe a dudy. Malfoyové jsou
známí rabijáti a oproti tomu Longbottom, ten...“
„Ten co?“ ozvala se Hermiona a musela se přemáhat, aby ve svém hlase potlačila zlost.
„Víte, Neville mi vţdycky připadal tak trochu jako slaboch. Ani se nezúčastnil bitvy, ţe? I přesto, ţe má tak
velkou moc. A potom si jen tak zabije dva muţe jen pouhou myšlenkou? Dobrá! To ho nějak ovlivnil pan
Malfoy, nebo mi něco uniklo?“
Hermiona se otočila a podívala se na Pastorka ve chvíli, kdy se u nich objevil Albus Brumbál.
„Kingsley! Uţ jste si popovídal s našimi chlapci? Výborně, výborně!“
„Řediteli,“ usmála se na něho Hermiona. „Pan Pastorek mi právě říkal o nedostatečném zapojení Nevilla do
bitvy, která se zde nedávno strhla.“ Zajiskřilo se jí šibalsky v oku.
„Nedostatečném zapojení?“ opakoval Brumbál uţasle. „Ale to potom znamená, ţe si i o mně myslíte, ţe
jsem toho moc neudělal...“
„V ţádném případě, pane!“ vykřikl zděšeně Kingsley. „Vţdyť jste drţel ochrany hradu a udrţoval tak děti v
bezpečí...“
„No proto!“ zvolal Brumbál. „Takţe i Neville odvedl dobrou práci! Byl velmi zklamaný, kdyţ mu Harry
nedovolil bojovat, ale nejen, ţe se mnou drţel ochrany hradu, ale byl tam také proto, aby zastavil
případný útok ze Zapovězeného lesa... on má neobvyklou moc na všechny rostliny a...“
„On drţel ochrany?“ vykřikl Pastorek.
„Ano, vskutku. A od onoho útoku přebral kontrolu nad většinou ochran hradu. Úplně jsem zapomněl, jak
moc to bylo pro mě namáhavé. Ani v době útoku na pana Malfoye nezakolísal, a dokonce drţel ochrany i v
době, kdyţ byl v bezvědomí. Je to pozoruhodný člověk. Není divu, ţe si ho hrad vybral.“ Brumbál se celou
dobu co mluvil, díval významně na Hermionu.
„Hrad chce, aby byl příštím ředitelem školy? Vţdyť je to ještě kluk!“ vyhrkl Pastorek šokovaně. „A co vy,
pane...“
„Co já! Taky mám právo stárnout! Je načase předat otěţe. Neville mi nabídl, ţe mi trochu uleví, neţ
odejdu. Je to velmi chytrý mladý muţ! A skromný. Nepřevzal roli ředitele školy. Říká, ţe nechce dostat do
nepříjemné situace učitele ani své nejbliţší,“ podíval se opět na Hermionu. „Jen velmi silná osobnost
dokáţe odmítnout tak výsadní místo! On je velmi moudrý člověk. A jednou z něho bude velmi dobrý
ředitel... nebo jeden z ředitelů,“ nadhodil starý muţ a mrknul na Hermionu.
Hermiona původně jen chtěla informovat Pastorka, ale situace se obrátila. Vůbec neměla tušení, ţe Neville
celou dobu drţí ochrany hradu, nebo to ţe si dělá starosti o jejich společnou budoucnost.
Kingsley potřásl nejprve rukou Albusovi a potom se rozloučil i s Hermionou. „Vypadá to, ţe budete mít s
těmi dvěma ještě plné ruce práce, slečno Grangerová,“ usmál se na ni.
„Jak jinak,“ přikývla.
„Vaše inteligence a znalosti ze světa mudlů pro ně budou neocenitelné,“ dodal Pastorek s úsměvem.
„Přesně tak,“ souhlasil Brumbál.
Kdyţ Kingsley kráčel po pěšině směrem k bráně, obrátila se Hermiona na Brumbála.
„ Jste velmi manipulativní starý muţ,“ řekla přísně a v tu chvíli Albusovi připadala jako Minerva v mladším
412

STROM POZNÁNÍ

provedení.
„Říká se to o mě,“ souhlasil s úsměvem.
Svorně směřovali směrem k Velké síni.
„Děkuji vám,“ řekla mu vroucně Hermiona a lehce se dotkla jeho paţe.
Albus ji laskavě poplácal po ruce.
***
O několik dní později utěšovali Draco a Hermiona potichu vzlykajícího Nevilla, který jim byl aţ po dlouhém
povzbuzování schopen přiznat, jak ho celá událost zasáhla.
„Byla to ještě holčička,“ mumlal mladý muţ stočený do klubíčka. I drţení Nevillova těla bylo nápadně
odlišné od jeho zvyku leţet na zádech tak, aby se oba jeho milenci k němu mohli přitulit kaţdý z jedné
strany.
„Co je s tím dítětem?“
„Před tím, neţ... neţ mě napadlo pouţít to bezhůlkové kouzlo...“
„Pokračuj.“
„Můţeš se nám se vším svěřit, Neville,“ řekla Hermiona láskyplně. „Nikdo z nás není dokonalý. Já sama
bojuji se ţárlivostí, ale to neznamená, ţe bych od toho chtěla utíkat.“
„Ty ţárlíš?“ opakoval Neville zvědavě a byl rád, ţe na chvíli není v centru pozornosti.
„Ty jsi věděl, ţe má Draco potíţe. A já jsem nic necítila. A tak...“
„Jen hezky vyloţme karty na stůl,“ ozval se Draco. „Naučme se mluvit otevřeně o věcech, které se nás tří
týkají, aby nás nakonec nedostatek porozumění nerozdělil. Moţná to ze začátku nebude snadné, ale
myslím si, ţe bychom to měli zkusit.“
Hermiona se na něho podívala, dala mu pusu na tvář a přikývla. „Myslela jsem si, ţe zrovna ty budeš
všechno drţet v sobě,“ přiznala.
„Toho jsem si v ţivotě uţil dost,“ odvětil Draco prostě.
Neville, ještě s mokrou tváří od slz, se otočil k Dracovi, který seděl na posteli vedle něj a jemně ho
pohladil po noze.
„Dobrá tedy,“ začala Hermiona. „Takţe já ţárlím na to, ţe máte mezi sebou takovou věc. Ale... proč jsi mě
nevzal sebou, Neville?“ zeptala se rozhořčeně.
„Protoţe to bylo příliš nebezpečné,“ řekl jí Neville na rovinu.
„A ty si snad myslíš, ţe jsem se s Harrym nikdy za celá ta léta nedostávala do nebezpečných situací?“
„Já nejsem Harry.“
Hermiona si povzdechla. „Já vím. A díky Bohu za to, ţe nejsi. Ale nemám to Harrymu za zlé, jen říkám, ţe
jsem se dostala do nebezpečných situací uţ dřív.“ Podívala se na Nevilla a pohladila ho po hrudníku.
Věděla, ţe se o ni snaţí pečovat a ona si to toho váţila, ale... „Vezmeš mě příště sebou, hmmm?“
„Dobrá,“ přikývl Neville. Podíval se na Draca. „Nemyslím si, ţe bychom měli s Dracem nějaké trvalé
telepatické spojení. To, co se stalo ten den, bylo poprvé. Není to tak, ţe by mezi námi probíhala nějaká
mentální komunikace. Neslyšíš mé myšlenky, nemám pravdu, Draco?“ zeptal se Neville zvědavě.
„Mohl bych na tvou otázku reagovat dvojsmyslně, ale neudělám to,“ odvětil Draco svatouškovsky. „Ale
pravdou je, ţe kdybych věděl, na co myslíš, tak bych nedovolil, aby ses dostal do stádia, kdy jsi takhle
rozrušený,“ dodal.
„Moţná jsem toho schopen jen v takových naléhavých situacích?“ přemýšlel Neville nahlas. „Další magická
schopnost, nebo chcete-li dar, který náhodou mám... ţe mohu cítit, kdyţ lidé, které miluju, jsou v
nebezpečí. Oh,“ vydechl, kdyţ mu došlo, co právě řekl.
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Draco se na něho podíval a začervenal se. Neville ho lehce pohladil po zádech a potom mu poloţil ruku na
stehno. Podíval se na Hermionu. „Je to pravda,“ řekl tiše. „Miluji vás oba. Neočekávám, ţe ke mně cítíte
totéţ, takţe se kvůli tomu nemusíte cítit trapně. Moţná se to stalo proto, ţe v mém ţivotě bylo tak
ţalostně málo lidí, kteří mi byli blízcí...“ řekl plaše.
Hermiona zakryla svou rukou Nevillovu, která spočívala na Dracově noze. „Anebo jsme spolu jen proto, ţe
jsme se do sebe zamilovali,“ řekla prostě. „Já to tak alespoň cítím. Jsem šťastnější, neţ bych si kdy
myslela, ţe vůbec můţu být. I přes to, jak na vás hloupě ţárlím,“ usmála se.
Draco, rozpaky celý rudý, se od nich odvrátil. „Nevím, jestli vůbec vím, co je láska,“ přiznal upřímně. „Ale
vím, ţe s vámi chci být. Stačí to? Tedy prozatím?“
Hermiona se naklonila a políbila ho. Neville se na něho usmál, zajel mu rukou do poklopce u pyţamových
kalhot, nechal z něho vyklouznout Dracovo muţství a obemknul ho svými ústy.
Tato odpověď Dracovi stačila. Budou čekat a přijmou vše, co jim můţe nabídnout. A budou ho milovat
takového, jaký je.
***
Později, kdyţ tam leţeli uspokojení a uvolnění, řekl Neville do tmy. „Neţ mi přišlo na mysl to neverbální
kouzlo, tak jsem chtěl zachránit jen tebe a ne to děvče. Bylo to ode mě sobecké.“
Muka, která musel zaţívat, kdyţ se takto rozhodoval, byla z jeho hlasu jasně patrná.
Draco a Hermiona leţeli ve svých obvyklých pozicích.
Hermiona se k němu otočila, aby mu mohla pohladit hrudník a břicho.
„Dostal jsi se do absurdní situace,“ řekla jemně. „Je těţké, kdyţ máš volit mezi tím, jestli máš zachránit
toho, koho miluješ, nebo naprosto cizího člověka.“
„Bylo to ještě dítě,“ ozval se Neville dutě.
„Věk je sice hodně emotivní záleţitost, ale oba dva jsou stejně cenné lidské bytosti,“ odpověděla
Hermiona. „A mám takové tušení, ţe sis byl moc dobře vědom toho, ţe kdybys zachránil jenom Draca, tak
bys mohl být pranýřován za to, ţe ses choval sobecky. Takţe tvé rozhodnutí bylo absolutně nesobecké.
Chtěl jsi zachránit ţivot muţe, kterého miluješ, bez ohledu na následky.“
Neville se k ní natočil. „Tímto způsobem jsem se na to nedíval.“
„Příliš tě zaslepuje pocit viny,“ zašeptal Draco do jeho podpaţí. „Také jsem se snaţil vymyslet, jak to
udělat, abych nás zachránil oba. Kdybych se zabil, tak by tu dívku pustili. Neměli by důvod, proč ji dál
drţet.“
„Draco! Ty jsi... opravdu jsi myslel na to, ţe to uděláš?“ zašeptal zděšeně Neville a pevně objal muţe po
svém boku.
Dracovo mlčení bylo víc neţ vypovídající.
Po chvíli se ozvala Hermiona: „Nakonec jsi ale udělal to nejlepší rozhodnutí, Neville. Zachránil jsi je oba.“
„Draco se zachránil sám, vůbec mě nepotřeboval.“
„Ale tys přišel,“ prohlásil Draco. „Kdyţ jsi přišel, tak jsi mě zachránil před rozhodnutím... to udělat. Já... já
jsem to myslel váţně. Ale kdyţ ses tam ukázal, tak jsem věřil, ţe tu dívku zachráníš a ţe tím pádem se
nebudu muset... zabít.“
Chvíli tam leţeli v tichosti a jen si uţívali vzájemné blízkosti, kdyţ Hermiona řekla: „Draco před chvílí řekl
něco důleţitého...“
„Netvař se, jako by to u mě bylo něco neobvyklého,“ zabručel Draco.
Hermiona mu připlácla hlavu do Nevillova břicha. „Hlupáku.“
„Řekněte mi, o co jde, a já vás rozsoudím,“ dobíral si je Neville.
„Mluvil o tom, ţe bychom neměli v sobě nic dusit a vzájemně před sebou něco tajit.“
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„A dál?“ pobídnul ji Draco.
Hermiona se opřela o loket a podívala se na Nevilla.
„Brumbál mi řekl, ţe drţíš většinu ochran hradu. A to po celou dobu. Dokonce i během útoku na Draca.
Prý jsi nezakolísal, ani kdyţ jsi byl v bezvědomí.“
„Do prdele!“ posadil se vzrušeně Draco. „Ty jsi váţně zatraceně silný! Je to pravda!?“
„Ano, je,“ odvětil zmateně Neville. „Víš, ono to není tak těţké. Ne, kdyţ se z toho stane stereotyp. Dělám
to tak nějak podvědomě. Vlastně dokud není nějaký problém, tak nemusím nic zvláštního dělat.“
Oba se na něho uţasle podívali.
„Hele, je to jako... sám nemohu uvěřit tomu, ţe pouţívám tuhle analogii... ale je to jako kotlík, ve kterém
se něco vaří. Musíš pořád sledovat, co se v něm děje, ale kdyţ víš, ţe jsi tam dal všechny přísady správně
a ţe není potřeba ho právě zamíchat, tak můţeš být v klidu. Jen tam prostě být a dohlíţet, čistě jen pro
případ.“
„Bezpečnost hradu je v rukou muţe, který jeho ochrany srovnává s předmětem, při kterém měl tolik
nebezpečných nehod?“ ušklíbl se Draco.
„Hej! To hrad si vybral mě, ne naopak,“ protestoval Neville s úsměvem.
„To znamená, ţe se Brumbál chystá natáhnout bačkory? A ty se staneš ředitelem školy?“ zeptal se Draco
neomaleně.
„Profesor Brumbál mi řekl, ţe jeho ţivot se chýlí ke konci,“ tiše souhlasil Neville, „i proto jsem mu nabídl,
ţe budu drţet ochrany do té doby, neţ bude v Bradavicích nový ředitel školy, zvláště pokud by chtěl odtud
na nějaký čas odejít a od všeho si odpočinout. Nebudu ředitelem školy, vţdyť by to bylo směšné. Dokáţeš
si mě představit, ţe bych měl vykládat Snapeovi, jak má vést své hodiny? Nebo profesorce
McGonagallové? Opravdu si nepřeji v nejbliţší době zemřít, děkuji pěkně.“
„Profesor Brumbál je přesvědčený, ţe z tebe jednou bude vynikající ředitel,“ řekla Hermiona. „Ale já si
také myslím, ţe jsi udělal dobře, kdyţ jsi tuto funkci zatím nepřijal. Nebylo by to vůči tobě fér. Co vlastně
chceš dělat, Neville? Myslím, co budeš dělat po škole? Vţdycky jsem tak nějak předpokládala, ţe chceš
mít obchod s bylinkama.“
Neville se na oba podíval. Hermiona téměř cítila, jak přemýšlí, co jim říct.
„K něčemu jsem se Albusovi zavázal,“ řekl pevně, „a to je má nejbliţší budoucnost... tedy pokud nový
ředitel nepřijde hodně brzy. Ale i kdyţ Albus zůstane, bude potřebovat pomoc s ochranami tak jako teď.
Ale dobře... mluvme tedy o mých snech, ano?“
„Řekni nám o všem, co by sis přál,“ pohladila ho lehce Hermiona po ruce. „Sny jsou vţdycky dobrý
začátek. Řekli jsme si přece, ţe bychom spolu měli mluvit na rovinu,“ řekla klidně a pohlédla přes něj na
Draca.
„Neville se podíval z jednoho na druhého. „Vy jste můj sen,“ řekl a zrudnul. „To, co je mezi námi. To je vše
co chci, být s vámi. Tedy pokud o to oba budete stát.“
„Já ano,“ řekla Hermiona. „Vţdyť víš.“
„Moţná, ţe se budeme muset rozdělit... já musím zůstat tady a Draco bude muset jít kamkoli, kde by se
mohl učit u nejlepšího léčitele... a ty, Hermiono... já vím, ţe uţ máš přihlášku na Cambridge... jen jsem si
myslel... tedy spíš jsem doufal, ţe... tedy pokud byste chtěli, no, pro mě není problém se přemístit
kamkoliv, takţe kdyţ vy dva zůstanete spolu...“
Draco si zase lehl na záda. „Já budu stejně muset zůstat tady, dokud mě bude chtít můj otec zabít,“ řekl
konverzačně.
„Draco! Jak jsi proboha přišel na to, ţe tě chce zabít!“ řekla rychle Hermiona. „Ti lidé přece nemohli vědět,
ţe budeš v Příčné ulici, jen vyuţili situace. Prostě se chtěli zavděčit...“
„Jo, můj otec se snaţí usadit na Voldemortově místě,“ hořce zhodnotil Draco. „A mě se chystá potrestat
jako odstrašující příklad pro ostatní.“
„Moţná tě jen bude chtít přesvědčit, abys stanul po jeho boku,“ navrhl Neville.
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Draco se otočil na bok směrem k nim a rukou si podepřel hlavu. „No, v tom případě bude zklamán.“
„Dobrá,“ usmála se na něho Hermiona. „A co budeš dělat? Budeš se dál učit od toho léčitele, který tu byl
o vánocích... aţ ti nic nebude bránit odtud odejít? Nebo by ses raději zdokonaloval pod vedením někoho
jiného?“
„Ne, s Bertem jsem udělal kus práce,“ řekl Draco, „a nabídl mi, ţe mě přijme do učení. Řekl, ţe část praxe
bych měl v kaţdém případě absolvovat i u jiných léčitelů. Uţ mi to s nimi domluvil, zhruba na měsíc by mě
za některým z nich poslal, abych viděl i jiný přístup k věci a tak. Zdá se, ţe to mají dobře zorganizované.
Všichni se znají a kupodivu si nijak vzájemně nekonkurují. Myslím si, ţe je to tím, ţe je jich tak málo, ţe
je stále pro kaţdého práce dost.“
„A to je kaţdý specializovaný na nějaký určitý obor?“ zeptala se Hermiona.
„Myslím, ţe všichni dělají obecnou medicínu, ale máš pravdu, kaţdý má nějakou oblast, o kterou se
zajímá víc... to je částečně důvod, proč Bert tvrdí, ţe je pro učedníka důleţité, aby studoval u různých
mistrů. Nejen, abych se od nich naučil různé styly, ale také abych zjistil, jestli se nadchnu pro určitou
oblast léčení.“
„Cuthbert Entwhistle má sídlo v Londýně?“ zeptal se Neville.
„Ano, takţe ţádná Cambridge, ale ani Vladivostok.“
„To nějak zvládneme,“ řekla Hermiona a otočila se tak, aby si mohla poloţit hlavu na Nevillovo rameno.
„Budeš pracovat s madam Pomfreyovou, po dobu, co zůstaneš tady, nebo je to, co ona dělá, úplně odlišný
styl léčení?“ zeptal se Neville Draca.
„Pokud Pomfreyová usoudí, ţe to pro mě bude k něčemu dobré, tak ano,“ prohlásil Draco, „Ale nejdřív
musíme zjistit, jestli se mému otci podařilo získat nějakou skupinu lidí na svou stranu.“
***
Nakonec se speciálně za tímto účelem sešel Fénixův řád. Zdálo se, ţe je jasné jen to, ţe se Lucius Malfoy
zdrţuje na neznámém místě a to, ţe má kolem sebe kouzelníky, kteří jsou ochotni ho podpořit.
Bystrozoři strávili spoustu času tím, ţe se snaţili prolomit ochrany Malfoy Manor, ale bez úspěchu.
Dokonce nedlouho po bitvě se o to pokusil i Draco, doprovázený Nevillem, Hermionou a týmem
bystrozorů, ale také neuspěli. Luciusovi se podařilo zablokovat vstup do domu i pro svého jediného
dědice. Nakonec se bystrozoři rozhodli přidat na dům i svá vlastní ochranná kouzla, která by je varovala v
případě, ţe by se majitel panství pokusil vrátit.
Draco jim řekl, ţe jeho otec s největší pravděpodobností opustil zemi. Lucius v Anglii opravdu spatřen
nebyl. Vlastně ho nikdo neviděl ani nikde jinde, přestoţe po něm dokonce pátraly i celé týmy bystrozorů v
dalších zemích, zejména ve Francii a Itálii, kde měli Malfoyovi také panství. Ani tam nenašli ţádné stopy
po tom, ţe by zde Lucius byl.
Draca to nijak nepřekvapilo.
Několik bývalých informátorů, jejichţ role se neprovalila při útoku na Bradavice, nahlásilo, ţe byli tajně
osloveni a přizváni k zaloţení nové organizace.
Po schůzce Řádu Severus se smíchem vyprávěl Harrymu, ţe Alex Johnson je vedený jako podezřelá
osoba, protoţe to vypadá, ţe je na útěku. Informátor, který o tom podal zprávu, byl Sebastian Flight.
„Zatraceně, Severusi! Já jsem vstoupil do jámy lvové - nemluvě o investování hromady peněz – jen proto,
abych navázal kontakt s někým, kdo byl ve skutečnosti naším informátorem? Musíš z toho mít srandu,
viď?“ zazubil se Harry.
„Říkal jsem ti, ţe na sebe bereš zbytečná rizika,“ ušklíbl se na něj Severus.
Harry se k němu přitulil.
Severus zvětšil jeho nemocniční postel a se stráţí se poměrně rychle domluvil, ţe po dobu jeho návštěv
budou čekat venku. Začal chodit na návštěvy mnohem častěji, milovali se a potom vykládal Harrymu o
nejnovějších událostech v kouzelnickém světě a o tom, jak pokračuje jejich snaha o vyčištění Harryho
magie.
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Chodili do laboratoří obden. Nechtěli pouţít příliš velký výkon, nicméně odstředivka se ukázala být na
uvolňování kleteb jako velice efektivní nástroj. Uţ teď jich odstranili čtyřikrát nebo pětkrát více, neţ dřív.
Mezitím Harry stále pracoval na zlepšení své fyzičky, vyuţíval k tomu zkušeností trenérů ze základny a
dělal s nimi vše, co mu jeho stav dovolil. Všechno ale pro něj bylo nečekaně vyčerpávající – poté, co se
poprvé miloval se Severusem, prospal celý den a ještě hodně dlouho potom musel na toto téma snášet
ţerty ze strany vojáků. Vlastně toho naspal hodně kaţdý den, a kdyţ to zjistili jeho lékaři, rozhodli se, ţe
mu udělají nějaké krevní testy. Ale říkali, ţe se to dalo očekávat, neboť jeho tělo stále tvrdě pracuje na
své regeneraci a navíc je to pro něho velmi stresující období.
Harry si pokaţdé, kdyţ se vrátili s Derekem z práce na stavbě, uvědomoval, ţe se kouzelnický svět o
fyzickou kondici příliš nestará. Bylo pro ně tak snadné vyléčit jakékoli neduhy a tolik věcí mohli udělat
pomocí magie, ke které nebyla potřeba hrubá síla, ţe tělesnou zdatnost povaţovali za něco, co je
nezbytné pouze pro hráče famfrpálu, u kterých se oceňovala především hbitost a výdrţ, nebo pro ty, kteří
měli nebezpečné povolání, jako třeba Charlie Weasley. Překvapilo ho, ţe i přes to kouzelníci ţijí tak dlouho
a po celou dobu vypadají tak zdravě a předpokládal tudíţ, ţe jim magie v tomto směru dává nějaké
zvláštní schopnosti. Nicméně by byl opravdu rád, kdyby se tělesná výchova stala v Bradavicích součástí
osnov – pro začátek si sám na sobě ověřil, ţe mu cvičení pomáhá v soustředění a zbavuje ho stresu.
Bude si o tom muset promluvit s Brumbálem.
Pokud se bude moct vrátit do Bradavic.
***
Tři týdny po útoku na Draca však věci nabraly zcela jiný směr.
Harry si byl v kasárnách zaběhat pod dohledem osmi vojáků v plné polní. On sám byl oblečený ve svém
ochranném oděvu, přes který měl nataţené volné šortky. Vedle něho namáhavě funěl i člen bystrozorské
hlídky.
Náhle se z ničeho nic kolem rozpoutalo peklo.
Ozvala se série praskavých zvuků a v okamţiku byli obklopeni Smrtijedy v jejich typických hábitech a
maskách na obličeji.
Vojáci na okamţik překvapeně strnuli, ale vzápětí obklopili Harryho a se zbraněmi v pohotovosti křičeli na
muţe proti sobě, aby odloţili zbraně. Na několik vteřin se rozhostilo ticho.
Harry náhle viděl Smrtijedy v novém světle, viděl je očima muţů kolem sebe. Vypadali v těch svých
hábitech sice směšně, ale to, ţe se tu objevili z čistého nebe, bylo bezesporu děsivé a Harry mohl cítit
stoupající adrenalin muţů kolem sebe. Potom jeden ze Smrtijedů vypálil kletbu a nejbliţší voják se skácel
k zemi. Vřava začala. Vojáci automaticky vystřelili zpět, ale k jejich překvapení kulky padaly na zem těsně
před tím, neţ mohly zasáhnout cíl. Navíc je Smrtijedi obklopili štítem, který bránil vojákům vybíhajícím z
kasáren, aby se připojili k Harrymu a jeho hlídce.
Harrymu tlouklo srdce jako zběsilé. Vojáci kolem něho stáli v uzavřené pozici a on jim byl vděčný, ţe ho
neopustili. V příštím okamţiku však uslyšel několikrát zopakované Petrificus Totalus a muţi kolem něj
znehybněli.
Bystrozor nezůstal pozadu a okamţitě seslal Petrificus Totalus na dva Smrtijedy, ale ti zbývající mu oplatili
stejnou mincí.
V nastalém zmatku si Harry stačil uvědomit jednu věc.
Mohl se pohybovat.
Petrificus Totalus na něho nefungovalo.
Zdálo se, ţe na něho magie nemá ţádný vliv. Sice ji nemohl uţívat, ale na rozdíl od mudlů, kteří toho také
nebyli schopni, neměl v těle ani tu nejmenší špetku magie, která by umoţnila, aby na něj jejich kletby
působily.
„Chyťte Pottera,“ zavrčel jeden ze Smrtijedů.
Harry se opatrně prodral mezi vojáky.
Nechtěl, aby jim ti neřádi způsobili další zranění.
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„Jak se opovaţujete?“ zahřměl a vyšel jim vstříc, coţ způsobilo, ţe se muţi naproti němu zastavili.
„Jak se opovaţujete na mě zaútočit!“ Stál proti nim se vzpřímenou hlavou. „Sundejte si ty masky, vy
zbabělci, ať se můţu podívat, kdo se opováţil zaútočit na mága!“
V jejich očích viděl záblesk strachu a nejistoty.
Jejich pohledy se obrátily na jednoho z nich.
Harry se na něho podíval. „Ty vedeš tuhle sebranku?“ zeptal se a kráčel směrem k němu.
„Obkličte ho!“ vyštěkl muţ. Smrtijedi tak sice učinili, ale Harry cítil jejich zaváhání.
Harry se zastavil. Nyní Smrtijedi stáli v kruhu kolem něj a svého vůdce, znehybnění vojáci a bystrozor byli
na vnější straně kruhu.
Jejich vůdce si sundal masku a ostatní ho rozechvěle následovali.
„Avery,“ prohlásil Harry, coţ Smrtijedovi způsobilo nemalý šok. Neočekával, ţe by Harry mohl vůbec
vědět, kdo je. Ale ten ho znal ještě z dob, kdy byl Voldemort tak laskav a sdílel s ním své myšlenky.
„Myslel jsem, ţe jste v Azkabanu. Takţe vy jste teď Malfoyův poskok?“ posmíval se mu a spokojeně se
ušklíbl, kdyţ viděl, ţe se trefil do černého. „Luciusův poslíček, který dostal příkaz mě přivést.“
Harry se podíval dokola na ostatní Smrtijedy. „Alfriston,“ kývl na jednoho z muţů. „Igor Karkaroff?
Přiznám se, ţe od muţe vaší inteligence jsem čekal víc. Billy Marlin. No dobrá. Ale jedno mi řekněte, já
jsem si myslel, ţe věříte v nadřazenost kouzelníků, stále to platí?“
„Samozřejmě,“ zavrčel Alfriston. „Podívej se, jak snadno jsme přemohli ty mudlovské gorily,“ posmíval se.
Ostatní se souhlasně zasmáli, ale znělo to spíš křečovitě.
„Jistě. A přesto jste zaútočili na mě,“ pokračoval Harry tiše. „Přestoţe byste mně měli přísahat svou
věrnost. Poslouchat mé pokyny. Je to tradice hluboce zakořeněná v naší kultuře, nebo snad ne? Jsem
vámi velmi zklamán,“ řekl.
Jeho slova i tón, který pouţil, Smrtijedy ještě více znejistil.
Jen tak dál.
„O kouzelnických tradicích si můţeš promluvit s Malfoyem,“ uplivl si Avery.
„Takţe ke své nelibosti zjišťuji, ţe za tím vším je opravdu Lucius,“ řekl Harry. „Copak nemáte svůj vlastní
rozum?! To jsem vás osvobodil z Voldemortova šíleného područí jen proto, abyste následovali dalšího
muţe hlásajícího nadřazenost kouzelníků? A přesto se odmítáte podrobit vyšší síle – moci mága? Copak na
vás Malfoy uvalil Imperius? Zvaţte svůj postoj, pánové. Tohle je poslední varování.“
„Chopte se ho!“ křičel Avery.
Bylo cítit jejich váhání.
„Hned!“ zařval Avery.
Dva nejblíţe stojící muţi k Harrymu váhavě přistoupili a uchopili ho za předloktí.
„Radím vám dobře, pokud vám záleţí na ţivotě, tak mě okamţitě pusťte,“ oznámil jim Harry zlověstně.
„Vţdyť ani nemá hůlku,“ řval Avery. „Hned se s ním přemístěte!“
„Má bota,“ řekl Harry a podřepnul si. K jeho překvapení ho muţi pustili.
„Pro milostivého Merlina! Přemístěte se s ním!“
„V ţádném případě,“ namítl Harry.
„Omlouvám se,“ řekl jeden ze Smrtijedů, podíval se na druhého a ten přikývl. Oba se pokusili přemístit
Harryho, který stál mezi nimi.
Ve stejném okamţiku Harry vytáhl noţe, které měl zastrčené v koţených pouzdrech na lýtku a jediným
plynulým pohybem bodl jednoho Smrtijeda do stehna a druhému zabodl nůţ do rozkroku. Okamţitě noţe
pustil, uchopil šipky, které měl v pouzdru připevněném na kotníku a jednu po druhé je hodil na Smrtijedy,
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kteří strnule sledovali předchozí scénu. Severusův lektvar působil téměř okamţitě a čtyři z pěti muţů se
skáceli k zemi.
Jednoho minul. Měl špatnou mušku.
Vytáhl nůţ zapíchnutý v odštěpené noze leţící na zemi a doufal, ţe moţnost být pobodaný uprostřed
přemístění ostatní muţe odstraší. Ukázalo se, ţe ano. Zatímco šel přes dvůr k Averymu, uvaţoval nad tím,
kde skončily zbývající části obou muţů. Avery se třemi dalšími Smrtijedy na něho metali kletby, ale
vědomí, ţe na něho magie nemá ţádný účinek, dodávalo Harrymu obrovský pocit moci. Strach, který viděl
v Averyho očích mu udělal radost, přesto se na něj muţ stále pokoušel vrhat kletby. Harry došel aţ k
němu a chytil ho pod krkem. Přesunul se za Averyho, přitiskl mu nůţ na krk a vytrhnul mu hůlku z ruky.
Zbývající Smrtijedi ztuhli hrůzou.
„Jak se opovaţujete!“ křičel na ně Harry znovu. „Kolik šancí jsem vám dnes dal? A kolikrát jsem vás
varoval! Já jsem mág! Vy tři! Přistupte blíţ!“
Všichni tři Smrtijedi přišli blíţ a padli před Harrym na kolena.
„Ukaţ mi svou hůlku,“ přikázal prvnímu z nich.
Ten mu ji s třesoucí rukou nabídl.
„Přelom ji.“
Muţ se podíval na Harryho.
Ten na něho zíral bez mrknutí oka.
Smrtijed se křečovitě nadechl a pak uposlechl. Z jeho hrdla unikl tichý sten.
„Ty taky,“ řekl Harry dalšímu z trojice.
Jakmile druhý Smrtijed svou hůlku zlomil, třetí muţ tu svou vytáhl, aniţ by čekal na vyzvání.
„Dovolil jsem ti snad, aby ses pohnul, Marline?“ zavrčel Harry.
Muţ se zachvěl.
Avery zalapal po dechu, jak se mu nůţ zařízl do krku, kdyţ se Harry ohlíţel přes rameno.
„Chceš, abych ušetřil tvou hůlku?“ zeptal se ho Harry.
Všichni tři muţi klečeli dál na kolenou a zírali na Harryho.
„Ano, pane,“ škemral poslední z trojice a dotkl se čelem země.
„Uvolni bystrozora a vrať se ke mně,“ nařídil mu Harry.
Muţ vyskočil a udělal, co měl. Rychle se vrátil k Harrymu a znovu před ním padnul na kolena. Bystrozor se
sice po celou dobu útoku nemohl pohybovat, ale vše kolem sebe vnímal. S hůlkou v pohotovosti se tiše
připojil k Harrymu a čekal na jeho pokyny.
Harry přitiskl nůţ víc k Averyho krku.
„Tak, Avery, co mám dělat s tebou?“
Ticho.
Harry hodil jeho hůlku bystrozorovi. „Zničte ji,“ řekl nevzrušeně.
Cítil, jak se Avery zachvěl. Harry si byl moc dobře vědom, jak bolestná můţe ztráta hůlky být.
„Počkejte!“ zvolal na bystrozora ve chvíli, kdy se chystal hůlku zlomit. „Mám lepší nápad.“
Harry pokynul bystrozorovi, aby mu vrátil hůlku zpět.
„Avery, pošlu po tobě zprávu. Řekni Luciusovi, ţe mi nemůţe nikdy ublíţit. Ţe mě nedokáţe porazit. Ţe
neví nic o magii. Řekni mu, ţe Harry Potter sice není čistokrevný, ale je mág a ví o magii víc, neţ on kdy
bude vědět. A kdyţ se zeptá, kam se podělo těch tucet muţů, které pro mě poslal, tak mu řekni, ţe jsi
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jediný, kdo byl schopen se vrátit. Copak mu asi řekneš, aţ se tě zeptá, jakými kletbami jsem rozprášil
jeho komando? Nepotřebuji svou hůlku ani berlu, porazil jsem deset z vás, aniţ bych se obtěţoval pouţít
jediné kouzlo. Ale to sis uvědomil, ţe? Přemýšlej o tom, co by se stalo, kdybych opravdu pouţil magii.“
Pustil Averyho a ustoupil od něho, protoţe věděl, ţe na něho bystrozor míří svou hůlkou. Uchopil
Smrtijedovu hůlku mezi prsty, pohladil její hladký povrch a pak se zpříma podíval na Averyho.
„Vrátím ti ji,“ usmál se, „aby ses mohl přemístit zpět. Ale nejdříve tě musím varovat. Umístil jsem na ni
dvě kouzla. Moţná se neaktivují při jejím prvním pouţití, moţná ani při druhém nebo desátém či dvacátém
pouţití. Ale varuji tě, jakmile někdy v budoucnu tu hůlku pouţiješ, tak ty kouzla aktivuješ. A jedno z těch
kouzel zabije člověka, kterého nejvíc miluješ. Máš někoho, koho miluješ, Avery? Jsi vůbec schopen lásky?
Nevím, koho si to prokletí vybere. Tvou ţenu? Nebo milenku? Dítě? Moţná to bude Lucius. Druhé kouzlo
zabije tebe. Uvědomuješ si doufám, ţe tvoje hůlka je spojená s tvým magickým jádrem?“ zeptal se
konverzačním tónem. „Tak si nemysli, ţe ti stačí jen koupit jinou. To prokletí se přes tebe na tu novou
hůlku přenese, to ti garantuji.“ Podal Averymu jeho hůlku a spokojeně sledoval nelíčený výraz hrůzy v
jeho očích.
„Doufám, ţe se to nestane hned poté, co se přemístíš,“ usmál se Harry. „Nicméně, moţná si raději budeš
přát zemřít, neţ abys Luciusovi vyprávěl, jak jsi selhal. No, na tom uţ nesejde. Ať tak či tak, stejně mu
dojde, co se stalo.“
Avery zíral na svou hůlku v třesoucích se rukou.
Najednou ji s hrůzostrašným pohledem v očích namířil přímo na Harryho.
"Avada Kedavra!"
Harry si zaloţil ruce na prsou.
„Jsem velmi zklamán tvou volbou, Avery,“ řekl tiše. Natáhl ruku a vzal si jeho hůlku zpět.
„Bystrozore Hamblyne, je váš.“
Bystrozor Averyho okamţitě spoutal. „Díky. Byla mi proti srsti představa, ţe toho bastarda necháme
odejít.“
„Ano. Pravděpodobně to nebylo dobré rozhodnutí,“ souhlasil Harry.
Podíval se na mladého Smrtijeda, kterému vrátil jeho hůlku.
„Marline, poslouchal jsi mě dobře?“
„Ano, mágu, máte mou věrnost...“
„Vstaň.“
Muţ se váhavě postavil.
„Vrátíš se zpět za Luciusem Malfoyem,“ řekl Harry.
„Ale... ale... on bude...“
„Ano?“
„Bude zuřit,“ řekl muţ spěšně.
„Ani v nejmenším nepochybuji, ţe bude,“ přitakal Harry. „Moţná tě i zabije, ale jak jsem slyšel, je to
pořád lepší, neţ být zavřený v Azkabanu. Nicméně, pokud to uděláš a přeţiješ, a pokud opravdu učiníš
pokání, pak budu uvaţovat o tom, ţe tvou přísahu přijmu. Aţ splníš úkol, tak se vydáš na ministerstvo a
poţádáš o audienci u mě. Rozumíš?“
„Ale oni nikdy...“
„Bystrozore Hamblyne,“ přerušil ho Harry.
„Mágu,“ uklonil se bystrozor.
„Jste můj svědek. Prosím vyřiďte na ministerstvu, co jsem tomuto muţi slíbil.“
„Jistě, pane.“
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„Dobrá. Teď uţ jdi, Marline.“
Muţ sklonil hlavu, podíval se na masakr kolem sebe a přemístil se pryč.
Bystrozor Hamblyn zíral na Harryho s úţasem.
„Boţe, to bylo neskutečně odváţný,“ přikývl uznale.
„Jste v pořádku?“ zeptal se ho Harry, kdyţ viděl, ţe je vše více méně pod kontrolou.
„Není mi nic, co by nespravilo několik panáků,“ usmál se bystrozor. „Coţ dnes večer nepochybně uděláte i
vy.“
Poplácal přátelsky Harryho po rameni. Potom se otočil a uvolnil štít, který je obklopoval, aby se ostatní
bystrozoři, kteří se na základnu mezitím přemístili, mohli postarat o Smrtijedy a zrušit Petrificus Totalus
uvalené na vojáky.
Mezi nově příchozími byl i Pastorek, ale vůbec neměl šanci se k Harrymu dostat.
Vypadalo to, ţe se vojáci dočista pomátli. Poplácávali Harryho po zádech a během několika okamţiků si ho
vyhodili na ramena a pochodovali s ním sem tam po placu, zatímco ostatní vojáci pomáhali spoutat zajaté
Smrtijedy. Neměli zdání, co se přesně stalo, ale jedna věc byla naprosto jasná - Alex na vlastní pěst dostal
deset chlapů, kteří na ně zaútočili. Teď uţ jim bylo jasné, proč je tento mladý muţ povaţován za hrdinu.
„Alexi,“ křikl na něho Pastorek.
„Pusťte mě,“ Harry se smíchem odstrkoval ruce, které ho nechtěly pustit.
„Skvělá práce, chlape. Co je to za jed, který jsi pouţil?“ zeptal se Pastorek a ukázal na nehybné Smrtijedy.
„Paralyzující lektvar,“ vysvětlil Harry. „To vařil Severus a jistě bude vědět, čím to zneutralizovat.“
„No, tak v tom případě to nespěchá,“ usmál se bystrozor. „Nechal jsi jednoho z nich odejít?“
Harry přikývl. „Poslal jsem ho zpět k Malfoyovi, aby mu vysvětlil, kam si můţe strčit své předsudky a
nenávist.“
„Skvělý nápad. Teď ale musíme zjistit, jak se dozvěděli, ţe jsi tady a jak zajistit tvé bezpečí. Nemluvě o
tom, co budeme dělat se všemi těmito muţi,“ výmluvně se rozhlédl kolem sebe. Na nádvoří uţ proudili
další vojáci a fáma se šířila dál. „Jak k čertu tohle udrţíme v tajnosti?“ zasténal Pastorek.
Harry se od něho odvrátil a šel slavit s vojáky.
Nakonec, to nebyl jeho problém.
On sám přeci ţádné kouzlo nepouţil.
39. kapitola - Hermiona zachraňuje situaci
„Pane Bentone! Kolikrát vám mám říkat, ţe nemůţete míchat asfodel s dračí ţlučí?“ zavrčel Snape, tyčíce
se při tom nad nebohým čtvrťákem a jeho vřícím kotlíkem. „Pokud mi však budete schopen říct, jak zvrátit
nastalou reakci, odečtu Mrzimoru pouze pět bodů místo deseti. Takţe?“
Otevřely se dveře a Snape se ohlédl.
Na prahu stál Draco. „Pane, omlouvám se, ţe vás vyrušuji. Mohl bych si s vámi promluvit?“
„Pane Bentone? Máte pět sekund. Pět. Čtyři. Tři. Nic?“
Snape hodil do kotlíku několik snítek rozmarýnu a chvíli je sledoval, neţ opatrně přihodil další.
„Sledujte reakci,“ nařídil a přidal do lektvaru poslední list. „Lektvar jsem vám sice zachránil, ale bude vás
to stát deset bodů, pane Bentone. Pokračujte a snaţte se prosím řídit mými pokyny. Jedná se o naprosto
jednoduchý lektvar,“ odfrknul si.
Teprve kdyţ kotlík nehrozil výbuchem, přešel k Dracovi.
„Pane Malfoyi?“
„Převezmu vaší třídu, pane, tedy pokud se rozhodnete jít ven. Slečna Grangerová vám vše vysvětlí. To je
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lektvar na scelení tkáně?“ zeptal se Draco, kdyţ si přečetl instrukce na tabuli.
„Ano.“ Severus se podíval chvatně na Draca a ten přikývl. Věděl, ţe nebude mít problém vést jeho hodinu.
Snape se snaţil ignorovat to, jak se mu obavami sevřely vnitřnosti, a vyšel ze třídy na chodbu.
Za dveřmi stáli Hermiona a Neville a čekali na něho.
„Nejdřív ta dobrá zpráva - Harry je v pořádku,“ řekla Hermiona rychle.
Snapea zaplavila úleva. Byl rád, ţe je tato mladá ţena tak důvtipná.
„A teď ta špatná - asi tucet Smrtijedů napadlo tábor.“
„Základnu?“ Severus se zamračil. „Jak mohli vědět...?“
„Muselo dojít k úniku informací. Předpokládám, ţe na tom bystrozoři právě pracují.“
„Bystrozoři ho zachránili?“
„Letaxovým spojením jsme si toho moc nemohli říct, ale vypadá to, ţe Harry přemohl deset muţů sám.“
„Má zpět svou magii?“ zeptal se Severus překvapeně.
„Dokázal to bez pouţití magie.“
„Myslel jsem si, ţe bych vás přemístil přímo tam,“ promluvil Neville.
„Mohu se tam přemístit sám...“
„Myslel jsem přímo odtud. Abychom zbytečně neztratili patnáct minut, neţ se dostaneme z hradu,“ řekl
Neville. „Profesor Brumbál to schválil. Hermiona jde s námi, aby zjistila, co se tam stalo z pohledu mudlů,
krom toho si Pastorek myslí, ţe by tam mohla být uţitečná. Nejspíš tam byly stovky svědků.“
Severus si mávnutím hůlky proměnil hábit na mudlovské oblečení – černou košili s rozhalenkou, sako a
kalhoty. Neville a Hermiona uţ byli převlečeni. Hermiona měla tmavou sukni, punčochy a halenku.
Severus mimoděk zaznamenal, ţe vypadala velmi ţensky.
Poloţil ruku na Nevillovo rameno a připravil se na přemístění.
„Děkuji vám.“
K jeho překvapení se přemístili přímo do Harryho pokoje.
Snape tázavě nadzvedl obočí a Neville pokrčil rameny: „Jsou obklopeni kouzelníky celý den. Je pozdě na
to si s tím dělat starosti.“
Vešel stráţný přilákaný hlukem.
„Profesore! Slečno, pane. Kde jste se tu k čertu vzali?“
„Kde je Alex?“ doţadoval se Snape, aniţ by se namáhal odpovědět.
„V jídelně, pane,“ zašklebil se voják. „Je tam malá oslava.“
„A pan Pastorek?“ zeptala se Hermiona.
„Myslím, ţe je s plukovníkem, slečno.“
„Dejte mu prosím vědět, ţe jsme právě dorazili,“ usmála se na něho Hermiona. „A teď. Jak se dostaneme
do té jídelny?“
***
V jídelně byl kravál a vládla tam dobrá nálada. Harry seděl u jednoho ze stolů s lahví piva v ruce,
obklopen smějícími se a ţertujícími vojáky.
Jeden z vojáků, který seděl aţ vzadu na kraji stolu, si všimnul nově příchozích a zvolal. „Hej Alexi! Máš tu
přátele!“
„Vůbec nepotřeboval ţádnou pomoc,“ vykřikoval další z nich. „Sám bez pomoci přemohl celý výsadek.“
422

STROM POZNÁNÍ

„Byl zatraceně dobrý,“ přidal se další.
„Nikdy by se mi to nepodařilo bez Profesorova tajného receptu na tu látku, ve které jsem měl namočené
šipky,“ ohradil se Harry, otočil se na ţidli a zazubil se přímo na Severuse. Vstal od stolu a přešel k nim.
Zastavil se před svým milencem a touţil se ho dotknout, ale vzhledem k mnoţství lidí se drţel zpátky.
„Tvůj paralyzující lektvar byl skvělý,“ rozzářil se na staršího muţe.
„No tak uţ mu konečně dej pusu!“ zařval jeden z vojáků a všichni se kolem rozesmáli. Zdálo se ale, ţe v
jejich reakci nebylo nic nepřátelského.
Harry se na ně otočil zpět. „Ne na veřejnosti,“ ušklíbl se.
„Stejně jsme vás dva všichni slyšeli, kámo,“ zvolal další a jídelnou se opět rozlehl hurónský smích.
Prázdné lahve na stolech byly důkazem toho, ţe vojáci uţ měli dost.
„Pojďme odsud,“ usmál se Harry na Severuse.
„Nechceš zůstat se svými obdivovateli?“ zeptal se Severus. Sám sobě si za ta slova okamţitě v duchu
vynadal, kdyţ viděl, jak Harry posmutněl.
„Nemyslel jsem to tak... jen, ţe to tu vypadá na skvělou zábavu,“ pokusil se to Severus napravit.
Harry k němu vzhlédl, a kdyţ viděl jeho upřímný výraz, zaplašil myšlenky na minulost.
„Chci být s tebou,“ řekl prostě. Sáhl po klice, otevřel dveře a vytáhl Severuse ven z místnosti.
„Půjdu najít Pastorka,“ navrhl Neville Hermioně.
„A já si promluvím s těmito vojáky,“ odvětila mu Hermiona.
„Sama?“
„Budu v pořádku,“ ujistila ho.
Neville sledoval, jak ladně kráčela ke stolu a vklouzla na Harryho místo. Vojáci, kteří na okamţik vypadali
sklíčeně, ţe přišli o svého hrdinu, okamţitě s příchodem krásné ţeny oţili. Všichni věděli, ţe i Hermiona je
v jistém slova smyslu voják, ale vypadala tak křehce a ţensky... Neville si uvědomil, jak je pro něho
vzrušující, kdyţ jako jediný ví, ţe se pod dívčinými sukněmi po kolena ukrývá neuvěřitelně rajcovní
prádlo. Ukázalo se, ţe v ten den, kdy byl Draco zajat v Příčné uličce, tam šel Hermioně koupit nějaké
pěkné prádélko, podobné, jaké nosila po svém návratu z domova. Všichni tři se zamilovali do toho, jak
vypadá svůdně v hedvábí ozdobeném krajkou ve světlé, nebo černé barvě. Hermiona si přehodila nohu
přes nohu a ten pohyb na sebe upoutal pozornost několika muţů.
Zvedla Harryho lahev piva a zhluboka se napila.
Uvědomuje si vůbec, jak neuvěřitelně sexy vypadá, kdyţ její rty obemknou hrdlo lahve? Neville si všiml,
jak se někteří vojáci otočili a zírali na její bělostný krk, kdyţ polykala a potom pohledem plynule sklouzli
na její plná ňadra.
Neville kolem ní neverbální bezhůlkovou magií vytvořil ochranné kouzlo. Hermiona to ucítila a obrátila se
na něho, aby mu úsměvem poděkovala, neţ se obrátila zpět na vojáky a vyzvala je: „Tak, kdo mi bude
vyprávět o tom pozdviţení, co se tady odehrálo? Myslím, ţe Alex má momentálně na práci lepší věci.“
Neville vyšel z místnosti. Severuse a Harryho naštěstí nebylo nikde vidět. Uţ je spolu jednou přistihl a ten
záţitek mu stačil na celý ţivot, i kdyţ musel uznat, ţe jim to spolu slušelo.
Obrátil se na stráţného, který hlídal u vchodu a zeptal se, kudy se dostane do kanceláře plukovníka.
Pastorek vypadal překvapeně, kdyţ viděl, koho stráţ uvedla do plukovníkovy kanceláře, ale zdálo se, ţe
Nevillovu přítomnost akceptuje.
„Profesor je s Harrym a slečna Grangerová s vojáky, aby zjistila, jak to vidí ze svého úhlu pohledu
mudlové a co si myslí, ţe se vlastně stalo,“ vysvětlil Neville a posadil se. „Jsem zde, abych vám pomohl, v
čemkoliv si myslíte, ţe bych mohl být uţitečný,“ nabídl skromně.
„Promluvit si s vojáky byl od slečny Grangerové skvělý nápad,“ přikývl Pastorek uznale. „Upřímně řečeno,
plukovník a já jsme na rozpacích, nejsme si jistí, co máme udělat. Vzhledem k tomu, ţe několik stovek lidí
bylo svědky alespoň části onoho incidentu... Je tu zkrátka poněkud moc lidí k řešení,“ pohlédl Pastorek na
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Nevilla.
„Očekáváme, ţe nám ministr dá nějaké instrukce, jak postupovat,“ přiznal plukovník. „Pan Pastorek se
zmínil o úpravě paměti, ale uţ nyní mohu říct, ţe se mi to vůbec nelíbí. Nejsem ochoten riskovat následky,
které by to mohlo mít na myšlení mých lidí. Doufám, ţe mi rozumíte.“
Neville se uvelebil v křesle. „Hermiona je nejen velmi chytrá, ale také velmi praktická. Mám velkou důvěru
v to, co všechno jim můţe vnuknout,“ řekl klidně.
„Je ještě hodně mladá...“
„Nepodceňujte ji, pane,“ přerušil ho Neville neochvějně chladným tónem.
Plukovník vypadal poněkud zaskočeně.
Ozvalo se zaklepání na dveře a k Nevillovu překvapení byli dovnitř uvedeni Snape a Harry.
„Harry mi řekl o dnešních událostech,“ řekl Snape klidně. „Jaké jste učinili kroky s ohledem na všechny
svědky?“
„Právě o tom diskutujeme,“ ozval se plukovník. „Očekáváme pokyny od našeho ministra a tento pán nás
přesvědčuje, abychom důvěřovali slečně Grangerové,“ řekl ve zkratce.
„Hermiona je v jídelně a sbírá informace z pohledu vojáků,“ vysvětlil Neville.
„Slečně Grangerové můţete plně důvěřovat,“ přitakal Severus k všeobecnému překvapení.
Nicméně plukovník vypadal trochu klidněji, kdyţ se za mladou ţenu zaručil profesor.
V krbu náhle vzplanul oheň. Pastorek se Snapem přešli ke krbu a krátce si promluvili s ministrem.
Neville sebou škubnul. „Myslím, ţe nás Hermiona potřebuje,“ řekl nejistě.
Snape se na něho podíval a přikývl.
Nikdo se ho nezeptal, jak to ví – a Neville to sám nevěděl – ale uvědomil si, ţe má podobný pocit, jako
kdyţ se pokoušeli unést Draca. Necítil však tentokrát strach, ani pocit naléhavosti.
Vydali se společně k jídelně. Jakmile plukovník vstoupil, vojáci povstali, ale kdyţ jim pokynul, tak si znovu
sedli. Hluk ustal. Hermiona vstala a přišla k nim.
„Jaké je oficiální rozhodnutí? Nemůţeme všem těmto muţům vymazat paměť. Myslím, ţe bych vám v tom
dokázala pomoct, ale budu potřebovat trochu volnosti.“
„Jsme nastalou situací poněkud zmateni, slečno Grangerová. Dělejte, co můţete,“ řekl Pastorek.
„Váţně?“
Bystrozor souhlasně přikývl.
Hermiona se vydala zvolna zpět a sedla si na okraj stolu. Neville si byl vědom toho, ţe není jediný, kdo
oceňuje její ladnou chůzi.
Kdyţ si byla jistá, ţe ji všichni sledují, tak si sáhla rukou pod sukni a vytáhla hůlku, kterou měla
zastrčenou za podvazkem.
„Tak chlapi,“ usmála se na ně rezervovaně, „chtěli jste po mně odpovědi a já jsem připravená vám některé
z nich dát.“
„Já ti taky něco dám, kotě!“ zařval někdo z davu a ostatní se tomu zasmáli.
„Můţu ti dát na podrţení něco delšího a objemnějšího, je to připravené a v pohotovosti,“ volal za
všeobecného povzbuzování další.
Všichni čtyři kouzelníci se napjali a plukovník udělal krok vpřed, ale Hermiona zvedla ruku.
„Dobrá, dobrá, jen se smějte. Právě teď se plukovník chystá zakročit a pokárat vás za vaše chování,
pokud vás rovnou nezavře. Takţe chcete to vysvětlení, nebo ne?“
V místnosti to zašumělo.
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„Omlouvám se, slečno,“ ozval se první hlas.
„Jo, taky se omlouvám. Nechtěl jsem vás urazit.“
„Beru na vědomí,“ přikývla Hermiona a pohodlně se usadila. „Jistě všichni víte, ţe my...“ ukázala na
kouzelníky stojící u dveří za jejími zády... „pracujeme pro speciální jednotku. Uţ jste viděli, ţe máme
nějaké zařízení, s kterým jste se ještě nesetkali, ani o něm neslyšeli. Dnes vám náš nepřítel ukázal novou
zbraň a jistě rádi uslyšíte, ţe my ji máme také. To je ona,“ pozvedla hůlku. „A před tím, neţ něco
řeknete... víte, máme mezi sebou technického experta se smyslem pro humor, který si myslí, ţe je... něco
jako Q v Jamesi Bondovi,“ řekla a zvedla obočí. Všichni se rozesmáli, zdálo se, ţe jediný zmatený tu je
Pastorek – Harry totiţ před několika měsíci vzal Severuse do kina na bondovku a tak i jeho ten příměr
pobavil.
„Tak tedy nazvěme věci pravými jmény, ano? Toto je hůlka...“ usmála se Hermiona, coţ vyvolalo
pobavenou reakci, „...a má několik funkcí. Jak jste viděli, můţe někoho znehybnět, odhodit na několik
metrů a způsobit bolest jako po zásahu elektrického proudu. Tedy mimo jiné. Existují i jiné způsoby, jak ji
vyuţít. Uvnitř hůlky jsou senzory, které jsou nastaveny na mozkové vlny konkrétního uţivatele, takţe vás
musím zklamat, ale nemůţu vám dovolit, abyste si s ní hráli. Budete si muset i nadále hrát s tou vlastní,“
řekla smyslným tónem.
Harry byl touto sexuální hravou stránkou Hermiony fascinován. Ti muţi jí přímo zobali z ruky. Spolknou jí
to i s navijákem?
„Můţu vás rovněţ s potěšením informovat, ţe jsme před našimi nepřáteli ve vývoji nových technologií
napřed. Profesor má například tyto senzory implantované. Jistě si dokáţete představit, jak je to výhodné,
uţ se nemusí obávat ztráty této věci,“ prohlásila a protočila hůlku mezi prsty.
„A kde je má implantované?“ zeptal se někdo.
„Má je umístěné v mozku,“ odpověděla Hermiona hladce. „Jistě se vám uleví, kdyţ vám řeknu, ţe se tento
zákrok provádí výhradně se svolením uţivatele.“
„Můţete nám něco předvést? Co s tím klackem umíte?“ zvolal jeden z vojáků.
Hermiona pozvedla hůlku a namířila ji na něj. Zašeptala Wingardium Leviosa, zvedla kroutícího se muţe
do vzduchu a spustila ho dolů aţ na druhém konci místnosti.
Ztichlá místnost propukla v šepot. „Zatraceně!“
„Je to úplně jako kouzlo.“
„Ano, to je,“ souhlasila Hermiona, „Tedy pokud nechápete fyzikální principy, které za tím stojí. Coţ,
přiznejme si to, většina z nás opravdu nechápe,“ dodala s rozverným smíchem. „To je přesně ten důvod,
proč náš Q pouţívá hůlku jako vysílač... i přes to, ţe je délka důleţitá, tak uvnitř je dutá a její nitro slouţí
jako vodič,“ vysvětlila jim klidně.
V jistém smyslu to byla pravda. Jádro kouzelné hůlky hraje důleţitou roli.
„A co dokáţe Profesor?“ zařval kdosi.
Severus se setkal pohledem s Pastorkem, který jen bezradně pokrčil rameny a poté vykročil vpřed.
„Má někdo zájem na mě zaútočit?“ vyzval je.
Vojáci zařvali radostí a vzápětí začali odklízet ţidle i stoly ke zdi, aby udělali místo na souboj.
Severus si sundal sako a hodil ho Harrymu. Ten ho chytil a chvíli si uţíval vůni, která z oděvu sálala.
Ke všeobecnému jásotu proti Severusovi vykročil mohutný voják.
Postavili se čelem proti sobě a začali kolem sebe opisovat kruh. Severus ze svého rádoby soupeře ani na
okamţik nespustil oči.
Voják se nakonec vrhnul na Severuse, který kolem sebe vytvořil štít. Svalovec do něj narazil a sklouznul
po neviditelné bariéře, jako kdyţ racek narazí do okenní tabulky. Ozval se pískot a výkřiky. Voják vyskočil,
odrazil se od země a ze vzduchu na Severuse zaútočil prudkým kopem. Vzhledem k tomu, ţe ochrany byly
stále na místě, udeřil kotníkem přímo do štítu. Muţ se zhroutil na zem, svíral si zraněný kotník a ječel cosi
o tom, ţe má zlomenou nohu.
425

STROM POZNÁNÍ

Před Severuse předstoupil další voják. Znovu kolem sebe nejdřív krouţili, pak muţ náhle vytáhl nůţ.
Zazněly výkřiky protestu, ţe Severus je neozbrojený, ale ten jen zvedl ruku, aby je umlčel. Jakmile po
něm muţ skočil, uţ proti němu letělo kouzlo Expelliarmus. Muţ odletěl dozadu s takovou razancí, ţe svým
tělem srazil první řadu diváků, stojících za ním. Nůţ vyletěl do vzduchu a po pohotovém Accio ho Snape
třímal v ruce.
Kolem se rozezněl potlesk a jásot. Voják vstal a vyzval povalené vojáky, aby se k němu připojili. Opět se
ozvalo několik nespokojených hvizdů, ale Severus proti tomu nic nenamítal.
Harry znervózněl. Třebaţe o Severusovi nepochyboval, věděl, ţe zvládnout bezhůlkovou magií půl tuctu
muţů je vyčerpávající, ne-li přímo šílené.
Ale dělal si zbytečné starosti. Severus je od sebe prudce odrazil a oni ještě v pádu narazili o sebe
navzájem. Severus tam stál a zdálo se, ţe se ani nezadýchal. Pak se lehce se uklonil a vrátil se k
Harrymu.
Harry na něho hleděl s hrdostí a láskou, ale nechtěl ho uvést do rozpaků tím, ţe by se ho dotkl.
Tedy ne, ţe by ho Severus neuváděl v minulosti do rozpaků dost často.
„Co?“ ozval se Snape, ačkoliv zněl spokojeně. „To by bylo poněkud ostudné, kdybych se nedokázal
vypořádat s hrstkou mudlů.“
Pastorek se usmál.
„Skvělé představení, Snape. Ale jak jim to slečna Grangerová hodlá vysvětlit?“
Hermiona myslela na totéţ. Atmosféra byla dobrá – věděla, ţe uţ téměř rozptýlila jejich strach, který se
prolínal s euforií z dnešního vítězství, ale také si byla vědoma toho, ţe to nestačí.
„Co je to za pitomý kejkle?“ křičel jeden voják odněkud zezadu.
Hermiona se opět posadila na stůl a kdyţ zkříţila nohu přes nohu, bylo slyšet lehké zašustění hedvábí.
Draco má váţně skvělý vkus, pomyslel si Neville. Hermiona vypadala opravdu fantasticky, byla tak
opravdová, plná energie a svůdná. Byl překvapen, kdyţ si uvědomil, ţe si přeje, aby tu s ním byl Draco a
mohl ji také takto vidět.
„Jste velmi šťastný muţ, Neville,“ řekl Snape.
Neville na něho překvapeně pohlédl.
„Je nádherná, ţe?“ přitakal hrdě Harry, který stál vedle Snapea. „A ty punčochy! Senzace!“
Snape se otočil na Harryho. „Tobě se líbí punčochy?“
„Je na nich něco vzrušujícího. Myslím, ţe je to tím kouskem holého stehna mezi koncem punčoch a
podvazkovým pásem.“
Dokonce i při pouhé představě Nevillovi vyschlo v ústech.
„Alexi? Klidně si je nos, pokud chceš,“ zamumlal Severus. „Ale ode mě to neočekávej.“
Pastorek se dusil smíchem a Neville naprosto nedůstojně vyprskl smíchy, kdyţ se Harry škádlivě podíval
na Severuse a pronesl. „Opravdu? Tobě by váţně nevadilo, kdybych pod hábitem nosil punčochy?“
„Hlavně si před tím nezapomeň oholit nohy,“ prohlásil Snape s kamennou tváří. „Černé chlupy vykukující
skrz by nevypadaly dobře. A klidně k tomu můţeš nosit i krátké sukně, pokud je libo. Uţ o tobě dlouho
nepsali v novinách.“
„Ty jsi takový bastard,“ počastoval ho láskyplně Harry.
„Děkuji, dělám co je v mých silách,“ připustil Snape samolibě.
Hermiona ţertovala s muţi, ale další otázka ohledně kouzel ji přiměla, aby zvedla ruku a zjednala si klid.
„Dobrá, teď jsme u té části, kdy je rozhodnutí na vás. Řekla jsem vám vše, co jsem směla, a teď se
musíte rozhodnout, čemu budete věřit. Viděli jste, jak ti chlapi byli podivně oblečení, takţe nepochybuji,
ţe je vám jasné, ţe tady něco smrdí,“ řekla s úsměvem. „Ti lidé uctívají jistý kult a jsou mnohem silnější,
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neţ si dovedete představit. Alex zabil jejich vůdce a mnoho jejich členů bylo zatčeno. Ale jeden z vyšších
důstojníků, který zůstal na svobodě, se snaţí převzít moc a pokračovat v boji, proto se dnes snaţili
zajmout Alexe. Mají dost bizardní ideály, ale mohu vám říct jedno,“ prohlásila s váţnou tváří, „ţe jejich
vláda teroru měla za následek smrt a mučení stovek nevinných civilistů.“ Krátce se podívala na Nevilla pro
potvrzení svých slov. „Teď se musíte rozhodnout, zda se Alex rozhodl hrát podle jejich pravidel, nebo zda
opravdu existují kouzla. Můţete si vše, co jste viděli, vysvětlit tím, co jsem vám zde řekla? Nebo Alex
potřeboval kouzla...“ kdyţ řekla slovo kouzla, naznačila prsty uvozovky, „...k tomu, aby je vyřídil? Tam
venku je spousta technologií a všichni víme, ţe další uţ jsou vyvíjeny. Ale co se mě týká,“ vstala a
zamířila k Nevillovi, „já mám ve svém ţivotě trochu kouzel ráda.“ S těmito slovy si stoupla na špičky k
Nevillovi a lehce přejela svými rty přes jeho.
Neville ji bez zaváhání objal a kdyţ se jejich polibek prohloubil, pevně ji k sobě přitiskl. Vojáci kolem nich
je povzbuzovali a pochvalně pohvizdovali se stejnou divokostí, s jakou na ně Hermiona zapůsobila.
Po chvíli se Nevillovi jemně vymanila, pohladila ho po tváři a obrátila se v jeho náručí směrem k vojákům.
„Docela často se o mě říká, ţe jsem čarodějnice,“ řekla. Smyslně se o Nevilla opřela zády a jednu nohu
zvedla tak, ţe se dotýkala lýtkem jeho nohy. „Já osobně to beru jako kompliment,“ dodala ještě s
úsměvem.
Opět se ozvalo pískání a jásot, a muţi si mezi sebou říkali, ţe Neville je šťastný mizera.
Plukovník vyskočil a potřásl Hermioně rukou, pak otevřel dveře a umoţnil kouzelníkům odejít, zatímco
sám zůstal uvnitř se svými vojáky.
„Hermiono, ty jsi váţně čarodějnice!“ smál se Harry. „Měla jsi je všechny v hrsti.“
„Myslíte, ţe to zabere?“ zeptala se. „Nenávidím představu, ţe bychom jim všem vymazali paměť. Není to,
jako kdyţ upravíte paměť jednotlivci, krom toho, šance na úspěch je u tak velké skupiny velmi malá. Co si
o tom myslíte, pane Pastorku?“
„Říkejte mi, prosím, Kingsley,“ usmál se na ni bystrozor za chůze. „Moc se mi líbilo, jak jste je ke konci
vyzvala, aby si vybrali, co je více věrohodné. Velmi chytré! Neuvaţuje o kariéře na ministerstvu?“
Hermiona se zasmála.
Dorazili do Harryho pokoje a posadili se. Harryho pokoj byl nyní vybaven malým vařičem a v rohu
dokonce stála i malá lednice. Severus připravil šálky a postavil konev na vařič s takovou samozřejmostí,
jako by s mudlovskými vymoţenostmi zacházel celý ţivot.
„Ale otázkou je,“ řekl Pastorek, zatímco Severus pracoval, „jestli tady dokáţeme udrţet Harryho v bezpečí,
kdyţ je toto místo uţ profláknuté.“
„Dáte mi okamţitě vědět, jak se něco dozvíte o tom úniku, ţe?“ zeptal se Severus, aniţ se obtěţoval
ohlédnout.
„Samozřejmě. Kolik lékařské péče ještě potřebuješ, Harry? Mudlovské ministerstvo má jistě dostatek
bezpečných domů, ale jsi připraven - myslím fyzicky - odejít z nemocnice?“
Harry seděl na posteli vedle Hermiony a neţ odpověděl, opřel se zády o zeď. „No, prohlíţejí mě kaţdý den,
pořád pouţívám speciální mast, kterou pro mě udělali Severus s Nevillem a nosím speciální ochranný
oblek,“ ukázal si na tělo a tvář. „Stále pokračuji ve fyzioterapii, ale upřímně řečeno, myslím si, ţe je to tak
intenzivní jen proto, ţe jsem tady. Mohl bych na tom pracovat sám a lékař by mě mohl zkontrolovat
jednou týdně, nebo tak nějak. A taky... potřebuji pomoct s nanesením masti, a s oblékáním a svlékáním
ochranného oděvu,“ zčervenal.
Severus podal všem hrnek čaje. Věděl, ţe ostatní lidé Harrymu pomáhají, ale teď, kdyţ byl Harry fit a měli
spolu pravidelný sex, nesnesl představu, ţe se ho dotýká někdo jiný. Ţe do jeho kůţe vtírá mast, pomáhá
mu se svlékáním a oblékáním... vidí ho nahého. Byl překvapen prudkostí své ţárlivosti, a věděl, ţe to je
nesmyslně hloupá reakce, vţdyť tohle všechno se s Harrym dělo po celou dobu, po kterou tu byl. Jen
tomu nemusel čelit.
Podal Harrymu poslední šálek a posadil se na postel po jeho druhém boku i přes to, ţe zde byla ještě
jedna volná ţidle. Zářivý úsměv jeho milence mu pomohl získat zpět ztracenou rovnováhu.
„Je na čase, aby ses vrátil domů,“ řekl a rukou uhladil Harrymu jeho neposlušné vlasy.
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***
„Je na čase, aby ses vrátil domů,“ řekl a rukou uhladil Harrymu jeho neposlušné vlasy.
Harry blahem skoro předl. Severus celkem rád šokoval své okolí, ale nikdy tím, ţe by dával na odiv své
city.
„Kéţ bych mohl.“ Harry se napil čaje a opřel se o Severusovo rameno.
Náhle na něho dolehla únava a jen stěţí sledoval konverzaci. Severus vzal Harrymu hrnek z ruky ve chvíli,
kdy začal usínat a trochou čaje mu polil stehno.
„Všechen adrenalin uţ je pryč?“ zamumlal do Harryho vlasů a políbil ho na temeno hlavy.
„Hmmm,“ vydechl Harry a přitulil se k němu.
Severus ho pevně objal.
Ve chvíli, kdy Harry tvrdě usnul, zalil Severuse hřejivý pocit, který vyvěral z vědomí, ţe smí chránit tuhle
úţasnou bytost, která se mu svěřila do rukou.
Vzhlédl aţ o několik okamţiků později, kdyţ Hermiona promluvila: „Určitě by tady nemohl ještě nějaký čas
zůstat? Mám jeden nebo dva nápady, které chci prověřit...“
Severus si odfrknul, ale Hermiona se na něho ke všeobecnému pobavení obrátila a s úsměvem na něj
vystrčila špičku jazyka.
„Ano, vskutku mám, ale budu nucena vám poloţit pár nepříjemných otázek, takţe si můţete odpustit ten
blahosklonný výraz. Předpokládám, ţe jste ochoten udělat cokoliv pro to, abyste dostal Harryho zpátky do
Bradavic?“
„Cokoliv není typ závazku, který bych byl ochoten akceptovat, slečno Grangerová,“ protáhl Snape, ale
bylo na něm vidět, ţe v něm dívka vzbudila zájem a v duchu si pomyslel, ţe by snad tentokrát mohl
udělat výjimku.
Hermiona se podívala na Pastorka. „Pokud by se Harry drţel uvnitř – stejně chudinka vypadá tak
vyčerpaně, ţe beztak bude spát následujících čtyřiadvacet hodin, jako po tom, kdyţ...“ vzhlédla a krátce
se setkala se Severusovým pohledem. „Ano, jistě,“ řekla omluvně s ruměncem na tváři. „Tak jako tak,
Lucius si bude nepochybně myslet, ţe jsme Harryho přemístili. Jestliţe zůstane tady - s tím, ţe zvýšíme
bystrozorské hlídky – můţeme získat několik dní na to, abychom v klidu popřemýšleli co dál.“
„Máte nějaký plán?“
„Mám nápad, ale potřebuji se poradit s těmi správnými lidmi,“ řekla Hermiona pevně.
Pastorek vstal.
„Nechám zde nepřetrţitě na hlídce tým bystrozorů. Umístím na ně alarm, který se spustí a přivolá posily v
momentě, kdy na ně někdo zaútočí nebo je znehybní. To nám sice moc nepomůţe, pokud útočníci opět
vytvoří štít, jako tomu bylo dnes, ale přinejmenším je tady pochytáme. Krom toho, Harry se zdá být
docela schopný postarat se o sebe sám.“
Severus se usmál na spícího muţe, který sklouzl dolů, takţe měl nyní hlavu zabořenou v jeho klíně. Byl na
něho tak hrdý a měl takovou radost z toho, ţe vše dobře dopadlo, ţe mu nevadily ani rozpaky z toho, ţe
mají svědky, ani ta skutečnost, ţe v té poloze nebylo vůbec nic sexuálního.
Pastorek zamířil ke dveřím. „Pokud tady s Harrym můţete ještě chvíli zůstat, tak se zatím podívám, jestli
uţ bystrozoři dorazili na svá místa.“ A aniţ by čekal na jejich souhlas, proklouzl dveřmi a místo něho vešel
do místnosti voják.
„Omlouvám se, madam, pánové...“ zčervenal.
„Bez problému,“ řekla Hermiona a sklouzla z postele. Popadla Harryho deku a přikryla ho s ní. „Já nevím,
jak to jen dělá, ţe je tak úţasný.“
Poté se odvrátila, zamířila k Nevillovi a posadila se mu na klín. „Nejsem moc těţká?“
„Jak bych mohl mít nějaké námitky, kdyţ mám moţnost drţet tě v náručí,“ usmál se Neville.
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Stráţný tam jen stoicky stál.
Po pár minutách se ozvalo zaklepání na dveře, které ohlašovalo příchod bystrozorské hlídky.
Severus neochotně sesunul Harryho ze svého klína, vstal z postele a přikryl ho ještě jednou dekou. Harry
spal dál, jako kdyţ ho do vody hodí. Severus stiskl tlačítko, aby přivolal sestru.
„Mohla byste ho bedlivě sledovat, prosím? Je velmi unavený, i kdyţ mám podezření, ţe v tom hraje roli i
to, ţe vypil několik piv. Stále má na sobě ochranný oblek a masku...“
„Postarám se o něj,“ řekla pevně sestra, a zatímco Severus mluvil, uţ byla u Harryho a kontrolovala mu
tep.
„Děkuji vám,“ přikývl Severus. O chvíli později všichni tři kouzelníci odešli.
Neville je opět všechny přemístil rovnou zpět do Bradavic. Objevili se přímo v jeho pokoji. Draco leţel na
posteli, byl čerstvě osprchovaný a měl na sobě jen ručník.
Vlastně, Draco měl přes sebe ručník jen volně přehozený a pod ním měl vsunutou ruku.
„Do prdele!“ vykřiknul, kdyţ viděl, ţe se v místnosti zhmotnili nejen jeho milenci, ale i vedoucí jeho koleje.
Jeho pokus vstát a zachovat si zbytky dekora zmařil ručník, který se mu svezl aţ ke kolenům a odhalil tak
jeho erekci.
Severus se kousl do rtu, aby zamaskoval pobavený úsměv, otočil se na podpatku a kráčel ke dveřím.
Hermiona a Neville se dusili smíchy, kdyţ viděli, jak se Draco snaţí nasoukat do kalhot. Zrcadlo vedle
dveří však ještě poskytlo Severusovi pohled na jeho pozadí, neţ Draco zavrávoral a upadl zpátky na
postel. To uţ se Severus neovládl a se smíchem se otočil.
Draco byl absolutně rudý a proklínal všechny svaté.
„Dobře ti tak, to máš za to, ţe jsi na nás nepočkal,“ smála se Hermiona.
„Jak jsem mohl vědět, ţe se náš pokoj stane veřejným místem, kam se můţe kaţdý přemístit,“ zavrčel
Draco, kdyţ konečně dostal do kalhot i druhou nohu.
„Draco, rád bych vám podal ruku a poděkoval vám za to, ţe jste mi spravil náladu, ale to bych nesměl
vědět, kde právě vaše ruka byla,“ zanotoval Severus a to vyvolalo u Hermiony a Nevilla další záchvat
smíchu.
„Nicméně zůstala čistá,“ zamumlal Draco, čímţ způsobil ještě větší pozdviţení.
Popadl košili a přitáhl si jí k tělu.
„Nejspíš bych měl jít,“ prohlásil Snape. „Omlouvám se, Draco, ţe jsem narušil vaše soukromí.“
„Je to moje chyba...“ začal Neville.
„Zlatá slova,“ zavrčel Draco. „Pane dokážu-sem-přemístit-koho-je-mi-libo.“
„Jde o to, ţe jsem k nám přivedl Severuse z určitého důvodu,“ začal Neville.
Draco vytřeštil oči.
„Ne, to není ten důvod,“ odfrknul si Neville. „To by mě Harry zabil.“
„Bez uráţky, pane Longbottome, ale já bych ho nejspíš předešel,“ ušklíbl se Severus.
Neville nehnul ani brvou a Severus si znovu uvědomil, ţe z toho člověka vyrostl opravdu mocný čaroděj.
Zvedl ruce na znamení omluvy a posadil se za Nevillův psací stůl.
I kdyţ Severus znal Nevillovu vášeň pro bylinkaření, byl překvapen, ţe má v pokoji tolik okrasných rostlin
a aromatických bylin. Rostliny byly metodicky rozmístěné podle druhu, přesto to působilo útulně. Celá
místnost příjemně voněla a měla svou osobitou atmosféru.
Samozřejmě se v ní odráţelo i to, ţe nyní byla domovem všech tří.

429

STROM POZNÁNÍ

Hermiona se posadila na postel a opřela si hlavu o Dracův bok. Ten stál chvíli strnule u postele, ale
nakonec se, ještě trochu nakvašený, posadil vedle ní. Neville zůstal stát.
„Hermiona má nějakou představu o tom, jak zařídit, aby se sem Harry mohl vrátit, proto je profesor
Snape tady.“
„Ale budu se vás muset zeptat na věci, které jsou... soukromé... nechci být dotěrná, ale prostě musím...“
pohlédla Hermiona omluvně na Snapea.
„Výborně,“ ozval se Draco. Poposedl si k zadní straně postele a přitáhl si Hermionu k sobě. „Alespoň tady
nebudu jediný v rozpacích.“
„Ty se nemáš vůbec za co stydět,“ ujistila ho Hermiona a krátce ho políbila na rty, „na to, co jsem viděla,
bys měl být spíše pyšný.“
Draco se začervenal a Snape řekl: „Buďte tak laskaví a zkuste se ještě chvíli nebo dvě ovládat. Neville,
máte tady něco k pití?“
K jeho překvapení zavrtěl Neville hlavou. Snape tedy přivolal domácího skřítka, který o chvíli později
přinesl podnos se dvěma sklenkami whisky a dvěma s bílým vínem.
Hermiona a Draco sáhli po vínu a Severus s Nevillem dali přednost whisky.
„Jak lahodné,“ řekla Hermiona a poţivačně usrkla. „Děkuji vám.“
„Přestaňte chodit kolem horké kaše, slečno Grangerová, a ptejte se,“ povzdechl si Severus a vychutnával
si v ústech všechny odstíny chuti kvalitního nápoje.
„Vlastně bych byla raději, kdybychom si nejdřív o těch nápadech mohli promluvit,“ řekla a posadila se do
tureckého sedu. Severus její dlouhé štíhlé nohy ignoroval, ale na chvíli ho napadlo, jak by na něho asi
působilo, kdyby Harry pouţil depilační kouzlo a natáhl na sebe punčochy. Ačkoli byl pohled na Hermioniny
nohy v jemném hedvábí poměrně vzrušující, nikdy předtím nepovaţoval nohy za fetiš.
„No, moţná je to hloupý nápad...“ pokračovala, „ale já jsem se prostě nemohla zbavit myšlenky na to, jak
dostat Harryho zpátky. Vím, ţe jsme proces čištění magie urychlili, ale i tak odhaduji, ţe máme před
sebou zhruba ještě tři týdny práce, moţná i měsíc, ţe?“
Snape přikývl. „To je v současné situaci vcelku reálný odhad.“
„Mohl by mezitím jít do nějakého zabezpečeného domu, ale...“
„No, tak uţ to řekni,“ přerušil ji netrpělivě Neville.
„Přiznám se, ţe jako první mě napadlo, zda bys mohl poţádat hrad, aby ho vpustil dovnitř,“ řekla a
podívala se na Nevilla. Po chvíli ticha pokračovala. „Hrad umoţňuje mudlovským rodičům přijít občas za
svými dětmi, to znamená, ţe jen pozměníme princip, ne?“
„Hermiono, nezapomeň, ţe je to moţné jen proto, ţe i mudlové v sobě mají nepatrnou špetku magie,“
argumentoval Draco.
„To jsi zjistil, kdyţ jsi je vyšetřoval?“ ptala se Hermiona.
„Ano, Bert mi to ukázal. O Vánocích ho navštívilo několik mudlovských přátel a Bert mi umoţnil, abych se
na ně podíval.“
„A hrad jim dovolil vstoupit?“
„Myslím, ţe to zařídil profesor Brumbál,“ pokrčil Draco rameny.
„Ale Harry přeci nemá ţádnou magii,“ připomněl Neville.
„Ano, já vím, ale je tu jedna věc, na kterou jsem se tě chtěla zeptat. Je přeci pravda, ţe hrad v minulosti
Harryho respektoval, ne? Nechal ho, aby posílil jeho ochrany, a přemisťovat se, právě tak, jako tebe,
Neville. Tak jsem přemýšlela, zda by ho nemohl poznat i bez magie. Harry říkal, ţe je hrad téměř něco
jako myslící bytost. Mohli bychom zkusit přemístit Harryho sem, Neville by poţádal hrad a Harry by se
pokusil s ním navázat kontakt...“
„Jak?“ zeptal se Draco. „Harry nedokáţe hrad ani vidět.“
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„Jistě, ale to přece není aţ tak úplně pravda? Dokonce i mudlové můţou vidět ruiny. Takţe pokud by se
těch kamenů dotknul, třeba by ho mohl vidět...“
Všichni se zamyšleně natáhli po svých nápojích.
„A co se stane v případě neúspěchu? Mudlovským vojákům to bude divné, kdyţ s ním přiletí, on se dotkne
kamene a poletí zase zpět,“ prohlásil skepticky Neville.
„Máš pravdu, také si myslím, ţe nejsme v pozici, kdy by se nám hodilo, aby si vojáci kladli další otázky.
Ale můţeme jim přeci říct, ţe se jen jedná o nějaký druh schůzky, nebo tak něco.“
„Myslím si, ţe to stojí za pokus,“ pokrčil Draco rameny.
„Ale kdyţ to nevyjde, tak bude Harry hodně zklamaný,“ ozval se Neville. „Minule ho to hodně vzalo.“
„Ano, ale tentokrát bude vědět, ţe jsme schopni dostat ho dovnitř, jakmile vyčistíme jeho magii. A kvůli
dalším případným útokům bude lepší, kdyţ ho dostaneme do Bradavic co nejdřív.“
„Zapomínáte na to, ţe by mohl být napaden i tady,“ podotkl Draco. „A tady se nebude moct bránit.“
„Nemyslím, ţe bychom o něho měli mít v tomto směru obavy,“ ozval se Neville. „Po tom, co dnes na
vlastní pěst přemohl deset ozbrojených Smrtijedů.“
Na chvíli se rozhostilo ticho.
„Víš vůbec, ţe tvůj otec mezi těmi Smrtijedy nebyl?“ zeptala se úzkostně Hermiona Draca a poloţila mu
ruku na stehno.
„Předpokládám, ţe by mi někdo dal vědět, kdyby byl zajat,“ odpověděl Draco chladně. „Je dost
nepravděpodobné ţe bych tady na oslavu té události masturboval, ale na druhou stranu... byl někdo
zabit?“ zeptal se nečitelným hlasem.
„Ti dva, co drţeli Harryho a pokusili se s ním přemístit,“ odpověděl Snape. „Prý jim několikrát říkal, ať ho
nechají být.“
„A?“
„Oba je pobodal, kdyţ se o to pokusili. Oni s ním samozřejmě ani nepohnuli, ale sami se přitom rozštípli.
„Nechutné. Ale překvapivě účinné.“ Dracův hlas zněl o poznání ţivěji. „Takţe jsou mrtví?“
„Jeden z nich... Llewelyn...“
„David Llewelyn? To byl beztak otravný blbec,“ přerušil ho Draco. „Na večírcích u nás se vţdycky strašně
opil. Byl to idiot,“ dodal Draco skoro úlevně.
Ostatní v místnosti se cítili provinile z toho, ţe je nenapadlo, jak můţe na Draca útok Smrtijedů působit, a
pokusili se mu to vynahradit tím, ţe projevovali více taktu.
„A ten druhý?“
„Wilkinson. Zatím nebyl nalezen, ale vzhledem tomu, ţe na základně nechal při přemístění odštípnutou
nohu, tak to s ním nevypadá moc nadějně.“
„Jistě. A co udělal Potter s ostatními?“
„Tři z nich dostal šipkami, které byly napuštěné mým lektvarem, potom dal Averymu nůţ na krk a tak
přinutil další dva, aby zlomili své vlastní hůlky. Jednoho však poslal zpět za tvým otcem s varováním, aby
si s ním nezahrával.“
„Oh, v tom případě jsem rád, ţe jsem si vybral správnou stranu,“ vzdychl Draco a poloţil si ruku na srdce.
Ostatní se na něho podívali.
„Co? Vše, co Potter dělá, je důkazem toho, jak moc se následovníci mého otce mýlí ve svém přesvědčení.
Dokonce i poté, co je z Harryho mudla, se s nimi byl schopen vypořádat. Ty jejich argumenty nemají
váţně ţádnou šanci – především s ohledem na všechno to násilí, kterého se dopouštějí. Tak to bychom
měli.“ Draco se pohodlněji opřel. „Máš nějaký další nápad, Hermiono?“
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Hermiona přikývla a potom zčervenala. „Ano, ale můţe to být pěkná hloupost...“
„Nechte nás laskavě zváţit všechny moţnosti, které vás napadly, slečno Grangerová,“ protáhl Snape.
„Předpokládám, ţe se mi chystáte klást nepříjemné otázky týkající se našeho sexuálního ţivota. Důrazně
vás ţádám, aby to, na co se budete ptát, bylo opravdu relevantní.“
Hermiona přikývla. „Přála bych si, abyste mi říkal Hermiono,“ řekla a pak se obrátila k Dracovi. „Tak za
prvé musím vědět – no Harryho magie je teď ve vířivce, ale jak vypadá, kdyţ je v lidském těle? Je
přítomna v kaţdé buňce? Nebo... kde je magie vlastně usídlená?“
Všichni přítomní byli zaskočeni prudkou změnou směru jejích úvah.
„Ehm... no... já cítím magii všude,“ začal Draco. „Ale nejsem si úplně jistý, jestli ji cítím v kaţdé buňce.
Prostě... tam je.“
„A u mudlů?“ chtěla vědět dívka.
„To je stejné, opravdu. S tím rozdílem, ţe u nich cítím jen náznak magie. Nemůţu ale říct, kde přesně je.
V těle není ţádný orgán, či schránka pro magii, nebo něco takového.“
„Hmmm.“
„Pokračujte... Hermiono,“ povzbudil ji Snape.
„No, myslela jsem na to, ţe bychom poskytli Harrymu transfuzí trochu krve...“
„Nemyslím, ţe je to dobrý nápad,“ přerušil ji Draco.
„Proč ne?“
„Nejsem si jistý... ale krev je zprostředkovatelem všeho v našem těle... a pro kouzelníky má velký
význam,“ řekl tiše. „Teď ze mě patrně mluví víc má čistokrevnost, neţ uvaţování léčitele. Nejsem si jistý,
jestli dokáţu být v tomhle objektivní, ale mohl bych se poradit s Bertem.“
„Ano, to by bylo fajn, uděláš to prosím?“ zeptala se Hermiona. „Tohle byla moje první úvaha.“
„Takţe tě napadlo ještě něco dalšího,“ vyzval ji Neville.
„Ano.“ Hermiona se podívala na Snapea. „Ale je to trochu trapné. Chtěla bych vědět, jestli Harry bývá v
pasivní poloze. Anebo - teď budu neomalená - jestli kouří a polyká.“
Neville se snaţil udrţet smích.
Draco na moment ztuhl, potom se plácnul do stehna a vyprskl smíchy.
„Výborně, tohle staví moje rozpaky do jiné roviny. Jen odpověz našemu sladkému drahouškovi, Severusi,“
zubil se na něho.
„Mohu znát účel vašeho dotazu?“ nadzvedl Snape obočí.
„Napadlo mě to jako alternativa transfuze... měla jsem pocit, ţe kdyţ by v ní byl nějaký problém... zda by
vaše sperma... v Harryho těle... jestli by mu poskytlo tolik magie, aby viděl Bradavice. Tedy pokud je
magie v ejakulátu. A pokud by ten přenos fungoval. Uvědomuji si, ţe je to smělá hypotéza...“
„Ujišťuji tě, ţe o tvé odvaze nikdo nepochybuje, lásko,“ ušklíbl se Draco, objal Hermionu kolem pasu a
přitáhl si ji blíţ k sobě. Bylo na něm vidět, ţe si ten rozhovor vychutnává.
„No, je to jen teorie. A vzhledem k tomu, ţe nepředpokládám, ţe byste vy nebo Harry protestovali proti
pravidelnému... obnovování daru...“
„Jsi nepřekonatelná,“ políbil ji Draco na krk.
„Je to zajímavý nápad,“ řekl Severus váţně. Neţ nápad jako takový, ocenil spíše myšlení slečny Gr...
Hermiony. Právě mu ukázala další rozměr svého impozantního intelektu a ke všemu nedovolila svým
rozpakům, aby ji to zastavilo. A kdyţ vynaloţila tolik úsilí, aby vymyslela způsob, jak Harrymu pomoci,
copak by proti tomu mohl cokoli namítat?
„Domnívám se, ţe naše šance na úspěch bude jistější, pokud budeme postupovat následně: já Harryho...
řekněme... připravím,“ snaţil se ignorovat okolní výbuch smíchu, i kdyţ se ve skutečnosti sám bavil, „poté
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se můţe Harry dotknout hradu a Neville poţádá jeho ochrany, aby Harryho přijaly. Pro případ, ţe to
nebude fungovat ani s jednou metodou, bychom měli mít připravený bezpečný dům, kam bychom mohli
Harryho přemístit, a my pak napneme všechny naše síly na vyčištění jeho magie. Také potřebujeme sníţit
počet stoupenců vašeho otce, Draco. Doufejme, ţe zajatí Smrtijedi při výslechu prozradí jeho úkryt a
podaří se nám tak odstranit poslední překáţku k nastolení míru. Pokud se nám to opravdu podaří, pak
teprve Harry, i my ostatní, můţeme ţít v bezpečí.“
Ve chvíli, kdy začal hovořit o váţných věcech, se ostatní okamţitě přestali pochechtávat.
Severus vstal. Vypadal unaveně, ale oči mu zářily nadějí.
„Děkuji vám všem za dnešek,“ řekl tiše. „Speciálně vám, Draco, za to, ţe jste přebral mou hodinu.
Doufám, ţe nenastaly ţádné komplikace?“
„Nic, co by stálo za řeč,“ řekl Draco a vybavil si při tom, jak málem jeden kotlík vyletěl do vzduchu.
„Zkontaktuji se s Bertem Entwhistlem a promluvím si s ním o moţnosti krevní transfuze. Oh... a také jsem
opravil ţákům jejich domácí úlohy... doufám, ţe to nevadí?“
„Jsem vám velmi vděčný, děkuji. Neville, děkuji vám, ţe jste mě přemístil za Harrym. Slečno Grangerová,
vám děkuji za vaše nápady. Nicméně ministerstvo má u vás také dluh - tedy ne, ţe bych předpokládal, ţe
to nějak ocení - za vaší dnešní skvělou manipulaci s vojáky. Nechám vás tady v klidu, a půjdu celou
záleţitost projednat s ředitelem školy.“
„Já děkuji vám, Severusi,“ řekl Neville tiše, zatímco Severus odcházel ke dveřím.
„Za co?“
„Mohl bych začít třeba s těmi dvaceti lety špionáţe,“ usmál se Neville. „Ale přeskočím k faktu, ţe dáváte
Harrymu důvod chtít ţít. Dobrou noc, pane.“
***
Po odchodu Severuse se v místnosti rozhostilo ticho. Draco se natáhl na postel a podíval se na Hermionu a
Nevilla.
„Opravdu si myslíte, ţe Snape řekne Brumbálovi, ţe musí Harryho kaţdý den šoustat, aby mohl jeho zlatý
chlapec zůstat na hradě?“
„Naštěstí je Harry gay a má Snapea, to je jediné, co k tomu můţu říct.“ Neville se vrhnul na postel a
pohladil Hermionu po stehnu. „Dovedete si představit, kdyby nebyl? Co by se dělo pak?“
„Teď na to raději nechci myslet,“ řekla Hermiona a natáhla se, aby si mohla poloţit hlavu na Dracův
hrudník. Jednou rukou mu při tom bloudila po stehnu a druhou ho hladila za krkem. Jak se k němu
přitiskla, vystoupla její oblá prsa. Neville to okamţitě zaregistroval a chvivě se mu zaleskly oči, kdyţ si
všiml jejích jasně se rýsujících bradavek, které prosvítaly přes hedvábnou halenku a krajkovou
podprsenku.
„Draco, nedokáţeš si představit, jak byla dnes Hermiona rajcovní,“ řekl hlubokým hlasem.
„Opravdu?“ Draco ji zezadu objal a nahmatal její vztyčenou bradavku. Hermiona zasténala, kdyţ ji začal
jemně mnout mezi prsty. „Vyprávěj mi o tom.“
***
Setkání Draca s Cuthbertem Entwhistlem muselo být nakonec odloţeno o tři dny, protoţe byl léčitel
zaneprázdněn.
***
Kdyţ se Harry následující den probudil, bolelo ho celé tělo a k jeho překvapení seděla u jeho lůţka
zdravotní sestra a za jejími zády uţ k němu spěchala lékařka, a to ještě před tím, neţ vůbec stačil poţádat
o její návštěvu.
Lékařka byla příjemná mladá ţena, která se k němu po celou dobu chovala vlídně, ale jediný pohled na
její tvář Harrymu říkal, ţe to, co mu přišla říct, se mu nebude líbit.
Po dlouhém rozhovoru, během kterého bystrozorská stráţ odešla na ţádost Harryho na chodbu, leţel
Harry zhruba hodinu nehybně ve své posteli a horečně přemýšlel.
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Poté se zeptal jednoho z bystrozorů, jestli by mu mohl zajistit setkání s Pastorkem.
Pastorek byl právě uprostřed výslechu zatčených Smrtijedů, ale měl dojem, ţe to, co mu můţe Harry říct,
je důleţité, takţe přišel co nejdříve.
Našel mladého muţe, jak sedí oblečený u pracovního stolu a čte si.
„Harry, máš pro mě nějaké informace?“
Harry se podíval na bystrozory, kteří byli právě na stráţi, a poţádal je, aby na chvíli počkali venku.
Pastorek se na něho překvapeně podíval.
„Je mi líto, ţe tě zdrţuji od práce,“ řekl mu Harry úvodem. „Nemám pro tebe ţádné nové informace. Ale...
chtěl jsem tě poţádat, abys pro mě něco udělal. A také jsem tě chtěl poţádat o slib mlčenlivosti.“
Pastorek se posadil.
Později, kdyţ mu Harry říkal, co měl na srdci, byl rád, ţe nezůstal stát. Harry ho také poţádal, aby mu
sjednal schůzku s léčitelem Cuthbertem Entwhistlem – pouze s ním, tak, aby se o tom nedozvěděl Draco.
Harry Pastorkovi převyprávěl, co mu sdělila lékařka a zopakoval své přání, ţe to, o čem právě spolu
mluvili, nesmí nikomu vyzradit. Vůbec nikomu.
40. kapitola - Harryho návrat do Bradavic
Jakmile Harry vstoupil do Velké síně, byla jeho obrovská úleva a radost nad tím, ţe se konečně mohl
vrátit, zakalená tím, ţe počáteční vlnu jásotu a potlesku vystřídalo šokované lapání po dechu.
Najednou mu přišlo směšné, ţe po tom všem, co měl za sebou, úplně zapomněl na svou zjizvenou tvář a
na to, jakou odezvu mezi studenty bude mít jeho maska. Na okamţik zpomalil, ale potom mu hlavou
prolítla myšlenka, ţe je mu to vlastně jedno. Vypjal hruď, se vztyčenou hlavou prošel uličkou a posadil se
k nebelvírskému stolu. Neville a Ron se posadili po jeho boku, kaţdý z jedné strany.
Hluk utichl, jakmile povstal Albus Brumbál.
„Výborně, výborně, zdá se, ţe všichni máte z našeho překvapení velkou radost! Harry Pottere, vítej zpět
mezi nás.“
Po těchto slovech vypukl jásot nanovo. Harry sotva dokázal potřást rukama všem nebelvírům, kteří se k
němu natahovali přes stůl - Deanovi, Seamusovi, Levanduli a mnoha dalším známým tvářím.
„Ještě mám pro vás několik upozornění.“
Síň opět utichla.
„Doufám, ţe nebudete tak pošetilí, abyste se snaţili jít za panem Potterem a chtěli ho obejmout,“ usmál
se Brumbál, kdyţ na jeho průpovídku zareagovalo několik studentů smíchem, „anebo se pokoušet své
umění porovnávat se silou magie mága,“ dodal ke všeobecnému pobavení.
„Pan Potter byl na výcviku na utajeném místě a moţná vás bude také zajímat, ţe informace o tom, ţe
minulý týden bylo zatčeno tucet Smrtijedů, byla pravdivá.“
Sálem se rozlehl šum.
„Ale co v té zprávě chybělo, bylo to, ţe pan Potter přemohl devět či deset z nich, aniţ by mu kdokoliv
pomáhal. A jak jsem vyrozuměl, rozhodl se přitom vyzkoušet své nové dovednosti, které načerpal u
našich mudlovských kolegů – a předpokládám, ţe to udělal čistě pro potěšení z toho, ţe to ovládá,“ řekl
ke všeobecnému veselí. „Ano, slyšeli jste dobře, opravdu je přemohl jen pomocí nově získaných
mudlovských dovedností. Jak se zdá, stal se z Harryho dobrý student.“ Kdyţ zaregistroval příznivou reakci
u studentů, nadzdvihl obočí. „A jistě proto pro většinu z vás nebude ţádné velké překvapení, kdyţ mág
Potter,“ zdůraznil jeho titul, „nebude pokračovat v běţné výuce. Stejně ho podezřívám z toho, ţe v
poslední době chodil na hodiny jen proto, aby předstíral, ţe je běţný kouzelník.“ Sálem se opět ozval
smích. „No, nemám pravdu, Harry?“ zvolal na něho ředitel.
„Jako byste ji někdy neměl, pane?“ odpověděl Harry, coţ vyvolalo další salvu smíchu.
„Snaţím se,“ přitakal Brumbál škádlivě. Vzápětí však zváţněl a obrátil se zpět ke studentům. „Jen někteří
z vás věděli, ţe naše škola měla tu čest, ţe ji navštěvoval mág a jiní se to dozvěděli aţ před závěrečnou
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bitvou. Pan Potter bude nyní přestěhován do míst, které jsou vyhrazeny zaměstnancům školy, a bude
věnovat svůj čas nějakému výzkumu. Říkám vám to proto, ţe ho dozajista budete potkávat na chodbách a
věřím, ţe se k němu budete chovat s náleţitou úctou, která mu náleţí,“ prohlásil ředitel tak přísně, ţe
Harry zahanbeně sklonil hlavu. „Vím, ţe někteří z vás mu budete chtít sloţit slib věrnosti, ale musím vás
poţádat, abyste respektovali moudrost našeho mága: výslovně uvedl, ţe v současné době nebude ţádné
takové sliby akceptovat a já očekávám, ţe nám dá vědět, jakmile uzná, ţe je ta pravá chvíle pro to,
abyste tak učinili. V tomto, stejně tak jako v dalších oblastech znalosti magie mu prostě jako nejvyšší
autoritě musíme důvěřovat. Doufám, ţe jste mi všichni dobře porozuměli,“ dodal pevně.
Sálem se ozvalo mnoho překvapených výkřiků a mumlání rezignovaného souhlasu.
„Navzdory tomu je mág Potter tak laskav a nabízí všem studentům jedinečnou příleţitost. Pokud na něho
máte otázky týkající se magie, a v případě, ţe váš dotaz bude vznesen z upřímného zájmu o věc, je
ochoten vyslechnout kaţdého z vás, bez ohledu na to, jak se vám samotným bude zdát vlastní dotaz
absurdní. Své dotazy můţete zapsat na pergamen, který je k tomuto speciálně určený. Mág bude na vaše
otázky odpovídat jednotlivě, nebo pokud bude mít pocit, ţe si vaše otázka zaslouţí pozornost širšího
publika, svolá na později diskusní setkání, kde toto téma rozebere hlouběji. V minulosti byl takový postup
u mágů uplatňován jen na setkání Starostolce, nebo při zasedání mezinárodní kouzelnické rady, takţe
doufám, ţe oceníte čest, které se vám tímto dostává, a pečlivě si své dotazy promyslíte. Nyní ale uţ musí
mít náš mág jistě hlad! Pojďme se dát do jídla!“
K Harryho údivu mu první otázku poloţil Dean.
„Harry, kamaráde,“ řekl leţérně, zatímco si nabíral brambory, „jak to, ţe sedíš tady a ne s učiteli?“
„Chtěl jsem se s vámi pozdravit,“ ušklíbl se na něho Harry. „Myslím, ţe bych asi měl sedět u hlavního
stolu, ale...“
„Stýskalo by se ti po nás?“ zasmál se Seamus.
„Opravdu netuším proč, ale tak nějak to je,“ přikývl Harry. „Povíte mi, co jsem všechno propásnul? Co se
tady mezitím událo?“
Harry se trochu obával, aby jeho spoluţáci nebyli příliš ovlivněni ředitelovým projevem, ale k jeho úlevě a
radosti se u stolu rozproudil úplně normální hovor o nejnovějších událostech na hradě. Nikdo nezmínil
Harryho masku na obličeji, nebo cokoliv, co by mu bylo nepříjemné.
***
Popravdě řečeno, Harry se nemohl vzpamatovat z faktu, ţe mu hrad umoţnil přístup.
Kdyţ mu Severus vysvětloval Hermionin nápad, tak se mladý nebelvír poprvé od útoku Smrtijedů od srdce
zasmál, nicméně cítil, ţe jeho šance na návrat do Bradavic jsou nyní větší, neţ kdy předtím. Sotva před
třemi hodinami se spolu vášnivě pomilovali. Harry do kaţdého dotyku vloţil všechny své city a posouval
tak Severusovu touhu výš a výš, dokud se Severus, celý rozţhavený a zadýchaný, nezmocnil jeho těla.
Dokonce ještě teď Harryho při kaţdém pohybu na tvrdé lavici bolel zadek, jako připomenutí toho, jak
divoce si ho jeho milenec bral.
***
Po příjezdu do Bradavic, kdy byl velmi vlídně uvítán ředitelem v jeho kanceláři, Harry okamţitě vznesl své
poţadavky. Albuse to poněkud zaskočilo, ale Harry věděl, ţe na nějaké taktizování nemá nyní moc času.
Bez skrupulí mu oznámil, ţe chce ţít se Severusem v jeho bytě a kdyţ Brumbál navrhl, jestli by nebylo
lepší, kdyby jako student zachovával dřívější diskrétnost, odvětil mu, ţe uţ nebude pokračovat ve studiu,
ale i přes to doufá, ţe mu hrad poskytne útočiště. Na vysvětlenou dodal, ţe nemůţe ţít podle předchozího
řádu uţ jen proto, ţe není schopen se přemístit k Severusovi do jeho komnat a ţe by časté cesty z jeho
pokoje do sklepení pravděpodobně způsobily více klevet, neţ jeho přestěhování. Krom toho se také sníţí
riziko, ţe se přimíchá do nějaké studentské strkanice.
Poté se Harry otočil na Severuse. „Tedy pokud ti nebude vadit, mít mě u sebe doma? Jestli by ti to bylo
jakkoliv nepříjemné, můţu si na hradě najít nějakou komůrku v blízkosti tvých komnat.“
„Vzhledem k tomu, ţe jiţ nejsi student, tak nevidím ţádný důvod, abychom náš vztah nadále skrývali,“
odvětil Severus klidně. „Ne, ţe bych měl ve zvyku svůj osobní ţivot dávat na odiv, ale i já mám na takové
věci právo,“ řekl s pohledem upřeným na ředitele.
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Stále ohromený Albus se zmohl jen na přikývnutí.
Upřímně řečeno, Severus byl také překvapený. Zdálo se však, ţe Harry je pevně rozhodnutý a protoţe si
byl vědom toho, jaké city k němu mladík chová, rozhodně neměl v úmyslu jeho nabídku odmítnout.
Moţná ho Harry potřebuje mít po svém boku.
***
Později, při oficiálním přivítání ve Velké síni si Severus všiml, jaký šok studentům způsobilo Harryho
poranění. On sám byl na Harryho natolik zvyklý, ţe zapomněl, jak špatně nesl, kdyţ poprvé viděl jeho
znetvořené tělo. Byl na něj hrdý, kdyţ viděl, s jakým odhodláním a se zdviţenou hlavou ignoroval fakt, ţe
u mnohých vzbuzuje odpor. Ulevilo se mu, kdyţ viděl, jak si Harry se svými spoluţáky z Nebelvíru
uvolněně povídá.
Pohledem doputoval ke stolu své koleje. Snape viděl, ţe tam jde nějaká šeptanda, do které je zapojen i
Draco, nicméně kaţdý zmijozel, který by byl natolik hloupý, aby se snaţil zosnovat proti Harrymu nějaký
útok přímo ve Velké síni, snad ani není hoden jména své koleje.
Cítil, jak mu ţilami koluje dosud neznámé vzrušení. Předpokládal, ţe je to tím, ţe se Harry rozhodl, ţe s
ním bude ţít, spát s ním v jedné posteli a kaţdé ráno se vedle něho probouzet. To, ţe nemá ţádný důvod
skrývat jejich vztah, bylo pro něho naprosto osvobozující. Cítil se tak ... dobrá, neměl ţádné zkušenosti s
pocitem štěstí, ale tušil, ţe to, co právě zalilo kaţdou buňku v jeho těle, je štěstí.
***
Následující tři týdny byly období přizpůsobování. Severus doposud se ţádným ze svých milenců neţil tedy ne po tak dlouhou dobu. A zatím se mu ten pocit líbil. Doufal, ţe to nebylo jen proto, ţe se ve svých
pokojích tak málo zdrţoval, měl totiţ svůj normální rozvrh, kdy učil, ve volných chvílích pracoval na čištění
Harryho magie a do toho sem tam nějaké to setkání Řádu a jiné povinnosti. Nicméně pro něj bylo
nezvyklé mít ve skříni Harryho věci a vídat kaţdý den v koupelně jeho zubní kartáček i druhý ručník
pověšený na háčku vedle toho svého. Harry někdy jedl u hlavního stolu a jindy se šel posadit k některému
z kolejních stolů a přátelsky si povídal s kaţdým, kdo tam seděl. Severus se přistihl, ţe Harryho pozoruje,
i kdyţ není po jeho boku.
Zdálo se, ţe se Harry těší z kaţdé chvilky, kterou mohli strávit společně, i kdyţ mu připadalo, jako by
Harry na něco spěchal.
Harry poţádal Albuse, aby svolal schůzi Řádu a po té, co ho všichni přivítali, se rovnou zeptal, kolik
Malfoyových sympatizantů uţ bylo dopadeno a jaké jsou plány na jeho zatčení.
Na druhém setkání byl překvapivě netrpělivý a dokonce si svou nespokojenost vylil na Ronu Weasleym.
Něco nebylo v pořádku.
Ale Snape nemohl přijít na kloub tomu, co se děje.
***
Harry si také zvykal. Dva z jeho mudlovských lékařů ho navštěvovali kaţdý týden - tedy poté, co
podepsali oficiální dokument o mlčenlivosti - z toho jasně vyplývalo, do jaké kategorie utajení tento
projekt spadá. Harry byl pobavený jejich počátečními pochybnostmi, které brzy vystřídal úţas, kdyţ
nakonec zjistili, ţe magie skutečně existuje. Jejich sezení však probíhala více méně podle očekávání a
Harry jim oznámil, ţe nemá smysl, aby v tom pokračovali. Kdyţ však viděl jejich nadšení a touhu opět
přijít, zasmál se a souhlasil s tím, ţe jim příště zařídí i malou prohlídku Bradavic s návštěvou několika
vybraných vyučovacích hodin.
***
Harry měl na sebe vztek, ţe se nepohodl s Ronem a vypravil se do nebelvírské věţe svého přítele
navštívit. Kdyţ konečně dorazil ke vchodu, uvědomil si, ţe uţ zapomněl, jaká je to ze sklepení do
nebelvírské věţe dálka.
Jeho nové zkušenosti s hradem byly prapodivné. Hrad mu sice povolil přístup a na stole se před ním
objevovalo jídlo, ale portréty zůstávaly před Harrym nehybné a mlčící. I z tohoto důvodu měl z hradu
poněkud stísněný pocit.
Ve chvíli, kdy přemýšlel, jak se dostane do společenské místnosti, přišlo několik kamarádek Ginny
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Weasleyové a on se k nim přidal.
„Proč tady čekáš, Harry?“ zeptala se Fenella Smithová poté, co portrétu Buclaté dámy sdělila heslo.
„Kdyţ jsem se vrátil, tak jsem se zapomněl zeptat na nové heslo,“ zalhal Harry a následoval je dovnitř.
Rozhlédl se po společenské místnosti a uviděl Rona, jak hraje šachy s Deanem.
Kdyţ k nim přišel blíţ, cítil ze svého přítele napětí. Harry si k nim přitáhl nejbliţší křeslo, usadil se do něj a
trpělivě čekal. Protoţe mu ochranný oděv neumoţňoval příliš pohybu, po chvíli nečinnosti začal
podřimovat.
Ron se zkusmo dotkl jeho ramene.
Byl na Harryho váţně naštvaný, ale kdyţ viděl svého přítele, jak spí v křesle, zarazilo ho, ţe vypadá tak
pobledle a křehce... tolik se teď lišil od toho rozlíceného mága, který s ním včera v noci ztratil trpělivost.
Najednou se zastyděl. Harry toho měl tolik za sebou a teď, kdyţ tu spal sesunutý v křesle s maskou na
obličeji a v ochranném obleku, který mu vykukoval pod hábitem, si Ron uvědomil, jak daleko má jeho
přítel k úplnému zotavení. A přes to za ním přišel ze sklepení, jen proto, aby ho viděl. Šachová partie
skončila uţ před nějakým časem a on si teď listoval nějakým časopisem a nechal Harryho, aby se prospal.
Mírnil ty, co dělali příliš hluku a odháněl od něho nevítané čumily, pro něţ bylo jednodušší si prohlédnout
Harryho masku, zatímco spí, neţ kdyţ je vzhůru. V nebelvírské věţi zkrátka málokdo dokázal potlačit
zvědavost.
Nakonec Harryho vzbudil nějaký hlasitý zvuk a Ron se nad něho naklonil.
„Přišel jsi za mnou?“ zeptal se, jako by Harry právě dorazil.
„Boţe, já jsem usnul?“ zamumlal Harry, napřímil se v křesle a prohrábnul si vlasy.
„No, pokud si vzpomínám, tak šachy nikdy nebyly tvoje hobby,“ zašklebil se na něho Ron.
Harry se na Rona za jeho nenucený tón vděčně usmál.
„Můţeme jít k tobě do pokoje?“
„Netušil jsem, ţe po mně jedeš,“ ušklíbl se Ron.
„Nadělal by sis do kalhot, kdybych po tobě opravdu vyjel,“ odsekl Harry. „Ale, klidně můţeme jít do
kuchyně, nebo kamkoliv, kde budeme mít soukromí.“
„Pojď nahoru, mám v pokoji nějaké čokoládové ţabky.“
Za chvíli uţ byli nahoře a Harry se natáhl na Ronovu postel. Strašně ho bolely nohy a on byl rád, ţe si je
můţe natáhnout. Čokoládové ţabky mu přišly vhod.
„Přišel jsem se ti omluvit. Včera v noci jsem se choval nesnesitelně,“ začal Harry a olízl si zbytky čokolády,
která se mu nalepila na zuby.
„Zapomeň na to,“ odbyl ho Ron. „Myslím, ţe si všichni uvědomujeme, ţe Malfoye musíme dostat. Jde jen
o to jak.“
„No, přemýšlel jsem, jestli nemáš nějaký nápad, o kterém ses ještě nezmínil?“
„Pokud bych měl nějaký dobrý plán, tak bych to tam navrhl,“ ozval se Ron zmateně.
„A co ty špatné plány?“ zeptal se Harry.
„Coţe?“
„Vzpomínáš, jak jsme o prázdninách někdy divoce diskutovali? Kaţdý jsme plácli, co nám slina přinesla na
jazyk a občas z toho vznikl opravdu dobrý plán. Někdy můţe být i ten nejhloupější nápad uţitečný.“
Ron se k němu naklonil. „A máš v hlavě nějaký ten hloupý nápad, který se mnou chceš probrat?“
Harry se začervenal. „Myslím, ţe něco mám. Ale jsou to jen takové střípky a nevím jak je poskládat.
Doufal jsem, ţe bys mi s tím mohl pomoct.“
„Tak spusť.“
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„Za prvé je tady ta skutečnost, ţe kdyţ jsem byl napaden a Smrtijedi na mě vrhali všechna moţná i
nemoţná kouzla, tak nic z toho, co zkoušeli, na mě nefungovalo.“
Ron se opřel v křesle. „No jo, ale co kdyţ se to podruhé nepovede, co pak?“
„Přijde na to. Rád bych nastolil situaci, při které se dostanu tváří v tvář Luciusovi Malfoyovi...“
„Počkej! To nemyslíš váţně, ţe ne?“
„Samozřejmě, ţe to myslím váţně,“ zamračil se Harry. „Musím ho vytáhnout na světlo, Rone. A taky
všechny ty idioty, kteří stojí za ním, aby uţ nezbyl nikdo, kdo by pokračoval v tohle absurdním nesmyslu.
Pokud se mi s tím podaří vypořádat hned, tak lidé budou mít moţnost vidět, co by jim mohlo přinést
mírové souţití s mudly. Aţ se mi tohle podaří, tak se nějaký nový Voldemort uţ nikdy nebude mít o co
opřít. Chci tím říct, ţe pokud se kouzelníci budou stále bát, tak vše, co jsme vykonali, bylo zbytečné.“
Ron se k němu opět naklonil, „Harry, uvědomuješ si vůbec, ţe tohle uţ nemusí být na tobě? Tys naplnil
proroctví. Měl bys to dál nechat na někom jiném.“
Harry zavrtěl hlavou. „Myslím to váţně. Já... můj ţivot by neměl ţádný smysl, pokud bych nedokázal
ochránit... pokud bych nezajistil, aby kouzelníci ţili v míru,“ řekl a polknul.
Ron věděl, jak tvrdohlavý dokáţe Harry být, kdyţ si něco zamane. „Dobrá tedy a máš nějaký plán jak
postupovat?“
„No, doufám, ţe mi mou magii budou moct vrátit poměrně brzy... snad uţ za pár týdnů. Takţe si to
představuji tak, ţe bychom to uskutečnili tam, kde se setkám s Malfoyem. On na mě sešle spousty kleteb,
ale dokud nebudu mít magii, tak mi to neublíţí.“
„Ale on tam nebude jen tak stát a čekat na to, aţ do něho vrazíš nůţ, Harry,“ rozhodil Ron rukama.
„Já vím. Ale chci se k němu dostat co nejblíţe. Pak budu potřebovat, aby mi vrátili mou magii. A potom
bych se vypořádal se všemi.“
„Páni,“ zaskřehotal Ron. „Chceš je zabít?“
„Myslím, ţe jen v krajním případě,“ řekl Harry. „Rád bych jim dal ještě poslední šanci, i kdyţ... upřímně
řečeno, myslím, ţe těch šancí měli víc neţ dost,“ řekl unaveně.
„Proč tolik pospícháš?“ zeptal se Ron. „Vţdyť víš, ţe aţ dostaneš zpátky svou magii, tak budeš mít situaci
pod kontrolou...“
Harry zavrtěl hlavou. „Ne. Bez magie mám proti Malfoyovi obrovskou výhodu... já vím, ţe to zní šíleně,
ale doufám, ţe ho ta změna taktiky úplně rozhodí... a také doufám, ţe tím tohle všechno provţdy skončí...
Rone, tohle uţ nesmí pokračovat. Je čas to ukončit a včera bylo pozdě.“
Ron si povzdychl. „Tak si tedy poznamenejme, co musíme zařídit. Za prvé musíme vymyslet, jak Luciuse
někam vylákat spolu s jeho kumpány... potřebujeme je tam mít všechny, ţe? A máš uţ vymyšlené nějaké
kouzlo, kterým bys je zneškodnil? Všechny najednou? Nemůţeš přeci vyřknout tolikrát Avadu, ne? A za
druhé potřebujeme získat informace o tom, kolik jich bude... a taky vybrat místo, kde se to odehraje...“
A Ron byl ten tam.
***
O dva týdny později nebyla ještě Harryho magie zcela vyčištěna. Harry svolal schůzi Řádu, aby je
seznámil se svým plánem. Ron jim zevrubně popsal všechny detaily nashromáţděných informací, které
zatím získal.
„Promiňte,“ ozval se Snape ostře, „ale můţe mi někdo vysvětlit, proč musí na Harrym spočívat veškerá
zodpovědnost?“
Všichni se na něho obrátili.
„Porazit Voldemorta byla přeci moje úloha...“
„To jsi přeci udělal!“ vybuchl Snape.
„Ano, ale práce ještě není dokončená, ne dokud bude ţít jeho odkaz.“
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„Uvědom si, ţe v této místnosti je plno dospělých kouzelníků a čarodějek... tohle není tvá osobní bitva.
Zatraceně, nepracoval jsem několik měsíců na čištění tvé magie jen proto, aby ses mohl sebrat a postavit
se Luciusovi Malfoyovi bez ní!“ vrčel na něj.
Harry si otřel rukou obličej. Byl zpocený, měl horečku a opravdu neměl sílu čelit Severusovu hněvu.
I kdyţ věděl, ţe tohle nevyhnutelně přijde. Jen zapomněl, jak bolestivé je být terčem Severusova
pronikavého pohledu a ostrého jazyka.
„Severus má pravdu...“ začal Bill.
„Ne, nemá,“ řekl Harry ostře, čímţ Billa překvapil.
Severus vstal. „Pokud má tady můj názor tak malou hodnotu, pak nevidím důvod, proč bych zde nadále
zůstával,“ prohlásil ledově a vyplul z místnosti.
Zavládlo rozpačité ticho.
„Harry,“ začal Brumbál.
Harry se otočil a zlostně se na něj podíval. „Albusi,“ řekl ostře. „Před časem jste mi přísahal věrnost. Ptal
jsem se vás, jestli uznáváte fakt, ţe vím o magii víc neţ ostatní a také jsem se vás ptal, jestli mi v těchto
věcech budete naslouchat. Chcete snad vzít svůj slib zpět, teď kdyţ nemám svou moc?“
Jeho hlas, chladný a pevný jako ocel se rozezněl místností.
Nikdo se neopováţil říct ani slovo.
„Můj slib stále platí,“ řekl Albus tiše, „ale také si pamatuji, ţe jsi krom jiného ţádal o mé rady.“
Harry klesl zpět do křesla a ztěţka se nadechl. „A ta rada je?“ zašeptal mladý kouzelník.
Albus se na mladého muţe před sebou pozorně podíval. Harryho tvář byla rudá, byl zpocený, a vypadal
skoro tak vyčerpaně, jak se on sám cítil. Moţná Harryho vyčerpává uţ jen to, ţe musí být zde, obklopen
vší tou magií, jejíţ součástí nemůţe být.
„Myslím, ţe uţ jsme po tobě ţádali příliš mnoho,“ řekl mírně.
„To teď není podstatné. O nic přece neţádáte,“ rozhlédl se Harry kolem. „To já jsem vám přišel říct, co je
potřeba udělat.“
„Pokud je to takhle,“ řekl Brumbál tiše, „pak nám jistě dovolíš, abychom ti ve tvém snaţení pomohli, jak
jen to bude v našich silách.“
„Děkuji,“ přikývl Harry s úlevou. „Budu vděčný za kaţdou pomoc.“
***
Kdyţ Harry dorazil do sklepení, byl uţ Severus v posteli, obrácený čelem ke zdi. Harry se rychle umyl,
vklouzl pod deku a přemýšlel, co by měl svému jízlivému milenci říct. Upřímně řečeno Severusovým
pohnutkám rozuměl, ale nemohl mu říct celou pravdu.
Tedy zatím ne.
Kdyby Severus znal všechny okolnosti, tak by jistě uznal, ţe se Harry chová logicky.
Leţel pod dekou, obrácený zády k Severusovi. Bylo mu chladno a cítil se osamělý. Věděl, ţe by si měl se
Severusem promluvit, ale byl k smrti unavený. Po skončení schůze se ještě téměř dvě hodiny loudal
venku, protoţe věděl, ţe nemá dostatek trpělivosti a energie k tomu, aby mohl vést tak těţký rozhovor.
Bude to muset počkat do rána.
***
Severus leţel v posteli a byl pořád ještě rozzlobený, ţe se mu Harry předem nezmínil o tom, co plánuje.
Čištění Harryho magie trvalo déle, neţ všichni předpokládali. Poslední kletby byly vůči vlivům odstředivky
odolné a byly tak kompaktní, ţe vypadaly, jako by byly s Harryho magií srostlé.
Harry zjevně nebral zřetel na jeho názor a to ho bolelo. Ano, je mág, ale to ještě k sakru neznamená, ţe
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Severus musí akceptovat vše, co Harry řekne. Myslel si, ţe je jejich vztah zaloţen na rovnosti a ne na síle.
Nechtěl být znovu ovládán silnějším kouzelníkem.
Šel si lehnout chvíli před tím, neţ Harry přišel do loţnice a čekal, jestli mladý muţ promluví jako první. Na
jednu stranu byl příliš rozzlobený na to, aby jeho slova v klidu vyslechl, ale na druhou stranu touţil po
tom, aby měl Harryho malou ruku poloţenou na svém boku.
Vytouţený dotyk však nepřišel.
***
Oba špatně spali.
Harry se probudil pozdě a zjistil, ţe Severus uţ odešel.
Na stole leţel lístek se vzkazem, ţe si má uklidit svůj nepořádek.
Takţe se na něho Severus stále zlobí.
Harry se silou vůle plahočil po místnosti, všechno ho bolelo a byl zpocený. Ke všemu ani nemohl poţádat
domácí skřítky, aby mu pomohli, protoţe musel roztřídit hromadu knih na ty, které jiţ četl a na ty, které
ještě ne. V polovině práce to vzdal a vrátil se do postele s tím, ţe si ještě na půl hodiny zdřímne.
***
Severus odcházel ze své poslední vyučovací hodiny s pronikavou bolestí hlavy. Völlerovi se podařilo
vyhodit do vzduchu kotlík a on byl naštvaný sám na sebe, ţe tomu nedokázal včas zabránit. Měl před
sebou kupu domácích úloh na opravu a práci na čištění Harryho magie, přitom jediné po čem touţil, bylo
uvelebit se ve svém křesle s hrnkem bylinkového čaje a usnout. Bohuţel, kdyţ přišel domů, v jeho
oblíbeném křesle leţel stoh knih, který byl zároveň i jediným důkazem toho, ţe by se Harry pokoušel
udělat v pokoji pořádek.
Pomalu a jistě v něm narůstal vztek. Zamířil do loţnice, kde našel Harryho nataţeného na posteli. Pokoj
byl prosycen potem nemytého puberťáka a Snapeova trpělivost rázem přetekla. Prudce rozrazil dveře
šatní skříně, čímţ si přiţivil bolest hlavy a probudil Harryho.
„Severusi? Přišel jsi na oběd?“ zamumlal Harry zastřeným hlasem.
„Ne, před chvílí skončilo vyučování,“ odsekl Severus. Vytáhl ze skříně čistý hábit, aby si převlékl oblečení,
které bylo zasaţeno nehodou ve třídě. „Vlastně to byla jen první část mého pracovního dne. Promarnil
jsem sedm hodin výukou nekompetentních idiotů a následujících osm hodin budu trávit opravováním
jejich blábolů, kterým říkají esej, řešením problémů ve své koleji a čištěním tvé magie.“ Vytáhl ze skříně i
čistou košili a kalhoty a napadlo ho, ţe by mu mohla ulevit horká sprcha. Harry můţe počkat, i kdyţ
vzhledem k odéru, který se kolem něho linul, by to bezesporu potřeboval víc.
„A co jsi dnes dělal ty?“ zeptal se jedovatě.
Harry se převalil na záda a přehodil si ruku přes obličej. „Začal jsem uklízet...“
Snape čekal.
„To je vše?“ zeptal se po chvíli. „Strávil jsi zhruba třicet vteřin tím, ţe jsi přesunul část knih do mého
křesla?“
„Byl jsem unavený,“ zamumlal Harry.
To byla poslední kapka.
„Tak ty jsi unavený?“ vybuchl Severus. „A co si k sakru myslíš, ţe jsem já? Jsem absolutně vyčerpaný!
Pekelně mě bolí hlava a vypadá to, ţe jsem svou poslední dávku lektvaru dal jednomu arogantnímu
klackovi, který své potíţe s největší pravděpodobností jen předstíral, aby nemusel dělat domácí úlohy.
Několik předešlých měsíců jsem neměl čas vařit, protoţe jsem byl příliš zaneprázdněný. A co jsi dělal ty,
ţe jsi tak strašně unavený? Naprostý hovno! Víš, co ti povím?“ procedil skrz zaťaté zuby a rozepnul si
košili.
Harry trochu nadzvedl ruku a podíval se na Severuse.
„Od té doby, co ses vrátil, na všechno kašleš. Já vím, ţe je to těţké, kdyţ nemáš magii, ale myslel jsem
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si, ţe alespoň začneš znovu běhat, a ţe rozeběhneš hodiny tělesné výchovy s mladšími ţáky. Albus mi
říkal, ţe jsi o to projevil zájem. Ale jak je vidět, bavilo tě běhat jen na základně, kdyţ jsi byl obklopen
svalnatými vojáky, ale kvůli zdejším dětem nejsi ochotný hnout ani prstem. Přitom jsi to byl právě ty, kdo
otravoval ostatní a nutil je překonávat sebe sama. Ale víš ty co? Jsi zatracený líný bastard, Harry Pottere.
Neumíš s ostatními táhnout za jeden provaz, chceš jenom brát a nic dávat.“
Severus si rozepnul knoflíky na kalhotách, nechal je spadnout na podlahu a vystoupil z nich.
Harryho mlčení Severuse podráţdilo ještě víc.
„Moţná by nebylo špatné, kdys měl svou vlastní místnost,“ řekl nakonec. „Jsem si vědom toho, ţe
potřebuješ, abych s tebou šoustal, ale já bych opravdu ocenil, kdybych měl svou pracovnu jen pro sebe. A
také postel, která nepáchne puberťákem, který v ní zřejmě masturbuje, zatímco já se štvu jako pes.“
Severus ze sebe strhl košili, nahý vešel do koupelny a zabouchl za sebou dveře.
***
Harry ještě několik okamţiků leţel a snaţil se pochopit, co se vlastně stalo. Kdyţ uslyšel zvuk sprchy,
pomalu vstal z postele. Měl pocit, ţe je úplně vyţdímaný, jak fyzicky, tak emocionálně.
Severus měl samozřejmě pravdu.
Stejně bylo pro Harryho překvapující, jak dlouho ho u sebe Severus strpěl, aniţ by po něm ţádal nějakou
činnost.
Zvedl z podlahy zmuchlanou košili a kalhoty, které tam odhodil před tím, neţ vlezl zpět do postele. Obul si
boty a šoural se do obývacího pokoje.
***
Severusův vzkaz ještě leţel na stole.
Harry na spodní část pergamenu v rychlosti načmáral svou omluvu a rozhlédl se po místnosti. Měl v
úmyslu odtud odejít dřív, neţ Severus vyjde ze sprchy, ale před tím ještě chtěl udělat vše pro to, aby uţ
neměl důvod se na něho zlobit. Zašátral v kapse, vytáhl z ní několik tablet paracetamolu a poloţil je na
stůl vedle dopisu. Severus tyto léky znal, a jestli ho opravdu bolí hlava tak, jak říkal, mohl by se smířit i s
pouţitím mudlovské medicíny.
Znenadání se v místnosti objevil Dobby.
„Dobby! To je skvělé!“
„Pane Harry? Jste v pořádku?“ zeptal se domácí skřítek a ustaraně si ho prohlíţel.
„Jen jsem unavený. Mohl bych tě poţádat o laskavost?“ šel Harry rovnou k věci, aby se nemusel setkat se
Severusem, „Jdu se projít. Mohl bys mezitím převléknout povlečení v posteli? A potom rychle sbalit mé
věci a přestěhovat je do jiného pokoje? Mockrát ti děkuji.“
Neţ stačil Dobby odpovědět, otočil se na podpatku a mířil ke dveřím. Cítil úlevu, ale zároveň se mu chtělo
plakat.
Kdyţ však otevřel dveře, tak za nimi k jeho překvapení stál Dobby a v ruce drţel jeho teplý plášť.
„Jen pro případ, ţe by vám byla zima, pane Harry.“
Harry se sehnul a sevřel skřítka v náručí, čímţ to malé stvoření naprosto ohromil. Dobbyho uši mu lehce
pleskaly kolem hlavy, kdyţ se ho skřítek neohrabaně pokusil poplácat po zádech.
„Děkuji ti za všechno,“ řekl Harry. „Bylo pro mě ctí být tvým přítelem.“
Skřítek zvedl k Harrymu své obrovské oči. „Dobby se objeví, aţ se vrátíte – stačí jen zavolat, Harry
Pottere. Dobby vám zatím najde nějaký pěkný pokoj, ano?“
„Děkuji ti,“ řekl Harry a narovnal se.
Netušil kam jde, věděl jen to, ţe musí co nejdál odtud. A teď, kdyţ měl svůj plášť, tak byl cíl jeho cesty
jasný. Prošel chodbami sklepení a zamířil ven z hradu. Jezero se lesklo v posledních paprscích odpoledního
slunce a vzduch byl plný svěţesti. Harry se zhluboka nadechl. I přes to, ţe nemohl běhat, chodil do těch
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míst na procházku skoro kaţdý den. A tak i dnes zamířil k jezeru.
***
Severus v koupelně prudce otevřel dvířka toaletní skříňky a přehraboval se v lahvičkách, které tam měl
uloţené. Hledal univerzální prostředek proti bolesti, který pouţíval ve dnech, kdyţ se Voldemort rozhodl
zpříjemnit si svůj večer jeho mučením. Po chvíli našel, co hledal.
Jedním douškem vypil obsah lahvičky, stoupl si pod sprchu a nechal na sebe téct horkou vodu tak dlouho,
dokud se necítil na to, aby se začal umývat a spláchl tak ze sebe poslední následky nehody ve třídě.
Rozhodl se, ţe poţádá Crabba, aby za něho dohlédl na studenty, kteří dnes měli být po škole. Neměl sílu
na to, aby se vrátil zpět do své třídy. Vystoupil ze sprchového koutu, luskl prsty na domácího skřítka a
poţádal ho, aby panu Crabbovi předal zprávu.
Začal se utírat, ale nechtělo se mu vyjít ven a čelit Harryho ublíţenému výrazu. Nebo spíše jeho vzteku.
Otočil se, aby si napustil vodu do vany a zatímco natékala, sedl si na okraj vany a ostříhal si nehty na
nohou. Měl zlost sám na sebe, ţe si na Harrym vylil svůj dnešní mizerný den.
Dobře, pokud by měl být k sobě upřímný...
Tak nejen dnešní, ale i včerejší.
Nicméně Severus byl také v rozpacích, rád by věděl, kam se poděl ten muţ, kterého tak dobře znal. Je ten
rozdíl jen v chybějící magii? A je ta Harryho letargie způsobena nedostatkem magie? To by bylo celkem
pochopitelné. Jakmile bude mít Harry svou magii zpět, váţně by stálo zato sepsat o tom studii. Uvaţoval,
který časopis by byl pro uveřejnění článku na toto téma nejlepší.
Myšlenkami se zatoulal k předchozí noci. Proč s ním Harry nepromluvil o svých plánech? Bylo zřejmé, ţe
to probral s Ronem Weasleym. Ale na druhou stranu Weasley je jeden z Harryho nejlepších přátel a krom
toho také patří k hlavním stratégům Řádu.
A pak, Harry si byl jistě vědom toho, ţe by s tím Severus nesouhlasil.
Coţ byl jistě ten hlavní důvod, proč mu to neřekl.
Severus si uvědomil, ţe kdyby se dostal do jeho kůţe, tak by jednal naprosto stejně.
A moţná byl Harry opravdu daleko línější, neţ očekával, ale zase přečetl velkou kopu knih.
Severus prostě jenom není zvyklý dělit se s někým o svůj prostor.
O svůj ţivot.
Všechno to je jen o kompromisech.
Ale oni to zvládnou, vţdyť na to mají ještě kolem sta let.
Kdyţ později vyšel z koupelny a našel čistě převlečenou postel a uklizený obývací pokoj, usmál se. Takţe
nakonec to je opravdu dávat i brát. Přečetl si omluvu na spodní straně svého vzkazu a uviděl mudlovské
léky proti bolesti. Zjištění, ţe Harry myslel na to, aby mu ulevil od bolesti i potom, co na něho tak křičel,
ho zahřálo u srdce.
Všiml si, ţe na věšáku u dveří není Harryho plášť a uvaţoval, koho z přátel šel asi navštívit. Moţná
Hagrida. Třeba dostal chuť na jeho tvrdé koláčky a čaj. Usmál se pro sebe a odešel pokračovat v čištění
Harryho magie.
O Harryho plánech si promluví později v klidu.
***
Draco zhasl světlice nad famrpálovým hřištěm - zmijozelští totiţ měli ve zvyku několikrát ročně trénovat i
za tmy, pro případ, ţe by se hra protáhla aţ do noci - a aby uvolnil ztuhlé svaly, rozhodl se, ţe se pomalu
proletí kolem jezera. Sprchy na famfrpálovém hřišti byly v tuto noční dobu uţ zamčené, takţe všichni z
jeho týmu se vydali na cestu k hradu. Raději je nechal jít napřed, aby mohl nepozorovaně proklouznout
nahoru do Nevillova pokoje a vysprchovat se tam. Začalo pršet. Neměl rád, kdyţ mu při velkých
rychlostech vítr bičoval tváře a déšť ztěţoval jeho vidění, ale kdyţ teď létal pomalu, bylo drobné mrholení
docela příjemné.
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Mezi stromy zaregistroval nějaký pohyb. Zpomalil a přemýšlel nad tím, jaké zvíře se tam asi schovává.
Trvalo mu jen chvíli, neţ zjistil, ţe pod stromem sedí zahalená postava. Přistál tiše opodál a vytáhl hůlku.
Vykouzlil kolem sebe ochranný štít a se zašeptáním Lumos posvítil na postavu tak, aby toho člověka oslnil,
ale sám zůstal ve stínu.
„Draco, proč mě tady oslepuješ?“ ozval se Harry tiše.
Zmijozel sklonil hůlku a přistoupil k němu blíţ.
„Co tady k čertu děláš?“ zeptal se a zadíval se na Harryho, který tam seděl zabalený v plášti u paty
stromu jako hromádka neštěstí.
„Usnul jsem tady,“ odvětil Harry prostě.
Draco se zamračil. „Jsi celý promoklý, ty idiote! Proč ses nevrátil do hradu?“
„Nemůţu.“
„Nemůţeš? Proč bys, do prdele, nemohl?“ Draco si přičapl vedle Harryho. Jeho instinkty na něj přímo
křičely, ţe není něco v pořádku.
„Právě proto.“
Draco k němu vztáhl ruku a dotkl se jeho čela. Cítil, ţe úplně hoří. „Mluvíš z cesty,“ oznámil mu. „Pojď,
půjdeme dovnitř spolu.“
„Nemluvím z cesty,“ usmál se Harry. „Jen jsem se snaţil být vtipný. Ale vidím, ţe neúspěšně.“
Na Dracův nechápavý pohled dodal: „Říkal jsi – proč bys, do prdele, nemohl? A já jsem odpověděl právě
proto.“
„Asi tě to překvapí, Harry, ale pamatuji si, co jsem říkal,“ odsekl Draco. „No tak vstávej. Pomůţu ti vrátit
se dovnitř.“
„Děkuji ti za velkorysou nabídku, ale myslím, ţe si to budeš chtít ještě rozmyslet,“ prohlásil Harry a zůstal
dál sedět. „Musel bys mě ošukat, abych viděl Bradavice a mohl jsem jít dovnitř.“
„Coţe?“
„Nepochybuji o tom, ţe moc dobře víš, co musím dělat, abych mohl zůstat na hradě. Včera v noci jsem
nešoustal ani nepolykal, tak jak to Hermiona vymyslela. Teď je všechno pryč. Ale na tom uţ nezáleţí.“
Draco se posadil vedle Harryho. Nejspíš není ta pravá osoba, ale moţná Harry jen potřebuje, aby ho
někdo vyslechl.
„Proč na tom nezáleţí?“
„Severus mě vyhodil. Takţe ţádný sex. Ţádné Bradavice. Nechci, aby mě ošoustal někdo jiný. A nechci
kouřit někoho jiného. Já chci jenom Severusova ptá...“
„Harry! To je na můj vkus příliš mnoho detailů,“ zaječel Draco.
Harry se zasmál. „Promiň. Cítím se jako idiot. Myslel jsem, ţe bych mohl zachránit svět. Ale teď jsem na
to příliš unavený. Ale ţe je tady krásně. Bylo by pěkné zemřít na tak krásném místě. Miluju Severuse.
Strávil jsem s ním nejlepší kus svého ţivota.“
Obrátil se k Dracovi a chytil ho za ruku. „Řekneš mu to, Draco? Prosím!“
„Řekni si mu to sám, ty idiote. Kaţdý se čas od času pohádá. Tak se seber. Moţná, ţe kdyţ tě dostanu aţ k
hradu, bude pak stačit jen polibek... nebo trocha slin...“
Draco zoufale doufal, ţe si to nebudou muset rozdat na trávníku před vchodem do hradu. Tedy Severus s
Harrym, samozřejmě. On by v ţádném případě nemohl...“
„Nemyslím si, ţe bych to dokázal,“ ozval se Harry.
„Co? Políbit Severuse?“
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„To bych asi zmáknul,“ ušklíbl se Harry. „Nemůţu jít zpět. Moje nohy vypověděly sluţbu.“
„Stalo se ti něco?“ svraštil Draco obočí.
Harry se hořce zasmál. „Dalo by se říct, ţe ano.“
Draco nečekal na svolení, i kdyţ by měl. Harry byl stále při vědomí, třebaţe mluvil z cesty. Bez zaváhání
vsunul ruku pod jeho plášť, dotkl se břicha a...
„Ne!“ vykřikl Harry.
Byl to jen zlomek, po který se Dracovi podařilo vstoupit do jeho těla. Harry neměl ţádnou magii, která by
mu umoţnila delší spojení. Ale...
„Pro Merlina!“ zařval Draco a spadl po zádech do trávy.
Harry se k němu s hrůzou v očích naklonil.
„Nikomu to neříkej,“ drmolil. „Jsi přeci léčitel! Musíš ctít lékařské tajemství!“
Draco si roztřeseně klekl.
„Harry, ty... ty to víš?“
Harry se opřel o strom a chrčivě se zasmál. Nebyl to ani trochu příjemný zvuk.
„Bolí mě celé tělo, mám pocit, ţe je mým kloubům o sto let více neţ Albusovým, neustále mě bolí hlava,
krvácím z nosu, mám závratě, jsem pořád unavený... ano, Draco, vím.“
„Zavolám k tobě Berta Entwhistla...“
„Ten uţ mě viděl.“
„Coţe? Kdy?“
„Pár týdnů před tím, neţ jsem se vrátil do Bradavic. Hned po té, co jsem se to dozvěděl.“
„Takţe on tě teď léčí?“
„Víš moc dobře, ţe nemůţe. Nemám v sobě ţádnou magii.“
„Merline. Proč jsi nám něco neřekl? Abychom si pospíšili? Musíme ti okamţitě vrátit tvou magii.“
„Mám pocit, ţe na to uţ je příliš pozdě, nemyslíš?“ řekl Harry tiše.
„Já... Harry...“ Dracův hlas zněl vyděšeně. I z toho mála, co uvnitř viděl, byl překvapený, ţe je Harry stále
na ţivu a ţe je schopný komunikovat.
„Je to průser, já vím,“ potvrdil jeho myšlenky Harry.
„Ví Snape...“
„Co jestli ví? NE!“
„Dobrotivý Merline.“ Draco zjistil, ţe se chvěje.
Harry se k němu naklonil a pohladil ho po hřbetu ruky. „Omlouvám se, ţe jsem tě tak šokoval.“
Draco k jejich oboustrannému překvapení svou ruku otočil a pevně stiskl Harryho dlaň. „Je mi to tak líto,“
zamumlal.
„Mě taky. Miluju Severuse. A byl jsem právě teď tak šťastný. Ale tak nějak ze mě všechno vyprchává.
Ne... to není ono, ale je těţké to vysvětlit. Je to kruté, ale i milosrdné zároveň. Jen... ještě se musím
vypořádat s tvým otcem. Potom teprve budu moct zemřít v klidu, s vědomím, ţe je Severus v bezpečí.
Samozřejmě také ty a Hermiona a všichni ostatní,“ dodal. „Jsem příliš unavený na to, abych přemýšlel,
natoţ mluvil. Můţeš mi pomoct, Draco?“
Draco stále nemohl vstřebat to, co viděl, nebo slyšel a aby toho nebylo málo, tak ho ještě Harry Potter
poţádal o pomoc. Draco nasucho polkl a přikývl.
„Samozřejmě.“
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„Bylo by váţně hezké, kdybych mohl zemřít tady,“ řekl Harry znovu. „Cítím se tak smířený. Nechce se mi
hýbat. Ale mám před sebou ještě jeden úkol,“ řekl. Rukama se vzepřel o kolena a potom namáhavě vstal.
Zavrávoral a musel se opřít o strom.
Draco k němu přikročil.
„Vezmu tě k sobě na koště, Harry. Budu tě drţet. Vím, ţe to nebude příliš pohodlné, ale zvládneme to,
ano?“
Strčil koště mezi Harryho nohy, sedl si za něho a pevně ho obejmul. Harry byl úplně promáčený, hlava se
mu vyvrátila dozadu a bezmocně klesla na Dracovo rameno.
Draco sevřel Harryho jednou rukou, nashromáţdil si v puse sliny, naslinil si dva prsty druhé ruky a přejel
jimi přes Harryho rty.
„Otevři pusu,“ nakázal tiše ve snaze dostat sliny do Harryho úst.
„Polkni.“
Harry ho poslechl.
„To jsou sliny?“
„Jo. Nemohl jsem ti dát francouzáka, Pottere, vypadáš jako zdechlina,“ řekl Draco hrubě, aby skryl vlastní
rozpaky.
Harry se zasmál, a bez další výzvy otevřel ústa, aby to Draco mohl zopakovat.
„Dobře, uvidíme, jestli to bude fungovat,“ prohlásil Draco. „Vezmu tě rovnou na ošetřovnu.“
Harry sotva znatelně přikývnul.
„Můţu zavolat Berta, aby se na tebe znovu podíval?“ zeptal se Draco, kdyţ se pomalu a těsně nad zemí
blíţili k hradu. Vypadalo to, ţe se i jeho koště zdráhá nést člověka bez magie.
„Ano. A zkontaktuj, prosím, i mé mudlovské lékaře. Mohli by mi pomoct vydrţet ještě týden, nebo dva.
Musím nejdřív dokončit svou práci.“
Draco zjistil, ţe pláče.
***
Téţe noci se Severus do svých komnat téměř přiřítil.
Konečně! Konečně se jim podařilo vyčistit Harryho magii! Kdyby nebylo tak pozdě, trval by na tom, aby ji
převezli do Bradavic okamţitě.
Ve slabém osvětlení, které vycházelo od ohně z krbu, zjistil, ţe je obývací pokoj stále uklizený. Spokojeně
se usmál a zamířil do loţnice.
Zamračil se, kdyţ našel v loţnici nedotčenou postel, ve které očekával spícího Harryho.
Kdyţ vcházel do koupelny, srdce mu uţ bilo jako na poplach.
Místnost byla bez poskvrnky, tak, jak ji uklidil po své poslední návštěvě. Na háčku visel čistý ručník...
Rozhlédl se kolem sebe a uvědomil si, ţe je tam jen jeden ručník, jeden zubní kartáček.
Bezhůlkovým kouzlem rozsvítil světla po celém bytě.
Na Harryho straně postele chyběly knihy.
Snape otevřel skříň. Jeho šaty tam visely úhledně srovnané, osamoceně, bez ledabyle nastrkaného
Harryho oblečení.
Jedna ze zásuvek byla také prázdná.
Obývací pokoj vypadl velmi elegantně, jen co je pravda.
Ale nebyla v něm ani jedna z Harryho věcí.
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Zatleskal a chvíli na to se objevil domácí skřítek.
„Profesore Snape, pane? Co pro vás můţe Lenny udělat?“
„Kde jsou věci pana Pottera?“ štěkl na ni.
„V novém bytě pana Pottera, pane,“ řekla skřítka a obrovskýma očima ustrašeně koukala na mistra
lektvarů.
„Proč?“ ptal se Snape.
„To Lenny neví, pane, věci pana Pottera přestěhoval Dobby.“
„Přiveď mi ho sem.“
Snape přistoupl k baru a třesoucíma se rukama si nalil sklenku whisky.
Oproti skřítčím zvyklostem se Dobby objevil v místnosti za neobvykle dlouhou dobu.
Dost dlouhou na to, aby se Severus cítil ve svém bytě opuštěně, navzdory faktu, ţe tu celá léta bydlel
sám.
Dost dlouhou na to, aby si vybavil vše, co na Harryho vychrlil v záchvatu vzteku.
„Profesore Snape, pane?“
„Řekni panu Potterovi, aby se okamţitě vrátil. Nebo mě vezmi do jeho pokoje,“ přikázal rázně a dopil
zbytek whisky. Řekne Harrymu, ţe právě dokončili čištění jeho magie a potom se s tím pitomým klukem
pomiluje. Uţ se viděl, jak se probírá prsty jeho nádhernými vlasy...“
„Pan Potter spí,“ odvětil Dobby klidně.
Snape se na neústupného skřítka podíval. „No tak zatím přines zpět jeho věci. Došlo jen k nedorozumění,“
nařídil mu.
Skřítek se napřímil. „Dobby je odpovědný výhradně panu Potterovi,“ řekl odhodlaně a zmizel.
Snape tam zůstal stát sám, s prázdnou sklenicí v ruce, přemoţen domácím skřítkem.
Pomalu se dovlekl do postele. Studené lůţko bylo nehostinné a pronikavě vonělo pouze pracím
prostředkem. Severus se přetáčel z boku na bok ve snaze se uvelebit. Jak se převracel, otřela se mu deka
o muţství a to mu připomnělo, ţe se nemiloval s Harrym! Náhle ztuhnul a posadil se. Uvědomil si, ţe
včera v noci také k ničemu nedošlo... to znamená, ţe Harry uţ nepotřebuje... jeho fyzické přispění... k
tomu, aby mohl zůstat v Bradavicích.
Věděl, ţe by měl být rád, ale v tu chvíli se cítil ještě osamělejší.
***
Draco se dostal do postele kolem čtvrté ráno. Vklouzl pod přikrývku vedle Nevilla, který se k němu obrátil
a objal ho.
„Jsi v pořádku?“ zeptal se ho Neville rozespale a pohladil ho na boku.
Ještě v noci poslal Draco svým dvěma milencům skřítka se vzkazem, ţe na něho nemají čekat, protoţe má
nějakou neodkladnou práci.
Draco se přitulil k velkému tělu a uţíval si jeho pevné hřejivé objetí.
„Taky tě zdrţel esej z Věštění z čísel?“ zamumlal Neville. „Hermiona šla spát aţ ve dvě.“
Poměrně brzy zjistili, ţe mají kaţdý jiný spánkový reţim. Draco a Hermiona často pracovali dlouho do
noci, zatímco Neville měl tendenci chodit spát dříve, ale o to dříve byl ráno vzhůru. Po několika nocích,
kdy spali odděleně, protoţe měli starost, aby se vzájemně nerušili, se dohodli, ţe budou raději spát
společně, bez ohledu na to, kdo chodí v kolik hodin spát.
Několik minut strávili v tichosti. Vypadalo to, ţe Hermiona spí jako dudek.
„Konečně se nám podařilo vyčistit Harryho magii,“ řekl Neville po chvíli.
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Draco prudce zvedl hlavu. „Opravdu? Takţe je připravená?“
„Hmmm. Zítra ji můţeme Harrymu vrátit. A konečně budeme zase trávit večery společně.“
Draco si lehl na záda, chvíle radosti, která ho zachvátila, ho rychle opustila a hrozilo mu, ţe se hloupě
rozbrečí. Posledních pár hodin strávil s Harrym, Bertem a Harryho mudlovskými lékaři, které tam v
záchvatu zoufalství sám přemístil.
Věděl, ţe slzy byly způsobeny částečně i vyčerpáním.
Tak moc to chtěl Nevillovi všechno říct, přímo zoufale potřeboval útěchu i povzbuzení, ale věděl, ţe se
musí zachovat jako správný léčitel. Stejně tak si počínal i Bert, který se mu ani slůvkem nezmínil o tom,
ţe ví, co se s Harrym děje.
Hlasitě popotáhl.
„Jsi v pořádku?“ zeptal se ho Neville znovu a pohladil ho svou velkou teplou dlaní po nahých zádech.
„Jsem jen unavený,“ řekl Draco. „Na něčem jsem dělal s Bertem,“ dodal ještě před tím, neţ se Neville stihl
víc zajímat o příčiny jeho únavy.
„Aha.“ Neville se k němu víc přitiskl. Věděl, ţe uzdravování můţe být pěkně vysilující. Léčitelé, kteří občas
přišli za jeho rodiči, vypadali při odchodu úplně vyčerpaně.
Drţel Draca v pevném objetí a oba brzy usnuli.
***
Druhý den ráno byl Harry probuzen tím, ţe mu někdo jemně zatřásl ramenem. Obrátil se na záda a
zasténal. Celé tělo ho bolelo a podle vůně mu bylo okamţitě jasné, kde je – za ta léta v Bradavicích zde
totiţ strávil víc času, neţ by mu bylo milé.
Otevřel oči a viděl, ţe se nad ním sklání Draco.
Pracně posbíral své myšlenky, posadil se a natáhl se po sklenici, kterou mu Draco podával.
„Měl bys spát,“ řekl Dracovi, kdyţ si svlaţil ústa a hrdlo.
Draco se na něho tázavě podíval.
„Měl bys naspat všechen ten čas, cos strávil se mnou,“ vysvětlil mu Harry. „Jsem ti za to vděčný, Draco.
Děkuji ti. A promiň, ţe jsem tě do toho zatáhl.“
„Zapomeň na to,“ odmítnul Draco jeho díky a přitáhl si blíţ ţidli. „Neville mi řekl, ţe je tvá magie
vyčištěná. A připravená na to, aby ti ji okamţitě vrátili.“
V Harryho očích na zlomek vteřiny zahlédl jiskřičku naděje, ale ta rychle pohasla.
„Dobře víš, ţe na tohle je příliš pozdě,“ řekl Harry tiše.
„Ne, tím si nemůţe být nikdo jistý,“ prohlásil Draco naléhavě.
Harry si lehl zpět na polštář a unaveně se na něho podíval.
Draco si roztřesenou rukou prohrábnul vlasy.
„Harry...“
„Mozek mám ještě v pořádku,“ přerušil ho Harry. „A není to tak dlouho, co jsem o tom mluvil s léčitelem
Entwhistlem.“
„To nemůţeme vědět...řekl mi, ţe ještě nikdy nebyl v situaci, jako je tato. Alespoň počkejme, neţ přijdou
ty mudlovské testy. Rozhodneme se aţ potom.“
„No, myslím, ţe tím nic neztratím,“ přikývnul Harry. „Musím vidět Rona. Jsem přesvědčený, ţe ze všeho
nejvíc potřebuju dobrou strategii a to rychle.“
„Ty mu to řekneš?“
Harry se na chvíli odmlčel. „Ano,“ řekl nakonec.
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„A Severusovi?“
Harry sklopil hlavu. „Říkal jsem ti... ţe uţ mě nechce... všechno skončilo.“
„Tomu se dá těţko uvěřit,“ zamumlal Draco. „Stejně se to dozví, aţ bude pátrat po tom, proč odkládáš
vrácení své magie.“
„Napřed si musím promluvit s Ronem. Potřebuju vědět, jak dostat tvého otce... promiň. Draco, musím se
s ním setkat tváří v tvář a s co největším počtem jeho kumpánů. Musím to skoncovat. Jaké by jinak mělo
moje snaţení smysl?“
Draca samotného překvapilo, ţe Harryho pohnutkám opravdu rozumí. Povzdychl si. „Jak se cítíš?“
„Jsem celý rozlámaný. Ale mohlo by to být i horší. Dej mi minutu, abych se oblékl... Je ještě čas na
snídani, ne? Půjdu na ni s tebou.“
„To tedy nepůjdete!“ ozval se kapitán Nathan Jones, Harryho mudlovský lékař, který právě vstoupil
dovnitř.
„Proč ne?“ zeptal se Harry.
Nathan zkontroloval jeho krevní tlak a teplotu a celou dobu si Harryho pozorně prohlíţel. „Opravdu se na
to cítíte?“ zeptal se po chvíli tiše. V tom se tam objevila Poppy.
„Nejsem si jistý,“ odpověděl Harry upřímně. „Myslel jsem si ale, ţe bych to měl zkusit. Mám hodně práce.“
„Jsem si jistý, ţe to můţe počkat...“ začal Nathan.
„To nemůţe,“ přerušil ho Harry příkře. „A vy to moc dobře víte. Omlouvám se, nechtěl jsem být hrubý,“
řekl o poznání smířlivěji, „Ale pokud to mám říct v armádní terminologii, ještě jsem nedokončil svou misi.
A dokud budu ţít, tak se budu snaţit svůj úkol dokončit. Chápu, ţe máte spoustu dalších pacientů. Pokud
se chcete vrátit zpět...“
„Mýlíte se,“ přerušil ho Nathan pevně. „Právě jsem se spojil se svými nadřízenými a aţ do odvolání jsem
nyní váš osobní lékař. Odpoledne přijde doktor Hammond s výsledky posledních testů, a jsem
přesvědčený, ţe vám bude chtít odebrat nějaké další vzorky.“
Harry si mezi řádky domyslel i nevyřčené. „V tom případě se sem odpoledne vrátím. Chtěl bych jít do
Velké síně, protoţe se potřebuju vidět s Ronem. Nechcete se s k nám připojit na snídani?“
„Pokud ovšem v tuto nekřesťanskou hodinu snesete ryk několika stovek dětí,“ utrousila Poppy.
Nathan se usmál. „Půjdu velmi rád. Miluji to tady. Stále nemůţu uvěřit vlastním očím.“
„Tak si to pojď obléknout, Harry,“ řekla Poppy a měla přes ruku přehozený jeho speciální ochranný oblek.
Harry se na ni podíval. „Myslíte, ţe má ještě smysl tohle všechno na sobě tahat?“ zeptal se.
Nastalo bolestné ticho.
Harry popadl svůj hábit a odešel do koupelny.
***
Kráčeli dolů do Velké síně a bez tlaku speciálního obleku se Harry cítil báječně. Poppy na jeho hábit
pouţila změkčovací a nadlehčovací kouzlo, aby se mu neotíral o poškozenou kůţi. Pod ochranným oblekem
musel nosit spodní prádlo, ale pod hábit si ţádné nevzal a tak šel na snídani tradičně ustrojený. Dokonce
si nevzal ani obličejovou masku. Cítil se tak lehce a mnohem více sám sebou.
Vlastně se celkově cítil mnohem lépe a celá cesta do Velké síně proběhla bez problémů. Draco a Nathan šli
po jeho boku a všichni si přátelsky povídali.
Sotva vstoupili dovnitř, všichni studenti se na ně obrátili. Nejvíc pozornosti ovšem sklidil atraktivní mladý
lékař v uniformě, který byl středem zájmu uţ od své první návštěvy. Obvykle byl viděn jen na chodbách,
takţe jeho příchod do Velké síně vzbudil náleţitý rozruch.
„Přejete si sedět u studentského stolu, nebo profesorského?“ zeptal se ho Draco.
„Budu sedět s vámi,“ odvětil bezstarostně Nathan.
448

STROM POZNÁNÍ

***
Brumbál a Severus napjatě sledovali, jak všichni tři zamířili k nebelvírskému stolu. Albus byl informován
Poppy o tom, ţe je Harry na ošetřovně a ţe k němu Draco přivedl jeho mudlovského lékaře. Krátká zpráva
také uváděla, ţe Draco poţádal o konzultaci i léčitele Cuthberta. Přemýšlel nad tím, co se asi děje,
nicméně na první pohled to nevypadalo na nic váţného.
***
Severus se zamračil. Proč je tady Harryho lékař? Všiml si, ţe Harry nemá svou masku, a kdyţ zvednul
šálek čaje, aby se napil, zahlédl pod rukávem hábitu holou kůţi. Takţe uţ nemá ani speciální ochranný
oblek? Kdy bylo rozhodnuto o tom, ţe je dnes ten den, kdy ho přestane nosit? Nevzpomínal si, ţe by se o
tom Harry zmínil.
Severus uţ oznámil Albusovi, ţe Harryho magie je vyčištěná od všech kleteb a připravená, aby se vrátila
ke svému majiteli a Albus navrhl, ţe to můţou udělat ještě dnes po vyučování. Vypadalo to, ţe věci
nabírají správný směr a Severus přemýšlel, jak moc by Poppy dokázala zlepšit vzhled Harryho
zdevastovaného těla.
Uvaţoval také nad tím, jestli uţ Draco Harrymu tu skvělou zprávu řekl. Vsadil by se, ţe ano, určitě se to
dozvěděl od Nevilla. Při tom pomyšlení se cítil podráţděný. Bylo to od něho moţná dětinské, ale on chtěl
být tím, kdo Harrymu tu novinu sdělí. Zvláště teď, kdyţ se měl za co omlouvat a napravovat, co způsobil.
***
Harry se posadil vedle Rona a Nathan si sedl na lavici naproti nim.
Harry se necítil moc hladový, ale napil se čaje a snědl kousek toastu s marmeládou. Kolem nich probíhala
ţivá konverzace, ale Ron se soustředil jen na své jídlo. Ostatně jako vţdy.
„Rone?“ promluvil na něho tiše Harry. „Musím s tebou mluvit.“
„Tak spusť,“ povzbudil ho Ron bodře a začal vytírat ţloutek na talíři několika plátky slaniny.
„V soukromí,“ ozval se Harry.
Ron se na něho podíval. „Dobře. Mám volno po hodině péče o...“
„Můţeme si promluvit hned? Je to opravdu důleţité.“
Zatímco Ron doţvýkával poslední sousto, tázavě na Harryho zíral. „Tak jo,“ řekl nakonec. „Můţeme
vyrazit?“ Zkoumavě se podíval na Harryho talíř a dodal. „Zrovna moc jsi toho nesnědl.“
„Nemám hlad. Uţ jsem hotov,“ odpověděl Harry a vstal. „Nebude vám tady nic chybět, Nathane?“ obrátil
se na lékaře.
„Nechcete raději, abych šel s vámi? Umím být diskrétní.“
„Zůstaňte tady a v klidu se najezte. Pokud bych vás potřeboval, pošlu pro vás Rona.“
„Dobře. Mimochodem, ta slanina je vynikající.“
Harry se zasmál.
Ron nechápavě následoval svého přítele ven.
„Komnata nejvyšší potřeby?“ navrhl.
Navzdory tomu, ţe to byl dobrý nápad, tak to Harry hned zavrhl, pochyboval o tom, ţe by byl schopen
vydrápat se aţ do sedmého patra. Na schodech se totiţ dost zadýchával.
„No a co jít do mé třídy? Stejně se nikdy nepouţívá na běţnou výuku. Můţeš udělat nějaká ochranná
kouzla proti vyrušení, Rone?“
O chvíli později se tak stalo.
Harry si uvědomil, ţe absolutně nemůţe najít slova, kterými by takovou věc svému příteli mohl říct. Byl
tak zaměstnán přemýšlením o tom, co je všechno třeba udělat... no, moţná by mohl začít tam.
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Posadil se na ţidli a opřel se lokty o stůl. „Musíš vymyslet plán, abych se mohl setkat s Malfoyem a jeho
kumpány tak rychle, jak jen to bude moţné.“
„No, víš, hodně jsem o tom přemýšlel, kámo, ale proč ten náhlý spěch? Krom toho Hagrid začíná být
váţně nervózní, ţe ses tam ještě neukázal...“
„Musím to zvládnout do příštího týdne, maximálně do deseti dnů,“ přerušil ho Harry klidně.
„Hej! No, tak, Harry, pojďme se bavit rozumně. To není reálné. A pak, tvá magie ještě není připravena...
počkej, oni to uţ dokázali?“
„Ano, včera bylo dokončeno čištění.“
„Dobře, rozumím,“ přikývl Ron. „Chceš dostat svou magii zpátky co nejdřív, jasně.“ Zčistajasna hrozně
zrudnul. „Och. Abys pořád nemusel... však víš... se Snapem... jen kvůli tomu, abys mohl zůstat na
hradě?“
Harry se od něho odvrátil. Tahle konverzace se začala stáčet jinam, neţ měl v plánu. „Severus mě vlastně
včera vyhodil.“
„Coţe?“
„Jsem příliš komplikovaný a líný... vidím jen sám sebe. V kaţdém případě...“
„Ach, Harry, to je mi líto. Sám nemůţu uvěřit tomu, ţe jsem řekl, ţe mi je to líto, ale... no, ty ho miluješ.“
„Ano.“
„No ale... kdyţ tě vyhodil... takţe uţ není nutné, abys měl sex? Abys mohl zůstat na hradě? Neville
říkal...“
„Je to nutné.“
„Ale...“
„Minulou noc mi pomohl Draco. Byl jsem venku a on...“
„Draco? Ty ses nechal šoustat Dracem? Zatraceně, napřed Hermiona a Neville a teď... to vás přitahují
zmijozelové, nebo tak něco? Harry, jistě by se našel někdo jiný...“
Harry si nemohl pomoct, a i přes hrůzu, kterou měl jeho přítel v očích, se rozhodl, ţe si z něho vystřelí.
„Rone, nenapadlo mě, ţe bych se mohl v této záleţitosti obrátit na tebe. Nevykládej si to špatně, ale já
jsem opravdu nemohl tušit, ţe bys byl ochotný...“
Ron zezelenal, potom zesinal a otvíral pusu jako ryba na suchu.
„Já... já... Harry...nemyslel jsem...“
Harry mu poloţil ruku na rameno. „Uklidni se. Nikdy bych tě o něco takového nepoţádal. Krom toho to
byly jen sliny.“
„Tys ho políbil?“ Ron vypadal ještě vyděšeněji, neţ před chvílí.
„Ne, naslinil si prsty a vrazil mi je do pusy.“
„Eh! Fuj! Harry...“ zašklebil se Ron znechuceně.
„Nicméně, dnes budu muset najít někoho jiného, tak přestaň vyvádět, Rone.“
„Jasně, ale je to... jsi fakt chudák,“ poplácal Ron soucitně Harryho po rameni.
Zdálo se, ţe nastala ta pravá chvíle.
„Ve skutečnosti tohle bohuţel není můj největší problém, Rone.“
Ron se podíval na Harryho a potom vesele poznamenal. „Víš, Harry, zezačátku to byl trochu šok, ale teď
uţ mi na tvém obličeji nepřijde nic zvláštního.“
Harry se musel zasmát. „To je opravdu potěšující, Rone,“ zazubil se na něho.
450

STROM POZNÁNÍ

„No... ale, však víš, jak to myslím,“ zamumlal Ron a znovu zrudnul.
„Jo, vím,“ usmál se na něho Harry. „Jsem ti za to vděčný.“
„Sakra. Jsem jako slon v porcelánu,“ mnul si Ron krk.
„Neřeš to,“ uklidnil ho Harry, a rozhodl se pro jiný přístup. „Nejsi tady proto, abys mě utěšoval, ale proto,
ţe ti věřím jako stratégovi. Já to opravdu s Malfoyem potřebuju skoncovat okamţitě.“
„Ale je ti jasné, ţe to nemusíš dělat. Od toho máme bystrozory a jiné... Uţ to není tvá zodpovědnost, bez
ohledu na to, co kdo od tebe očekává.“
„Jistě, teoreticky to vím,“ souhlasil s ním Harry, „ale přesto tady uvnitř cítím pocit zodpovědnosti. Teprve
potom, aţ to celé vyřeším, tak budu moc odejít s vědomím, ţe jsou všichni, na kterých mi záleţí, v
bezpečí.“
„Odejít? A kam?“ vykřikl vzrušeně Ron, ale potom svěsil hlavu. „Předpokládám, ţe jsi dostal nabídky z
celého světa. Chápu, ţe jsi přijal tu nejlepší. Ale budeš mi chybět.“
Harry polknul. Nedokázal si představit, jak tento rozhovor bude těţký – tedy ne, ţe by o tom ve
skutečnosti vůbec přemýšlel.“
„Posaď se, Rone. Chtěl bych si s tebou váţně promluvit.“
„Coţe?“ Ron se posadil. „Co se děje, Harry? Naháníš mi strach. Lidé mi vţdycky říkají, abych si sednul,
kdyţ si myslí, ţe po vyslechnutí jejich zprávy omdlím. Ještě nikdy jsem neomdlel.“
Harry si poloţil ruce do klína. „Není jisté, jestli to byl Voldemort, nebo někdo jiný, ale... něco mě dostalo.
Aţ po bitvě.“
„Nerozumím?“ zvedl Ron obočí. „Myslel jsem si, ţe ty kletby z tebe vytáhli zároveň s tvou magií? Ona tam
nějaká zůstala?“
Harry zavrtěl hlavou.
„Je moţné, ţe ty kletby, dokonce i za tu krátkou dobu, co tam byly, spustily nějakou reakci. Nebo se stalo
něco, co by se stalo tak jako tak... to uţ nikdo nezjistí. Jde o to...“ Harry se zarazil, podíval se na Rona a
polkl.
„Řekni mi, co se děje. Určitě to můţeme nějak vyřešit.“
„Ne, to nemůţeme,“ odvětil Harry. Vzhlédl a vzal Rona za ruku. Pomyslel si, ţe i jeho ten dotek moţná
povzbudí. „Mám leukémii. To je rakovina krve. Je to... no... není to snadno léčitelné ani kdyţ se to
podchytí včas, a já ji mám uţ v pokročilém stádiu.“
Ron ho popadl i za druhou ruku a natočil si ho k sobě. Chvíli na něho zíral. „Co mi to tu vykládáš?“
zašeptal.
„Slyšels. Proto potřebuju tvou pomoc. Prosím, pomoz mi to s tím sráčem Malfoyem skoncovat. Prosím.“
Zdálo se, ţe ticho je nekonečné.
„Kolik máš času?“ vysoukal nakonec ze sebe Ron.
„Měsíc? Čtrnáct dní? Pět týdnů? Prostě málo,“ ozval se Harry sotva slyšitelně. „Lékaři doufají, ţe budou
mít uţ dnes odpoledne lepší představu. Musíme pospíchat... protoţe... za chvíli nebudu schopen se hýbat.
To je ten důvod, proč...“
Ron přikývl.
Chvíli tam spolu seděli a rozpačitě mlčeli, a přesto to ticho bylo po tom všem překvapivě uklidňující.
„Kdo všechno to ví?“ zeptal se po chvíli Ron.
„Draco. Našel mě včera v noci. Musel to říct Poppy. Potom Cuthbert Entwhistle a mudlovští lékaři.“
„Severus to neví?“ hlesl Ron šokovaně.
Harry zavrtěl hlavou.
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„Musíš mu to říct.“
„Myslím si, ţe je na čase říct to všem... aby se věci daly do pohybu. Moţná bychom to měli probrat se
členy Řádu. Uţ nemá smysl nic zastírat.“
„Jak se cítíš?“ zeptal se Ron mdle.
„Jsem unavený. Někdy je mi lépe, jindy hůř a někdy úplně zle. Lékaři mi můţou dát nějaké utišující léky...
aţ se budu blíţit ke konci. Ale zatím si musím uchovat čistou hlavu.“
Ron přikývl a vstal. „Svolám setkání Řádu na dnešní večer... tedy jestli souhlasíš? Neměl bys to napřed
říct Hermioně a Nevillovi?“
Harry se najednou cítil neskutečně vyčerpaný. „Nemohl bys to udělat ty? Anebo by jim to mohl říct Draco?
A pokud by ti to nevadilo, mohl bys dojít do Velké síně pro Nathana? Doprovodí mě zpět na ošetřovnu.“
***
Ron byl právě na cestě do Velké síně, kdyţ mu zastoupil cestu Snape. Zrzkovi došlo, ţe tu na něho čekal.
„Pane Weasley? Nejdete náhodou pozdě na hodinu?“
Ron se snaţil ze všech sil o lhostejný výraz, ale zdálo se, ţe ho svaly na obličeji odmítaly poslouchat.
„Rone? Jste v pořádku?“ zeptal se ho Snape naléhavě.
„Milujete Harryho?“ vyhrkl na něj Ron. „Řekl mi, ţe jste ho vyhodil.“
„Došlo k nedorozumění,“ odsekl Snape.
„Jo, Harry po ţivotě u Dursleyů nemá páru o tom, co obnáší rodinný ţivot,“ zabručel Ron. „Stačí mu
sebemenší naráţka a uţ je přesvědčený, ţe ho nechcete. Tak milujete ho?“ zeptal se znovu.
Severus zvedl obočí. „Jste rozrušený. Nevím, jak jste přišel na to, ţe bych vám odpověděl...“
„Tak máte ho, kurva, rád nebo ne?“ zaječel na něho Ron. „Protoţe jestli ano, tak byste měl za ním hned
jít! Já jdu pro jeho lékaře. Máte teď vyučování?“
Zmatený z jeho chování a z nevyzpytatelných otázek, rozhodl se Snape odpovědět. „První odpověď je ano
a druhá ne. Jste spokojen?“
„Ne. Ale teď jděte za ním. Vrátím se za chvíli.“
***
Harry zvedl hlavu, jakmile Severus otevřel dveře.
„Potkal jsi Rona,“ odtušil.
„Ano. Choval se velmi podivně. A proč je tady tvůj lékař?“
Harry se podíval na Severuse. Bylo teprve půl deváté ráno, ale jemu se zdálo, ţe tento den uţ trvá věčně.
„Umírám,“ řekl stručně. Za Severusovými zády se objevili Nathan a Ron. Harry se podíval na Nathana a
řekl: „On tu bude se mnou, dokud nezaklepu bačkorama, ţe Nathane? I kdyţ si myslím, ţe bude zklamaný
z toho, jak krátce tady v Bradavicích bude moct zůstat.“
41. kapitola - Harryho způsob řešení
Severusův mozek běţel na plné obrátky, stejně, jako tomu bývalo v přítomnosti Temného pána – vše bylo
ostřejší, linie byly zřetelnější, barvy intenzivnější, slova zněla hlasitěji. Moţná to bylo očekávanou bolestí,
která mohla přijít kaţdým okamţikem.
Uvědomoval si dech muţů, kteří stáli za ním. Ron Weasley dýchal zprudka, třebaţe stál nepohnutě, z
druhého muţe sálal klid. A Harry...
To, co Harry řekl, bylo přece naprosto směšné... ale ten tón... v jeho hlase byl slyšet nepatrný záchvěv
strachu. Byl bledý a tmavé vlasy měl dnes ráno nezvykle zplihlé.
Harry si poloţil lokty na stůl a opřel si bradu o propletené prsty. Odhalené předloktí vypadalo tence a
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zranitelně.
Najednou to Severusovi všechno došlo.
„Nevzal sis dnes svůj oblek, protoţe jsi to vzdal?“ prohlásil a nebyl schopen zakrýt ve svém hlase šok.
Cítil, jak ho doktor postrkuje dovnitř.
„Alex... pardon, Harry... usoudil, ţe uţ nemá význam zatěţovat se nošením toho nepohodlného
speciálního oděvu. Bylo to od něho velmi racionální rozhodnutí,“ řekl Nathan tiše.
Severus se trochu vzpamatoval, aţ kdyţ zjistil, ţe sedí vedle Harryho.
Ron postával u dveří a Nathan klečel vedle svého pacienta. „Jste připraven?“
Harry se místo odpovědi podíval na Severuse.
„Severusi? Tohle všechno si můţeš vyslechnout aţ se členy Řádu. Není třeba předstírat...“
„Neplácej pitomosti! Bolela mě hlava a choval jsem se jako idiot. Myslel jsem si, ţe máme nejméně sto let
na to, abychom se naučili spolu ţít.“
Harryho pálily v očích slzy. Síla vlastních emocí ho zaskočila, uţ si pomalu zvykl na to, ţe nic necítí.
„Obávám se, ţe ne. Omlouvám se za to, ţe jsem udělal takový nepořádek,“ ztěţka polkl.
„Spíš by ses měl omlouvat za to, ţe jsi tohle přede mnou zatajil. Ale to probereme později. Mnohem
důleţitější je, abych teď odpověděl na otázku, kterou mi poloţil pan Weasley... samozřejmě, ţe tě miluji,
ty ignorante. A teď mi řekni, co se k sakru děje? Jak se cítíš?“ zeptal se ostře.
„Jsem unavený. Promiň.“
Severus se na něho upřeně podíval. Vstal a proměnil ţidli, na které seděl, na široké pohodlné křeslo a
rozpřáhl k Harrymu ruce. Harry se vyhoupl na nohy, o chvíli později uţ seděl Severusovi na klíně a opíral
se hlavou o jeho hrudník.
Pocit, ţe má Harryho zase u sebe, přehlušil Severusovy rozpaky z přítomnosti svědků.
Pohladil Harryho po vlasech a potom se vyzývavě podíval na oba přihlíţející muţe.
„Rone. Budete tak laskav a přeměníte něco pohodlnějšího pro našeho hosta?“
„Oh! Jasně! Omlouvám se.“ Ron briskně proměnil dvě lavice na pohodlná křesla.
„Stále nemůţu uvěřit tomu, ţe je tohle moţné. Ale také je neuvěřitelné, jak rychle jsem si zvykl na to, ţe
se tohle tady děje. Moţná jsem aţ příliš okouzlen kouzly,“ usmál se Nathan a poněkud nesměle se uvelebil
v křesle, jako by měl strach, ţe pod ním můţe kaţdou chvíli zmizet.
„Severusi?“ ozval se Harry tiše.
„Hmmm?“
„Vím, ţe bych ti to měl říct všechno o samotě... ale... teď jsme tady... nevadilo by ti, kdyby se k nám
připojil Albus, Hermiona a Neville? Draco to sice ví, ale budu rád, kdyţ také přijde. Nemám energii na to
říkat to víckrát. Nathan a Draco to můţou vysvětlit. Tedy pokud vám to nebude vadit, Nathane?“
„Jistě, zdá se to jako dobrý nápad.“
„Rone, dojděte pro ně,“ obrátil se Severus na zrzka. „A řekněte Albusovi, aby sehnal někoho, kdo mě dnes
zastoupí na vyučování.“
„Ano, pane.“
Harry se přitulil k Severusovi a uţíval si pocit tepla jeho těla. Lehce se zachvěl. Severus okamţitě vykouzlil
přikrývku a přehodil ji přes něj. Nathan šel k oknu a pozoroval madam Hoochovou, jak se věnuje prvním
ročníkům.
„Aţ přijdou, tak vstanu,“ řekl Harry.
„Zůstaneš tady,“ odpověděl mu Severus a políbil ho do vlasů.
453

STROM POZNÁNÍ

„Víš to určitě?“
„Plazil jsem se v blátě před Voldemortem a snášel jsem uráţky toho póvlu. Tak se přeci nebudu stydět za
to, ţe před přáteli objímám muţe, kterého miluji,“ prohlásil upřímně Severus.
„To je dobře. Je mi u tebe pohodlně. Zajímalo by mě, kolik let by trvalo, neţ bychom se dostali sem,
kdybych neumíral?“
„Zbytečně dlouho,“ řekl Severus po delší odmlce. „V ţivotě vůbec promarníme příliš času.“
„Tahle chvíle je jedna z nejhezčích, co jsme spolu proţili. Myslím, ţe jsme nikdy neplýtvali časem,“
ubezpečil ho Harry a olízl slanost Severusovy kůţe v místě, kde jeho krk vykukoval z hábitu. „Chutnáš
skvěle. Dnes v noci jsem se musel spokojit s Malfoyovými slinami. Jinak bych se nemohl vrátit zpět do
hradu.“
Severus si ho k sobě přitáhl pevněji. „Odpusť mi,“ zašeptal Harrymu do ucha. „Nikdy jsem nechtěl, abys
odešel z našich pokojů.“
„Taky se omlouvám,“ zamumlal Harry zpět. „Ani jsem ho nemusel políbit. Stačilo, kdyţ si naslinil prsty a
strčil mi je do pusy. Byl to opravdu dobrý nápad, ale mohl bych mít dnes večer v puse tebe? Potřebuji cítit
tvou chuť. Pocítit, ţe jsi.“
„Ano,“ zasténal Severus a navzdory strachu a přestálému šoku pocítil vlnu vzrušení.
Někdo zaklepal na dveře. Harry se zavrtěl zadkem proti Severusovi a zamumlal: „Zatraceně špatné
načasování. Chci tě,“ zabořil hlavu do Severusova krku a ignoroval klepání.
Severus ho útěšně pohladil po zádech. „Budeš mě mít. Ale teď jsou na řadě oni, ano?“ A s těmi slovy
uvolnil zabezpečení dveří.
Vešel Albus, a kdyţ viděl, ţe za ním o okamţik později vstoupila i Hermiona a Draco, povytáhl překvapeně
obočí.
„Poslal jsem domácího skřítka pro Nevilla,“ oznámil Ron a začal přeměňovat další vybavení místnosti na
pohodlná křesla.
Také ho napadlo přivolat dalšího domácího skřítka a o chvíli později se zde objevil tác s kouřící konvicí a
cinkajícími šálky.
Jeho maminka vţdycky doporučovala na šok silný čaj.
A on sám teď nějakou berličku potřeboval.
Harry zůstal přitulen k Severusovi, zatímco Nathan, občas doplňován Dracem, mluvil o jeho zdravotním
stavu. Šok a nevíra jeho přátel byla v jistém smyslu uklidňující, ale Harry si teď dělal starosti jen o
Severuse. Hermiona měla Draca a Nevilla, a Ron měl svou rodinu, která mu poskytne oporu. Oni se přes
to přenesou.
Jeho velký ţal a pocit viny nad Siriusovou smrtí také časem vybledl. Bylo to přirozené. Ale tenkrát, kdyţ
to bylo čerstvé a trýznil se tím, měl své přátele, kteří mu pomohli, třebaţe se k nim choval jako bastard.
Kdo ale podrţí Severuse? Albus umírá také. Nepochyboval o tom, ţe si Severus časem najde jiného
milence, ale je to pro něj příliš mnoho změn najednou. Pád Voldemorta, smrt jeho rádce, smrt milence...
Moţná opustí Bradavice. Mohl by, pokud bude svobodný. Harry se musí ujistit, ţe v budoucnu bude mít
Severus moţnost dělat cokoliv, co bude chtít.
Zbaví svět toho bastarda Malfoye. Uţ kvůli němu.
Cítil, jak se Severusovy svaly napínají při kaţdém lékařově slovu. Harry ho poslouchal jen na půl ucha.
Náhle se Severus tak prudce napřímil, ţe málem Harryho shodil.
„Okamţik, něčemu tady nerozumím! Harry má nějakou nemoc, o které víte uţ týdny a nic jste pro něho
doposud neudělali?“ zeptal se ostře lékaře.
Nathan se podíval na Harryho. „Je několik způsobů léčby, ale Harry je všechny odmítl.“
Severus si Harryho k sobě obrátil. „Proč?“
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„Protoţe by to znamenalo zničení buněk, které vytváří moji krev,“ odpověděl Harry tiše. „Jakmile jsem se
to dozvěděl, tak jsem si o tom promluvil s Cuthbertem Entwhistlem. A po tomto způsobu léčby by byla
minimální šance na to, ţe se podaří vrátit mou magii zpět.“
„Ale po té léčbě bys měl šanci přeţít?“
Harry pokrčil rameny. „Ani tak by nebyly moje šance na přeţití nějak zvlášť vysoké. Nemoc uţ je příliš
rozrostlá.“
Severus se obrátil na lékaře a provrtal ho temným pohledem. „Jak je moţné, ţe jste přišli na jeho nemoc
v tak pozdním stádiu? Byl přeci v té vaší zasrané nemocnici několik měsíců!“
Harrymu bylo nepříjemné dohadovat se s ním v této pozici a tak sklouznul ze Severusova klína, přičemţ
zůstal dál zabalený v dece. Albus mu okamţitě přeměnil jeho vlastní křeslo.
Snape dál propaloval Nathana pohledem.
„To není jejich chyba,“ ozval se Harry přiškrceně.
Všichni se na něho podívali, včetně lékaře.
„První alarmující výsledky měli uţ dávno. Doktor mi řekl, ţe se v mojí krvi vyvíjí něco znepokojujícího.
Bystrozor, který tam měl v té době sluţbu, si myslel, ţe to nějak souvisí s mojí magií a tak zařídil, ţe
lékaři na mé krevní testy zapomněli.“
„A tys to dovolil?“ zavrčel Severus.
Harry se provinile zavrtěl v křesle.
„Myslel jsem si, ţe se moje magie nějak oţivila. Ţe začala růst sama od sebe. Musela se přeci nějak někde objevit, odněkud růst – já jsem přeci nebyl vţdycky tak silný, jak jsem byl před... doufal jsem, ţe
se má magie vrací a ty uţ se nebudeš muset mořit jejím čištěním.“
Snape se zaposlouchal do jeho skomírajícího hlasu a cítil z něho touhu, kdy Harry den za dnem doufal, ţe
se vrací jeho magie a nezmínil se o tom ţivé duši. Zklamání, které musel proţít bylo jistě zdrcující. Chtěl
ho za tento kousek proklít i konejšivě stisknout v náručí zároveň... sakra!
Podíval se na Draca. „Je to tak, ţe kouzelníci obvykle touto nemocí netrpí?“
„Ne, magie jim poskytuje ochranu,“ řekl Draco tiše.
„Tak vrátíme Harrymu jeho magii zpět ještě dnes, a vše se vyřeší. Proč tady ještě sedíme?“
„Severusi... já se domnívám... já si nemyslím...“ Draco nemohl najít slova.
„Co? Proč tady není Entwhistle? Tohle evidentně přesahuje tvoje schopnosti,“ procedil sarkasticky
Severus, který se ve vypjaté chvíli uchýlil ke svým starým zvykům.
„Ano, já vím!“ zavrčel Draco. „Včera v noci jsem za Harrym Berta přemístil, spokojen? Nejsem blbej!“
„A? Tak ho sem dostaň znovu! V tu dobu ještě nevěděl, ţe uţ je Harryho magie vyčištěná.“
„Severusi, není nutné, abys křičel na Draca, on mi váţně pomohl,“ vloţil se do toho Harry. „Včera v noci
jsem Cuthbertovi řekl, ţe moje magie uţ bude brzy připravená a on si myslí, ţe je jen malá naděje, ţe
tohle můj stav vyřeší.“
„Lepší malá naděje, neţ nic! Pokud by ti to dalo navíc pár let...“
Harry polknul.
„Co?“
„Můj organismus je tak oslabený, ţe by mě to pravděpodobně dorazilo,“ řekl Harry.
„Takhle ti to řekl Entwhistle?“ zeptal se Brumbál.
Harry přikývl.
„Jak rychle ta nemoc postupuje, Harry?“ zeptal se Albus tiše.
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Harry se podíval na Nathana.
„Odpoledne dorazí nové výsledky, potom budeme moudřejší...“
„Musíte mít přeci nějakou představu!“ vybuchl Severus.
Nathan se na něho podíval. „Tak měsíc? Plus mínus čtrnáct dní?“
„Ne. Ne, ne, tomu nevěřím,“ Severus vyskočil na nohy a zavrtěl odmítavě hlavou. „To nemůţe být pravda.
Jen se na něho podívejte! To ne!“
„Severusi...“
„Já tomu prostě nevěřím,“ vyštěkl Snape. „To je nesmysl!“
Nastalé ticho přerušovalo jen Hermionino vzlykání.
„Tak tedy jakou léčbu Harrymu navrhujete?“ ozval se nakonec Snape. „Pokud by se nám podařilo posílit
jeho organizmus, pak bychom mu mohli vrátit včas jeho magii ...“
„Severusi, promluvil jsem si nejdřív s Ronem jen proto, ţe ještě musím skoncovat s Luciusem...“
„S Malfoyem? Co s tím má kurva společného Lucius?“
Harry se podíval na Rona. Chtěl to celé vysvětlit, ale uţ na to neměl sílu. A co bylo potřeba, stejně uţ řekl
Ronovi. Teď touţil jen po tom, aby mohl spát. „Rone. Vysvětli jim to.“ Sesunul se v křesle, obrátil se k nim
zády, přetáhl si deku přes hlavu a zavřel oči.
Albus přeměnil jeho křeslo na pohovku, aby se mohl natáhnout. Harry cítil, jak mu Nathan přišel znovu
zkontrolovat teplotu a změřit puls. „Rád bych ho dostal zpět na ošetřovnu,“ konstatoval lékař tiše.
„Existuje nějaké kouzlo, pomocí kterého ho tam přepravíme?“
„Harry! Uvědomuješ si, co děláš?“ Snape přišel aţ k němu a vzal mu tvář do dlaní, bez ohledu na zuřivé
protesty ostatních v místnosti.
Velké zelené oči se do něho vpily. „Ano,“ přikývl Harry. „Ron ti to všechno vysvětlí. Jsem strašně
unavený.“ Vyndal ruku zpod deky a uchopil Severuse za zápěstí. „Přijdeš za mnou odpoledne?“
Severus, i přes svůj hněv na Harryho a přes vzmáhající se zuřivost na nespravedlivý osud, přikývl a neţ si
Harry schoval ruku zpátky pod deku, krátce mu stiskl prsty.
***
Později byl Severus ještě podráţděnější, ale uţ alespoň věděl, proč mu Harry raději nic neřekl. Zatímco
Harry tvrdě spal stočený do klubíčka, seděl spolu s Albusem u jeho lůţka na ošetřovně.
Později přišel doktor Hammond a poté, co si promluvil si s doktorem Jonesem, seznámili Severuse a
Albuse s výsledky testů.
„Severusi,“ ozval se Albus tiše. „Máte jen velmi málo času, a ty máš jen dvě moţnosti, jak se zachovat.“
Severus se na starého muţe zadíval. „Opravdu? Jaké jsou tedy podle tebe mé moţnosti?“ zeptal se nevrle.
„Můţeš se postavit proti Harrymu, nebo ho můţeš podpořit.“
„To je všechno?“ zeptal se sarkasticky Severus, kdyţ z Albuse uţ nic dalšího nevypadlo.
„Ano, to je vše.“
„No, to jsou váţně úţasné moţnosti...“
Albus pozvedl ruku, aby ho zastavil.
„Harry se na mě jen zřídkakdy obrací s nějakou ţádostí, ale poprosil mě, abych přijal fakt, ţe o magii toho
ví více, neţ většina běţných kouzelníků. Severusi, tohle je pro něj důleţité. Chceš mu to snad odmítnout?“
„A nechat ho kvůli tomu zemřít? Existují i jiní, co by Malfoye dokázali odstranit, copak si váţně myslíš, ţe
to můţe udělat jenom Harry? Neudělal uţ toho k sakru dost?“
„Jistě, ţe toho udělal víc neţ dost. Ale teď mluvíme o tom, co chce ještě dokázat. Vím jaké to je, blíţit se
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ke konci svého ţivota. To začneš bilancovat své úspěchy a přemýšlíš o tom, co bys ještě mohl udělat.
Všechno se stává tak jasné. Harry má daný svůj cíl – měl ho od okamţiku, kdyţ si uvědomil, ţe Malfoy
bude stále dělat potíţe. Nech ho prosím odejít s vědomím, ţe udělal vše, co mělo být vykonáno – a ţe
jsme mu v tom všem, co chtěl ještě vykonat, pomohli...“
„Ještě pořád je nějaká šance, ţe by mohl ţít...“
Albus zůstal zticha.
Severus si poloţil hlavu do dlaní. „Vím, ţe se chytám stébla. Ale já... jak bych se mohl jen tak lehce vzdát
naděje, Albusi? Já prostě nemůţu,“ řekl třesoucím se hlasem.
Brumbál se k němu naklonil a útěšně ho poplácal po ruce.
„Zhruba tak před měsícem mi Neville Longbottom nabídl, ţe bude za mě drţet ochrany hradu, abych před
tím, neţ zemřu, mohl ţít chvíli podle svého,“ řekl konverzačním tónem. „Byl jsem ohromen. Byla to jedna
z nejlepších nabídek, jakou jsem kdy v ţivotě dostal. Moţnost získat svobodu a vůbec se neznepokojovat
tím, ţe jsem na někoho naloţil své povinnosti. Nemohu vypovědět, jak se mi ulevilo, kdyţ mi tato pomoc
byla nabídnuta,“ odmlčel se. „Nemůţeš něco podobného udělat pro Harryho, Severusi? Upřednostnit jeho
potřeby nad ty své?“
„Jeho potřeby? Ale on to přece nedělá pro sebe!“ zasyčel Severus.
Harry se v posteli neklidně zavrtěl.
„Ano, ale pro sebe to potřebuje udělat také. Harry chce odejít s vědomím, ţe jsou všichni jeho blízcí v
bezpečí. On tě miluje, můj chlapče. Copak to nechápeš?“
***
Harry se probudil aţ pozdě odpoledne. U jeho lůţka seděl Albus a listoval si nějakým časopisem o
cestování.
„Severus tady není?“ zeptal se Harry úzkostně.
„Vaří nějaké lektvary,“ odvětil mírně Albus. „Potřeboval si vyčistit hlavu. U kotlíku nachází úlevu.“
Harry si lehnul na záda. Měl horečku a byl zpocený.
„Chceš se napít?“ zeptal se ho ředitel.
Harry s chutí vypil chladný dýňový dţus.
„Potřebuju sprchu,“ popotáhl nosem. „A nevím, kam mám jít,“ řekl a jeho hlas zněl opuštěně. „Nechci
zůstat tady na ošetřovně.“
„Já bych řekl, ţe by ses měl vrátit do společného bytu k Severusovi,“ navrhl Albus.
„Ale on nechce...“
„Severus poţádal Dobbyho, aby přestěhoval tvé věci zpět. Ještě včera večer, takţe nemusím dodávat, ţe
to neudělal jen proto, ţe jsi nemocný.“
„Od té doby si to mohl rozmyslet.“
„Pokud se teď cítíš trochu lépe, tak je tady pár věcí, které bych chtěl s tebou probrat.“
„Jistě. Ale své rozhodnutí měnit nebudu.“
„Já vím. Jen mě napadlo, ţe bys měl mít moţná sepsanou poslední vůli. Co si o tom myslíš?“
***
Později toho dne vyšel Harry ze sprchy ve Snapeových komnatách a našel tam Severuse, jak na něho
čeká s ručníkem v rozpaţených rukách.
„Nevadí... nevadí ti, ţe jsem tady?“ zeptal se Harry nervózně.
Severus k němu přistoupil a začal ho sušit.
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„Pokud nám zbývá tak málo času, tak nechci promarnit ani okamţik,“ řekl odhodlaně.
Harry jeho výroku nemohl uvěřit, neskutečně se mu ulevilo a pevně se k Severusovi přitiskl.
„Miluju tě,“ zašeptal a objal ho.
Cítil, jak se pod jeho tváří Severusovi vzedmul hrudník, neţ mu odpověděl. „A já tebe. Nicméně to ještě
neznamená, ţe mě můţeš celého zmáčet,“ řekl Severus rádoby přísně.
Harry od něho s úsměvem odstoupil a nechal Severuse, aby ho osušil. „Moţná bys měl ze sebe shodit to
mokré oblečení,“ navrhl nadějně.
„To je první rozumná věc, která tě dnes napadla,“ zabručel Severus.
O něco později se přesunuli do Severusovy postele... Jejich postele. Severus ho miloval vroucně a vášnivě
a z kaţdého jeho dotyku a pohlazení tryskaly emoce, jako by se snaţil dát Harrymu maximální potěšení a
zároveň si vtisknout do paměti kaţdou vteřinu vášně, kterou spolu proţili.
Harry pomalými pohyby hladil Severusův hrudník, pak mu ruka sklouzla níţ přes břišní svaly. Konečky
prstů přejel po jeho kyčli a pomalu se přesouval na vnitřní stranu stehna. Severus rozevřel stehna a tím
Harrymu umoţnil, aby se dostal k jeho šourku. Těsně před tím, neţ pohladil jeho muţství, tak Harryho
napadlo, ţe zvrásnělá kůţe jeho varlat vypadá jako velký otisk prstu.
Harry se sesunul níţ, tak aby měl hlavu na úrovni toho nádherného orgánu, který mu poskytl tolik
potěšení a pomalu si jej vsunul do pusy. Severus sice průběţně pouţíval čistící kouzlo, ale ani to
nedokázalo setřít vůni milovaného těla, která mu právě zatemnila všechny jeho smysly. Harryho rty ho
automaticky obemkly.
„Na to nemáme čas,“ zasténal Severus. „Ledaţe bychom na setkání Řádu nešli, coţ mi teď připadá jako
docela dobrý nápad,“ dodal a lehce nadzvedl boky.
Harry naposledy obkrouţil jazykem jeho ţalud a neochotně se stáhl. „Půjdeme,“ řekl, „prostě jsem nemohl
odolat, chtěl jsem tě cítit v puse. Sním o tom uţ od rána,“ přiznal a zčervenal.
„Vskutku?“ ušklíbl se Severus a otřel jemně své rty o Harryho. Harry mu okamţitě vsunul jazyk do úst,
aby si ještě na chvíli uţil jeho chuť.
Nakonec přeci jenom vstali a oblékli se. Kdyţ byli v obývacím pokoji, podal Severus Harrymu jakousi
lahvičku.
Harry pozvedl tázavě obočí.
„Konzultoval jsem to s Entwhistlem a dalšími dvěma lékaři. Tento lektvar ti trochu pomůţe v tvorbě krve.
Neměl by ses tak zadýchávat a také bys měl být méně unavený. Nemůţe ti to ublíţit.“
„Děkuji ti,“ vděčně se na něho usmál Harry a vypil obsah lahvičky.
„No, fuj!“ zašklebil se. „To nemůţeš alespoň pro umírajícího udělat nějakou přijatelnější chuť?“
„Lepší chuť ode mě dostaneš později, tedy jestli na to budeš mít dost energie,“ mrknul na něho Severus.
„Tak to je ten nejlepší argument, jaký mě můţe donutit, abych vypil nějaký tvůj lektvar,“ ušklíbl se Harry.
„Nicméně bych nebyl rád, kdybys takhle přesvědčoval i ostatní,“ dodal.
Snape se zasmál a v překvapivě příjemném mlčení se vydali na cestu hradem.
V Albusově kanceláři se museli prodírat přes celou řadu porůznu rozestavěných ţidlí. Harrymu nebylo
jasné, proč ředitel pro schůzku nezvolil větší místnost, ale potom si všiml, ţe to neuspořádané prostředí
přimělo ostatní k tomu, aby si uvolněně povídali.
Vlevo, odděleně od ostatních, stála dvě volná křesla a Harry se Severusem se do nich posadili.
„Drazí přátelé,“ začal Albus. „Ještě jednou vám všem děkuji za účast a jsem rád, ţe jste přišli na tak
narychlo svolanou schůzi. Jsme totiţ v situaci, kdy musíme jednat rychle a i vaše myšlenky a nápady nám
velmi pomohou v dalším rozhodování. Rone, mohl byste jim prosím nastínit náš plán?“
Ron jim vysvětil Harryho plán a omluvil se jim, ţe dosud nevymyslel nic, co by vedlo k jeho uskutečnění.
„Takţe Harryho magie je uţ vyčištěná?“ zeptala se Molly. „To je úţasná zpráva, drahoušku! Chápu, ţe
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chceš svou moc co nejdříve zpět. Ale k čemu je tenhle plán? Jako mág se přece dokáţeš vypořádat s
panem Malfoyem i s jeho kumpány kdykoliv? Samozřejmě, ţe bude skvělé, kdyţ se to stane co nejdříve,
abychom se jich uţ nemuseli do budoucna obávat, ale...“
Ron, Hermiona, Draco a Albus se obrátili na Harryho, který se napřímil na svém křesle.
„Co se děje?“ zeptala se paní Weasleyová. „Nemyslím si, ţe bych řekla nějakou pitominu, nebo ano,
Arture?“
„Vůbec ne, paní Weasleyová,“ usmál se na ni Harry. „Jde o to, ţe mám pro vás i nějaké... poměrně horší
zprávy.“
Severus si nad tím nedoceněním situace odfrkl, ale Harry se pohledu na něj vyhnul.
„To já jsem svolal toto setkání a velmi se omlouvám za všechny nepříjemnosti, které jsem vám způsobil
tím, ţe jsem vás sem vytáhl. Jsem si jistý, ţe všichni máte spoustu jiné práce. Musím vás však poţádat,
abyste si na následující týden, nebo dva, nic neplánovali, protoţe budu rád, kdyţ v té době budeme
realizovat můj plán.“
„Ale Harry...“
„Mám nápad,“ ozval se Draco tiše.
Všichni se na něho obrátili. Draco seděl na podlaze vedle Hermioniny ţidle a bylo zřejmé, ţe dívka vůbec
netuší, co chce mladý zmijozel říct.
„Napadlo mě uspořádat famfrpálový zápas zde ve škole. Nejlepší hráči školy proti profesionálům
hvězdných jmen. Budeme ale potřebovat nějakou návnadu. Takţe Harry Potter, který od bitvy nebyl viděn
na veřejnosti, bude předávat trofej vítěznému týmu a já budu hrát jako chytač za Bradavice. Coţ
poskytne otci skvělou příleţitost se za prvé dostat do školy, za druhé zaútočit na Harryho a jako bonus se
dostane i ke mně.“
Místností se rozprostřelo ohromené mlčení.
„Ale jak tě budeme moct ochránit, kdyţ budeš ve vzduchu?“ šeptla Hermiona tiše.
„Bude tvůj otec ochoten tak riskovat?“ zeptal se Bill Weasley. „Moc dobře ví, ţe Bradavice mají
neproniknutelné ochrany, nehledě na to, ţe se bude muset utkat s mágem.“
Draco se podíval přímo na Harryho. „Mohlo by pomoci, kdyby se prosáklo, ţe jsi právě teď slabý a
zranitelný, ale ţe se to má v nejbliţší době zlepšit. Byla by to pro něho skvělá vějička.“
„Takţe budeš předstírat, ţe nejsi ještě fit?“ ujišťoval se George Weasley. „S tím bychom ti mohli trochu
pomoct, máme na skladě pár věciček, které by se na to mohly šiknout.“ Obrátil se s úšklebkem na svého
bratra. „Frede, tak mě napadlo...“
„Jaké jsou ty špatné zprávy?“ přerušil Remus dvojčata a vrátil tak rozhovor zpět.
Harry se zhluboka nadechl. Prolétl očima celou místnost, a kdyţ se střetl s pohledem Molly Weasleyové,
podíval se nejistě na Severuse.
Snape se na Harryho lehce usmál, postavil se a poloţil mu ruku na rameno. „Zabil jsi Voldemorta, tak se
přeci nezalekneš Molly, nebo ano?“
V místnosti bylo náhle ticho, které přerušil aţ Fred: „Máš dobré instinkty, kámo, v tomhle jsme na tom
stejně,“ prohodil směrem k Harrymu.
„No dovol!“ najeţila se Molly. „Chceš snad říct, ţe ze mě máte strach?“
Všichni Weasleyové, kteří byli v místnosti, jako na povel sklopili oči.
„Tak to vidíš!“ vydechla Molly. „Klidně mi můţeš všechno říct, drahoušku.“ Pohledem zhodnotila majetnické
gesto mistra lektvarů. „Pokud mi chceš říct, ţe máš poměr se Severusem, tak budu jen ráda. Jen nevím,
proč je kvůli tomu taková panika?“
Po tomto prohlášení se ozvalo několikanásobné zalapání po dechu z řad přihlíţejících. Harry se pobaveně
usmál a trochu se uvolnil. „To rozhodně ne, pokud můţu mluvit za sebe, pak vztah se Severusem
rozhodně nepatří do kategorie špatných zpráv,“ zasmál se. „Naopak je to ta nejlepší věc, která mě v
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ţivotě potkala,“ poloţil svou ruku na Severusovu na svém rameni. „Bohuţel ty špatné zprávy nám to celé
poněkud kazí a zároveň je to i důvod, proč mám tolik naspěch.“ Rozhlédl se po místnosti. „Je mi strašně
líto, ţe jste v minulých měsících vynaloţili tolik energie na to, abyste mě ochránili. Vím, ţe jste do toho
vloţili spoustu svého času. Bohuţel vám musím říct, ţe mě tak jako tak přemohl jiný nepřítel.“ Harry si
povzdechl a pevněji stiskl Severusovu ruku.
Přítomní, kteří otevřeli ústa, aby se Harryho zeptali na podrobnosti, je rychle zavřeli, zmraţeni
Severusovým pohledem.
„Prosím, není třeba, abyste kvůli tomu byli nervózní. Prohlédli mě dva vynikající léčitelé i mudlovští lékaři.
Mám pokročilé stádium rakoviny, takţe tady s vámi uţ moc dlouho nebudu. Nechci o tom dál mluvit,“
zvedl hlas, aby překřičel nastalý hluk v místnosti. „Chci to jen skoncovat s Luciusem Malfoyem a k tomu
budu potřebovat vaši pomoc. Ţádám vás o to.“
Po těchto slovech nastalo v místnosti hrozivé mlčení.
„Myslím, ţe ten Dracův nápad zní dobře,“ řekl nakonec Bill. „Můţu jako odráţeče sehnat Thomase Finna,
který hraje za tým Falmouthských sokolů. A George s Fredem by si mohli promluvit s Oliverem Woodem,
co vy na to?“
Všichni začali intenzivně diskutovat o zápase.
„A kdy vlastně ten zápas bude?“ otázal se Fred.
„Příští víkend?“ nadhodil zkusmo Ron a podíval se na Harryho, který souhlasně přikývl. „Navrhuji,
abychom to proklamovali jako školní akci.“
„Ale to je...“ začala Tonksová.
„Musí to prosáknout do tisku,“ pokračoval Ron. „Aby to vypadalo, ţe se na to škola jiţ dlouho připravuje.
Rodiče a další milovníci famfrpálu jsou samozřejmě vítáni. Ţádné zvláštní bezpečnostní opatření nebude
potřeba, protoţe v hledišti bude plno bystrozorů v civilu, nemám pravdu, pane Pastorku?“
„Jak jinak,“ přisvědčil tázaný bystrozor hrdelním hlasem. „Jen dva nebo tři budou lidem na očích – budou
hlídat slavné hráče – a ostatní budou v civilu mezi diváky.“
Začali se zabývat dalšími detaily.
„A co kdyţ na to Lucius neskočí?“ zeptal se Neville.
„V tom případě si všichni uţijeme kvalitní famfrpálový zápas a ještě budeme mít čas na to, abychom
vymysleli jiný plán,“ namítnul Brumbál nevzrušeně.
Bylo rozhodnuto o svolání dalších porad menších skupin, kde se budou probírat nejrůznější podrobnosti
akce, její bezpečnost a tak dále...Schůze se pomalu chýlila ke konci, ale nikdo se neměl k odchodu.
Harry si odkašlal, aby na sebe upozornil, a počkal, aţ ustane šum a všichni přítomní mu budou věnovat
pozornost.
„Ještě neţ odejdete,“ řekl, „tak bych vás chtěl poţádat o jednu maličkost. Albus byl tak laskav a
odpoledne mi připomněl důleţitost poslední vůle.“
Ozvalo se několik šokovaných výkřiků.
„Prosím, tohle je věc, kterou je potřeba udělat, je zbytečné si cokoli namlouvat. Vlastně jsem za to
připomenutí Albusovi velmi vděčný, neměl jsem ţádnou představu o tradicích v kouzelnickém
společenství, které se týkají poslední vůle. Ale Albus mi vysvětlil, ţe se obvykle čte před šesti a více
svědky. Mohu vás tedy poţádat, abyste byli vy všichni, jak tu jste, svědky mé poslední vůle?“
Arthur Weasley se znovu posadil. „Bude mi ctí, Harry,“ řekl tiše.
Všichni následovali jeho příkladu. Harry zvedl tašku, která leţela u jeho křesla, a vytáhl z ní několik
obálek.
„Dnes za mnou byl skřet Griphook z Gringottovy banky, jak vidíte, měl jsem dnes velmi rušný den,“ řekl a
pousmál se. „Měl pro mě několik zajímavých návrhů, které jsem se rozhodl zrealizovat. Například, některé
ze svých věcí, které chci někomu odkázat, můţu předat uţ teď. Trochu mi to připomíná vánoce,“ zazubil
se, „Jen je mi trochu trapné, ţe dárky které teď chci rozdávat, nemám pro všechny. Doufám, ţe jsem na
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nikoho nezapomněl... ale pokud ano... tak teď s tím uţ nic neudělám!“
Jeho slova všechny rozesmála.
První obálku podal Hermioně.
„Toto jsou dárky. Takţe jestli se stane zázrak, a já přeţiju, přeji si, abyste si je i tak ponechali, ano?“
Náhle změnil tón hlasu, aby to bylo formální. „Já, Harry Potter, předávám tyto dary ze svobodné vůle, za
přítomnosti svědků, s platností od dnešního dne.“
V rohu místnosti se objevil brk a pergamen a zaznamenával kaţdé slovo, které Harry řekl.
„Pro Hermionu Grangerovou, klíč k trezoru v Gringottově bance na její jméno. Částka galeonů je uvedena
v přiloţeném dokumentu. Hermiono, účet je na tvé jméno, můţeš z něho utrácet jak je ti libo, ale stačilo
by to na koupi bytu v blízkosti university.“
„Harry,“ špitla Hermiona a poprvé v ţivotě zjistila, ţe nemůţe najít ţádná vhodná slova.
Harry se na ni usmál a další obálku podal Ronovi.
„Ronaldu Weasleymu, věnuji pozemek v Godricově dole.“
Kolem se ozvalo tlumené mumlání.
„Rone,“ řekl Harry méně formálně, „I kdyţ bych přeţil, tak bych tam nikdy nedokázal ţít. Můţeš s ním
naloţit jak je ti libo... prodat ho, koupit si za ty peníze jiný pozemek a postavit si tam dům... och, ještě
pro tebe mám klíč od trezoru s trochou peněz na stavbu...Tohle brk také zaznamenává? Je to nutné? Och,
dobře, to je v pořádku. Nejsem v těchto věcech moc zběhlý,“ nervózně si prohrábnul vlasy.
„Vedeš si skvěle,“ povzbudil ho Albus. „Je to velmi vzrušující.“
„Ty neznáš podrobnosti?“ zeptal se šeptem Pastorek poté, co se naklonil k řediteli.
„Ne, ne, Harry to řešil jen s Griphookem. Není to kouzelné?“
Harry vytáhl další obálku. „Pro Nevilla Longbottoma, můj dům v Prasinkách.“
„Harry, to nemůţu přijmout!“
„Proč ne? Zahrada kolem domu je tvé dílo. Vím, ţe budeš trávit spoustu času v Bradavicích, ale někdy je
příjemné mít na dosah místo, kde si můţeš odpočinout. Je tvůj, a pokud budeš chtít, tak ho můţeš
prodat.“
Vytáhl další obálku a chvíli ji podrţel v ruce. „Pro Draca Malfoye...“
Draco se otočil a nevěřícně zíral na Harryho. „Prosím? Ty mi chceš něco dát?“
„Dům číslo 12 na Grimmauldově náměstí.“
„Coţe?“
Několik lidí v místnosti vypísklo a starší členové Řádu cosi nesouhlasně zamručeli.
„Mám právo disponovat se svým majetkem, jak chci, a vy jste moji svědci, ne poradci,“ řekl Harry ostře.
„Jak jistě víte, tento majetek mi zanechal Sirius Black. Nicméně Draco byl jeho příbuzný, tak je jen
správné, aby tento majetek připadl jemu. Nechápu, co vás na tom překvapilo. Já jsem nesmírně šťastný,
ţe to můţu udělat. Draco je muţ se silným charakterem, vzdal se všeho – své rodiny, svého dědictví – jen
proto, aby udělal to, co povaţoval za správné. Dokonce i dnes prokazuje neuvěřitelnou odvahu – já nevím,
jestli bych se dobrovolně vystavil jako cíl svému vlastnímu otci. Kromě toho je také vynikající léčitel a já
vím, ţe jeho práce bude pro kouzelnický svět velmi přínosná. A mám podezření, ţe dům bude mít hned
několik obyvatel, kteří, jak doufám, časem z tohoto mizerného místa udělají útulný domov. Takový, který
můţe vytvořit jen šťastná rodina!“
Draco, který doposud seděl na zemi, si s nevěřícím výrazem v tváři přitáhl kolena k hrudi. Před časem
Neville zabil jen proto, aby ho ochránil a teď se za něj Harry přede všemi postavil – cítil, jak se mu něco
kutálí po tvářích. Přece to nemůţou být slzy, nebo můţou?“
Harry se na něho usmál a pokračoval, aby od Draca odpoutal pozornost ostatních lidí.
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„Teď se dostáváme k věcem, které dostanete, aţ kdyţ zaklepu bačkorama... takţe se omlouvám.“
Smích, který toto prohlášení vyvolalo, byl tak trochu nucený.
„Pro pana Arthura Weasleyho, nějaké akcie v mudlovských firmách. Myslel jsem si, ţe byste uvítal šanci
na to, nějak se víc sblíţit s mudlovskou společností, pane.“
„Och, Harry to je nádhera! To je... velmi vzrušující! Děkuji ti!“
„Pro Molly Weasleyovou - paní Weasleyová, nevěděl jsem, co by vás potěšilo – tak mám pro vás klíč od
trezoru s trochou peněz. Mrzí mě, ţe je to tak fádní.“
„Harry, drahoušku... je od tebe hezké, ţe na mě myslíš. Děkuji a doufám, ţe ten klíč nikdy nezískám.
Jsem si jistá, ţe se zázraky stále dějí, víš.“
„Děkuji vám, paní Weasleyová, ale obávám se, ţe za tu druhou věc mi děkovat nebudete. Pro Molly
Weasleyovou,“ pronesl Harry váţně, „mám těţký úkol. Budu rád, kdyţ se ujme správy fondu, z kterého
bude zajišťována bezpečnost ţáků i dětí, které teprve do Bradavic nastoupí, tak, jak jsem to uţ probral s
ředitelem a profesory Snapem a McGonagallovou na začátku roku. Páni profesoři, mohli byste vše paní
Weasleyové vysvětlit? Víte přeci, co mě dělalo starosti. Paní Weasleyová, za spravování fondu budete mít
pochopitelně plat. Doufám, ţe vám nevadí, ţe jsem tímto pověřil právě vás. Pokud ano, můţete tuto úlohu
svěřit někomu jinému, dle svého výběru.“
„No, ano, pokusím se do toho proniknout, a ... je to od tebe dobrý nápad.“
„Můţu změnit to, co jsem řekl předtím?“ zeptal se Harry. „Chtěl bych, aby tato poloţka začala platit
okamţitě, bez ohledu na to, jestli zemřu, nebo ne.“
„Potvrzeno,“ ozvalo se několik starších členů Řádu, následovaných těmi mladšími.
„To je skvělé,“ přikývl Harry a potom se s úsměvem obrátil na Severuse.
„Co znamená ten podivný výraz, pane Pottere? Doufám, ţe mě nechcete uvést do rozpaků?“
„Myslíš si, ţe bych mohl něco takového udělat, Severusi? Takţe... Severus Snape... přeji si, aby získal mé
akcie z obchodu Kratochvilných kouzelnických kejklí.“
„Harry! To snad ne! Ty bastarde!“ vyskočil George.
„Ne, ne, Georgi, to je náhodou skvělý,“ zchladil ho jeho bratr. „Mít ve svém týmu mistra lektvarů? Mysli na
to, jak bychom mohli rozšířit náš sortiment.“
„Zásah,“ prohlásil radostně George a posadil se zpět.
„Myslíš si snad, ţe jsem potřeboval další důvody pro to, abych se tě pokusil udrţet na ţivu?“ zeptal se
Severus a zlostně na Harryho zíral.
„Ne, jen jsem si myslel, ţe ti v budoucnu přijde vhod trocha rozptýlení,“ ušklíbl se Harry, aniţ by se nechal
zastrašit.
Nálada v místnosti se výrazně uvolnila.
„Dobře, uţ jsme skoro u konce,“ zkonstatoval Harry rozpačitě. „Tento bod se mi zdá trochu divný. Albus
mi jednou řekl, ţe hůlka kouzelníka je povaţována za něco – mimořádného. Ţe je tak trochu uctívána. Prý
je v ní soustředěna část kouzelníkovy síly nebo jeho stylu a je to cenný dar?“
„Ano, to je pravda, Harry,“ přikývl Remus.
„Ach. Tak tedy doufám, ţe se vám nebude zdát podivné, pokud svou první hůlku - tu z cesmínového dřeva
a jádrem z ocasního pera ptáka fénixe – odkáţu Bradavicím? Opravdu netuším, co s ní budete dělat,
nejspíš ji poloţíte na polici vedle Moudrého klobouku, nebo tak něco... a vím, ţe je to pošetilé, ale rád
bych Bradavicím odkázal i své koště.“
„To je od tebe nesmírně velkorysé, Harry,“ řekl Albus. „Bradavice ti mým prostřednictvím vyjadřují svou
vděčnost.“
„To nemusíte,“ ozval Harry ostýchavě. „Ještě je tu poslední věc. Odkazuji Severusovi Snapeovi zbytek
svého majetku, klíče od mých trezorů a vše ostatní, co po mně zbude.“
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Ohromené ticho prořízl po chvíli aţ Moodyho ostrý hlas.
„Ten slizký bastard! Já jsem věděl, ţe ho nešoustá jen tak pro nic za nic!“
„Pane Moody, mohl byte mi to laskavě vysvětlit?“ řekl Harry ledově.
„Nech to být, Harry,“ řekl tiše Severus.
„To nemůţu nechat jen tak. Stále čekám na vaše vysvětlení, pane Moody.“
„On věděl, ţe jsi mág. A také, ţe jsi citlivý mladý muţ, tak toho samozřejmě zneuţil.“
„Rozumím. Chcete tím říct, ţe dokonce ani předtím, neţ jsem byl zjizvený jako vy, mě nemohl shledat
atraktivním.“
„Och, jsem si jistý, ţe obdělávání mladé prdelky, mu přišlo jako bonus...“
„Alastore!“ okřikl ho zlostně Albus.
„Ale myslíte si, ţe jeho hlavní motivací bylo spojit se s mágem.“
„Samozřejmě. On se rád vyhřívá ve výsluní mocných čarodějů.“
Všichni šokovaně zalapali po dechu. Severus přejíţděl svými dlouhými prsty opěrku křesla, na kterém
seděl, a nehtem kopíroval vzor v čalounění.
„Na začátku našeho vztahu profesor Snape vůbec netušil, ţe jsem mág.“
„Opravdu? Takţe to znamená, ţe si Snape rád uţívá se svými studenty? Se studenty, které má na
starosti? Oh, to je vynikající mravní profil,“ ušklíbl se Moody.
„Nevěděl, ţe jsem student, dokonce ani netušil, ţe jsem Harry Potter,“ řekl Harry tiše. „Ve skutečnosti mě
skoro zabil, kdyţ zjistil, ţe jsem šel proti jeho vlastním představám, týkajících se vztahu mezi učitelem a
ţákem. Pokud o to tak stojíte, můţete obvinit mě... protoţe Severus Snape byl ţákem v mé třídě...“
„Nerozumím?“ přerušil ho Moody.
„Jako mág jsem se zavázal učit od září několik kouzelníků. Profesor Snape byl jeden z těch, které jsem si
vybral. V této místnosti je několik dalších lidí, kteří byli mými ţáky, mohou vám to dosvědčit. Vybral jsem
je na základě jejich magického potenciálu.“
Harry se rozhlédl. „Jako dnes si pamatuji, jak jsem na první hodině oznámil svým ţákům skutečnou sílu
jejich magie. Aţ Albus zemře, a já se domnívám, ţe půjde tak rok aţ tři za mnou,“ usmál se mile na
staršího kouzelníka, který na něho šťastně kývl, „pak bude Severus Snape nejmocnějším kouzelníkem v
této zemi. Věděl, jak vysoko je na tom pomyslném ţebříčku a ujišťuji vás, ţe opravdu nemá zapotřebí
lepit se na mocné kouzelníky. To, ţe to kdysi udělal, vedlo jen k tomu, ţe mnohým z nás zachránil ţivot a
ukazuje to jeho neuvěřitelnou odvahu.“ Harry se na chvíli odmlčel, aby nechal svá slova doznít a potom se
obrátil na Nevilla. „Přál bych si mít na chvíli zpět své schopnosti mága, abych mohl přehodnotit své
původní zhodnocení síly tvé magie, domnívám se, ţe se stále zvyšuje! Ostatně všechno, co roste, je přeci
tvou silnou stránkou, ţe?“ Harry se ostře podíval na Moodyho. „Vaše omluva po ukončení této schůzky
bude více neţ ţádoucí.“
Kolem se ozvalo pobavené odfrkávání, které se nikdo nepokusil nijak maskovat.
„Výborně, takţe to můţu ukončit?“ navrhl Harry. „Jen pro připomenutí, všechen svůj zbývající majetek
odkazuji Severusovi Snapeovi,“ řekl hlasem jasným jako křišťál, „odkazuji mu to s láskou a na počest jeho
lidské bezúhonnosti,“ provrtal pohledem Moodyho a potom přejel pohledem po místnosti, „moji hůlku
mága a berlu můţe pochopitelně uţívat pro svou osobní potřebu.“
Ticho, které po tomto prohlášení nastalo, bylo téměř ohlušující.
Kaţdý kouzelník v místnosti si uvědomil hloubku důvěry, kterou právě Harry Snapeovi prokázal, a to
včetně Hermiony, která si o mágovi přečetla vše, co jí přišlo pod ruku, jakmile zjistila, kým je ve
skutečnosti její přítel.
Remus si odkašlal. „Hmmm... Harry, bez uráţky, ale víš...“
„Ano, vím, co dělám,“ přerušil ho Harry a rozhlédl se kolem sebe. „Tímto uzavírám čtení poslední vůle
Harryho Pottera. Děkuji vám všem za váš čas. Pokud se neuvidíme dříve, tak se na vás budu těšit v den
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zápasu. Albusi, mohl bych vás poţádat o šálek čaje?“
***
O tři dny později se konala večeře neobvykle brzy, a kdyţ se chýlila k závěru, celá síň nedočkavě bzučela
vzrušením. Na dnes byly naplánované rozhovory s mágem a studenti byli očividně zvědaví, jestli bude
Harry Potter reagovat právě na jejich dotaz.
Profesor Brumbál mávnul rukou a všechny stoly se rázem vyprázdnily. Na zvýšeném podiu, kde stál
profesorský stůl, se objevilo křeslo.
Harry si vysoké slavnostní křeslo prohlédl.
„Merline, to vypadá nepohodlně! Akorát tak na to, aby z toho jednoho bolela minimálně týden záda! A
profesoři budou sedět za mnou? Tak to ne! Postavte tady do kruhu křesla... a nějaké pohodlné, aby si
někdo mohl zdřímnout, pokud bude chtít... ano, takhle nějak jsem si to představoval, děkuju,“ a k
všeobecnému pobavení se posadil doprostřed.
Harry přehlédl pohledem všechny studenty. „Hmmm... já to tady mám tak pohodlné a vy sedíte na
tvrdých lavicích. Nemyslíte si, ţe bychom to měli změnit?
„Ano!“ ozvalo se sálem.
„No, ale já tady nebudu dělat všechnu práci! Pane řediteli, mohl byste nás zbavit těch stolů a lavic? Och,
skoro bych zapomněl... rychle se všichni postavte!“
Studenti se začali smát a postavili se.
„Výborně, a teď si všichni pro sebe přeměňte něco na sezení,“ vyzval je Harry, jakmile byly všechny lavice
a stoly přesunuty ke stěnám. „Cokoli, co se vám bude líbit. Nečekáte, ţe to za vás udělám já, ţe ne? Tohle
setkání je věnované praktickému vyuţití magie! Nebo snad potřebujete trochu popohnat? Ţáci z mé třídy
by vám mohli vyprávět! Je neuvěřitelné, jak se začnete snaţit, kdyţ se ocitnete připoutáni řetězem ke zdi.
Začněte! Pokud vaši kamarádi nejsou tak dobří jako vy, tam jim s tím pomoţte... klidně si udělejte
pohovku, pokud se chcete s někým objímat... ehm... nevadí to, ţe ne, pane řediteli? Prvňáčci, pro vás je
to asi příliš sloţité, ale nemusíte se bát, moji ţáci vám s tím rádi pomohou... díky, kluci. A mohli byste se
předvést a udělat to bezhůlkovou a neverbální magií? Jistě, moji ţáci umí kouzlit bez hůlky! Je to velmi
působivé, ţe? Takţe vidíte, ţe toto umění není jen výsadou mágů a mistrů magie, jakým je profesor
Brumbál... mohu vám prozradit, ţe toto umění zvládají i jiní profesoři. Někteří z vás se to také časem
naučí. Takţe toto je moje první lekce... zkuste cokoli přeměnit. Tedy pokud moţno, bez pouţití černé
magie,“ dodal a většina studentů vyprskla smíchy.
Všichni začali pracovat a dělali u toho hluk. Harry se obrátil na Severuse a poklepal na prázdné křeslo
vedle sebe. „Severusi, mohl bys na mě bezhůlkovou magií zakouzlit něco jako Sonorus? Abych nemusel
celý večer křičet? Vím, ţe nemůţeš uplatnit kouzlo přímo na mně, ale nemohl bys třeba očarovat vzduch
těsně před mými rty? Třeba by profesor Kratiknot mohl mít nějaký nápad?“ obrátil se na malého učitele.
„Och, to je velmi zajímavá myšlenka! Moţná by mohlo fungovat... kouzlo ozvěny? Co si o tom myslíš,
Severusi?“
Oba muţi na tom začali okamţitě pracovat.
„Jak se ti to líbí?“ zeptal se Harry Severuse ještě před tím, neţ na něj aplikoval kouzlo, a ukázal s
úsměvem na pracující studenty. Polovina místnosti uţ byla plná křesel a pohovek všech moţných tvarů.
„Máš zvláštní styl, Harry,“ zavrtěl hlavou Snape.
Harry viditelně posmutněl.
Severus se k němu naklonil. „Ale na nás fungoval, ţe? Na tvou třídu? Musíš mít důvěru v sebe sama.
Potom ostatní budou věřit v tebe a budou se rychleji učit.“
Harry přikývl a usmál se na něho. „Máš to kouzlo?“
„Ano.“
Harry se na Severuse opět usmál a potom se odvrátil, aby zkontroloval studenty a nahlas se rozesmál.
Jedna z pohovek pochodovala po dvou nohách pryč, zatímco ty druhé dvě vlekla bezvládně za sebou.
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Severus mezitím pouţil bezhůlkové neverbální kouzlo.
„No... máme tu několik velmi zajímavých exponátů,“ zasmál se Harry, čímţ na sebe upozornil. „Některé
jsou působivé aţ příliš. To je skvělé! Dobrotivý Merline, kdo udělal tuhle pohovku? To ty s těmi brýlemi? V
jakém jsi ročníku?“
„Jsem ve druhém ročníku, pane... tedy mágu,“ vykoktal chlapec a celý zrudnul.
„To je geniální! Já bych to určitě ve tvém věku nedokázal. A to mě přivádí k první z vašich otázek,“ řekl a
vyndal jednu z kartiček, které měl na klíně. „Uţ jste všichni usazení? Ano? Skoro? Dobře, děkuji ti Ernie...
skvělá práce. Támhle jsou sedadla, jako bývají v kině. A podívejte se na toho kluka v tom polohovatelném
křesle! To je váţně úţasné! A nyní mi dovolte, abych vám poděkoval za všechny vaše otázky... některé z
nich byly opravdu velmi zajímavé a donutily mě se nad nimi zamyslet. Jiné byly tak trochu bizarní,“ řekl
ke všeobecnému pobavení, „Váţně nechápu, proč někoho zajímá, jestli dokáţu proměnit draka na něco k
jídlu, potom ho snít a po vyloučení ho vrátit do jeho původní podoby.“ Všichni vybuchli smíchy, ale Harry
si všiml, ţe uprostřed místnosti několik dětí pošťuchuje chlapce, který se nesmál.
„To byl tvůj dotaz?“
„Ano, pane... mágu Pottere... pane.“
„Chceš předpovědět svou budoucnost?
Všichni v očekávání zmlkli.
„Ano, pane.“
„To je od tebe velmi statečné rozhodnutí. Opravdu to chceš vědět?“
„Ano, pane!“
„Proč?“
„Jak proč? Pane... mágu,“ zeptal se zmateně chlapec.
„No, právě jsem přemýšlel na tím, proč by vlastně někdo chtěl znát svůj osud. V okamţiku, kdy se to
dozvíš, se změní celý tvůj ţivot. Pořád bys na to podvědomě myslel a nakonec bys začal jednat jinak, neţ
je tvá přirozenost. Choval by ses v souladu s věštbou. V jistém smyslu ti taková věštba vezme svobodné
rozhodnutí jít vlastní cestou. Nemyslím si, ţe poznat svou budoucnost je aţ tak skvělý nápad.“
V nastalém tichu někdo zvedl ruku.
„Ano?“ vyzval Harry hlásícího se studenta.
„Vy nevěříte na proroctví, pane mágu?“
„Budu rád, kdyţ mě budete všichni oslovovat Harry. Je to mnohem jednodušší a krom toho je to čistě
náhodou i mé jméno.“
Několik dětí se tomu zasmálo.
„Ale teď zpět k tvé otázce...zda věřím na věštby. Vím, ţe jsou i přesné předpovědi. Jedna z nich se týkala i
mě. Vyřkla ji profesorka Trelawneyová,“ prohlásil a mávl rukou směrem k profesorce, aniţ by se na ni
podíval. „A mimochodem to byla velmi přesná předpověď.“ Kývl na ţenu, která se po těchto slovech
chvály celá rozzářila.
Severus na Harryho zíral, jako byl přesvědčený, ţe právě zešílel.
„Ale pokud by tuto věštbu nikdo neznal,“ pokračoval Harry, „pak by se asi mnozí lidí chovali jinak,
nemyslíte? Neumím si představit, ţe by většina rozumných lidí očekávala, ţe pouhé dítě můţe zastavit
Temného pána.“
Sál opět ztichl, ale tentokrát bylo ticho tíţivější.
„Ale... vy jste mág, Harry... takţe jste to musel být vy,“ ozval se někdo.
„Opravdu? Albus Brumbál přeci přemohl Grindelwalda, i kdyţ nebyl mág. A aţ zemřu, tak se další mág
můţe objevit aţ za dalších sto let. Máte snad pocit, ţe se svět zastaví? To asi těţko! Doufám, ţe všichni ve
svém ţivotě budete dělat jen samé úţasné věci. To, co se vám tady snaţím říct je, ţe jen vy jste strůjci
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vlastní budoucnosti. Dělejte cokoliv je blízké vašemu srdci a buďte v tom lepší, neţ by ostatní vůbec tušili,
ţe můţete být. Myslím si, ţe je vţdycky více způsobů, jak dosáhnout svého cíle. A pak... máte svou magii!
Uţívejte si kaţdou chvilku, kdy ji pouţíváte... i kdyby to mělo být jen jednoduché kouzlo na úpravu vlasů.
Tedy ne, ţe by se mi to právě s těmi mými dařilo,“ zazubil se a prohrábl si rukou vlasy, coţ vyvolalo další
vlnu smíchu.
„Výborně... pojďme se podívat na další otázky... mimochodem, pokud vás něco napadne, zeptejte se teď,
dokud je toto shromáţdění... jsme tady, abychom se učili jeden od druhého, ale některým z vás se nemusí
dostat té pravé odpovědi, stejně, jako neexistuje jen jeden způsob, jak něčeho dosáhnout. Další otázka je
snadná. Kdy jste se dozvěděl, ţe jste mág?“ Harry vzhlédl. „Stalo se to před víc jak rokem, kdyţ jsem si u
pana Ollivandera udělal svou hůlku. Nevěděl jsem, co to znamená, ale pan Ollivander mi to vysvětlil. Och,
vypadá to, ţe další otázka navazuje na tuto – můţe si kaţdý kouzelník vyrobit svou vlastní hůlku? No
prostě to zkus a zjisti to! Je jasné, ţe pan Ollivander není mág a přesto je uznávaným výrobcem hůlek.
Vím, ţe vyučení u něho trvá kolem sedmdesáti let, takţe to musí být opravdu tvůj ţivotní sen, abys učení
dokončil, nemám pravdu?“ zvedl obočí.
Několik dětí se přihlásilo.
„Ano? Eversely, tak se jmenuješ, ţe?“
„Ano, Harry. Můţeme vidět vaši hůlku? Vaši hůlku mága? A zajímalo by mě, jestli jste měl při poslední
bitvě i svou berlu.“
Harry vytáhl hůlku z hábitu. Severus mu přivolal berlu a on oba nástroje zvedl nad hlavu. „No, na pohled
nejsou nic moc, co? Ale ty nejlepší věci jsou často takové.“
„Doufám, ţe jsi teď nemluvil o mně,“ zašeptal mu Severus sotva slyšitelně do ucha. „To bych se musel
pochopitelně strašně urazit.“
„Ne...“ Harry si uvědomil, ţe má stále zesílený hlas, včas se zarazil a vyčítavě se podíval na Severuse,
který se na něho na oplátku ušklíbl.
Přihlásili se další studenti.
„Ano?“ vyzval jednoho z nich Harry.
„Jaký cítíte rozdíl mezi pouţíváním vaší hůlky a vašeho klacku... tedy berly?“
Severus se vedle něho zatřásl potlačovaným smíchem a k Harryho zděšení se tomu Brumbál zasmál
nahlas.
„Velmi dobrá otázka!“
Dívka zářila štěstím a její přítelkyně jí pochvalně poklepávaly po rameni.
„Já pouţívám berlu jen málokdy... je aţ příliš nápadná, nemyslíte? Nosit u sebe neustále berlu je vhodné,
jen pokud vám je tak dvě stě padesát let a bez její pomoci se při chůzi neobejdete.“
Několik studentů se zasmálo.
„V podstatě mezi nimi není ţádný velký rozdíl. Větší rozdíl je mezi bezhůlkovou magii a kouzlení pomocí
hůlky či berly. Zatímco bezhůlková magie vychází z magického potenciálu kouzelníka, hůlka nebo berla
čerpá z okolního prostředí.“
„Co odlišuje mága od běţného kouzelníka?“ zeptala se nějaká dívčina za nesouhlasného syčení svých
přátel.
„Nechte ji být!“ ozval se Harry ostře. „Jsem rád, ţe se nebojíte zeptat a tato otázka byla jedna z
nejlepších. Je na ni jednoduchá odpověď... vůbec nic.“
Sálem se zvedla obrovská vlna mumlání a spousta studentů se začalo hlásit.
„Ty,“ ukázal na jednoho z nich Harry.
„Tak proč sedíte tam nahoře a my tady dole?“
„Klidně si to s tebou vyměním,“ nabídl mu Harry vesele. „Chceš být na chvíli v centru pozornosti?“
Chlapec odmítl.
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„Vidím to asi takhle. Většina lidí umí vařit – někteří však umí uvařit jen čaj a jiní tak úţasné pokrmy, ze
kterých se vaše chuťové pohárky můţou zbláznit radostí. Ale obě věci jsou o tom samém. Dalo by se říct,
ţe se můţete naučit vařit výborně, nebo jen průměrně. Ale někteří lidé jsou prostě lepší kuchaři... tak
nějak instinktivně vědí, které přísady se k sobě nejlíp hodí. Myslím si, ţe tak nějak to mají i mágové.“
„A co všechno jako mág dokáţete? Můţete nám něco předvést?“
To byla otázka, na kterou Harry čekal a Ron právě proto navrhl toto setkání.
Albus se naklonil k Harrymu a v rychlosti mu něco pošeptal do ucha a léčitel Entwhistle, který stál za ním,
se k němu přidal.
„Obávám se, ţe to dnes nepůjde,“ řekl Harry se smutným pokrčením ramen. „Léčitel Entwhistle mi
nedovolí, abych teď kouzlil, nicméně jakmile se plně zotavím, tak si pro vás připravím malou ukázku.
Takţe, ach, tohle také vypadá jako dobrý dotaz. Co bych dělal, kdyby...“
V tomto duchu setkání pokračovalo.
Jakmile se blíţili ke konci, Harry záměrně rychle vstal. Nebyl překvapen tím, ţe se mu zatmělo před očima
a rozhodil ruce ve snaze najít stabilitu. Severus ho opatrně zachytil.
„Perfektní, Harry,“ zašeptal Severus. „Doufejme, ţe to špehové budou šířit dál. Nedivil bych se, kdyby se
to uţ zítra objevilo v Denním věštci.“
***
Severus měl pravdu, druhý den ráno Věštec hlásal, ţe mág Potter uspořádal slyšení, i kdyţ jeho magie
není ještě zcela v pořádku. Dokonce ho viděli, jak se zapotácel. Věštec Harrymu popřál brzké uzdravení,
ale neopomněl okomentovat to, jak pevně k sobě profesor Snape mladého mága tiskl.
„Všechno jde skvěle,“ poznamenal Harry při jejich společné snídani. „Pokud se Malfoy z toho článku
dovtípí, ţe jsme spolu, tak bude mít další důvod, proč sem přijít. Bude mít pocit, ţe můţe zabít tři mouchy
jednou ranou.“
Severus značně omezil své učitelské povinnosti: stále ještě připravoval sedmé ročníky ke zkouškám, ale
jeho rozvrh byl upravený tak, ţe začínal později a měl dlouhou pauzu na oběd s Harrym. Harry se obvykle
budil pozdě a potom ještě prospal celé odpoledne, zatímco Severus odpoledne trávil různými schůzkami,
na nichţ plánovali famfrpálový zápas. Nemohl tam jen tak sedět a pozorovat, jak Harry spí a uvědomovat
si při tom, jak z něj kaţdým vydechnutím uniká ţivot a proklouzává mu mezi prsty. O to víc si váţil kaţdé
chvíle, kterou strávili společně a ukládal si do paměti ničím nerušenou radost a pohodu, s vědomím toho,
ţe tento klid nebude mít dlouhého trvání.
Severus, Hermiona, Draco a Remus hledali nějaký lektvar, který by Harrymu pomohl, ale marně. A tak
vařil pouze lektvary, které Harrymu dodávaly energii, ale i přes veškerou snahu, se Harrymu dýchalo čím
dál tím hůř a spal čím dál tím víc. Severus musel sledovat, jak se před ním snaţí Harry skrývat bolesti,
kterými trpěl, ale kdyţ na to zavedl řeč, tak mladý nebelvír odmítl léky proti bolesti s tím, ţe to počká, aţ
zabije Luciuse.
V těchto dnech se milovali při kaţdé příleţitosti – velmi pomalu a jemně, protoţe se Harrymu i při
sebemenším dotyku objevovaly podlitiny. Severus zůstával vzhůru ještě dlouho poté, co Harry usnul a
vychutnával si váhu jeho hlavy na svém hrudníku. Přes všechny příznaky onemocnění, které chlapce
suţovaly, nemohl akceptovat fakt, ţe Harry umírá.
***
Lucius Malfoy přecházel ve svém bytě nad obchodem. Ze začátku věci vůbec nevycházely tak, jak
plánoval.
Teprve po několika měsících se na něho usmálo štěstí – jeden z významných bystrozorů byl spatřen v
blízkosti mudlovské vojenské základny. Oznámil mu to jeden z jeho mnoha špehů, které měl k dispozici,
mimo jiné také proto, aby sledoval činnost bystrozorů. Lucius si od této zprávy z počátku nic nesliboval,
ale brzy se ukázalo, ţe to byla trefa do černého. Bystrozoři na základně drţeli čtyřiadvacetihodinové hlídky
a později tam zahlédli i Potterovy kumpány. Pozorování tábora vedlo ke zjištění, ţe tam Potter skutečně
je, zřejmě zapojen do vojenského výcviku, soudě podle jeho častého běhání po základně. Většinou u něho
byl jen jeden bystrozor, tudíţ se zdálo snadné se k němu dostat.
Pokus o jeho zajetí se však změnil ve skutečnou katastrofu. Kromě toho se cítil Lucius zahanben tak, jako
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nikdy před tím. Navíc přišel o dva důleţité muţe – ne, ţe by ho nějak trápila ztráta Karkarova, ten byl aţ
příliš chytrý a časem by ho mohl ohrozit.
Lucius si musel přiznat, ţe je pravděpodobnější, ţe podcenil Potterovy schopnosti, neţ ţe by přecenil
schopnosti svých muţů. Marlin, který se vrátil, byl tak vyděšený, ţe jen nesouvisle něco blábolil. Jenţe i z
toho mála, co z něho dostal, to vypadalo, ţe Potter zničil celou jeho skupinu bez pouţití magie. Tomu
prostě Lucius nemohl uvěřit. Co by ho mohlo přimět k tomu, aby nepouţil kouzla? Ale Potter se ukázal
jako velmi disciplinovaný mladý muţ.
A nyní získal nové informace.
Nějak se mu nechtělo uvěřit zprávám, které se mu donesly, ani tomu, ţe je to skvělá příleţitost. Nicméně
několik jeho zdrojů potvrdilo, ţe v Bradavicích dojde v nejbliţší době k přátelskému famfrpálovému
zápasu, který bude věnován rodinným příslušníkům ţáků za to, ţe bránili hrad při poslední bitvě. Potter
má udělovat hlavní cenu a jeho syn bude hrát za školní tým.
Promítl si v duchu všechna pro a proti.
V neprospěch mluvila ta skutečnost, ţe by to mohla být past. Je jasné, ţe na zápase bude hodně
kouzelníků ze strany světla a také nemá moc času na přípravu. Na druhou stranu to ale nemusí být past,
ale dobrá příleţitost. Budou tam všichni klíčoví hráči, které chce dostat: Potter, Draco, Severus – dokonce i
Brumbál. A kdyby je dostal před tolika lidmi, tak by všichni přítomní pochopili, jak velkou mocí Lucius
Malfoy vládne a on by konečně mohl zaujmout své právoplatné místo ve společnosti. A také to vypadá, ţe
Potter není právě v dobré kondici. Ačkoliv se mu to zdálo nepravděpodobné, tak musel počítat i s
variantou, ţe nepouţil proti jeho muţům v táboře magii, protoţe jednoduše nemohl – dokonce i Denní
věštec psal, ţe se Potter stále potýká s následky zranění. A jeho zvědové mu nahlásili, ţe byl několikrát
viděn, jak se zapotácel. Kromě toho všichni, kdo se s Potterem setkali, se shodovali na tom, ţe tělo
mladého muţe pokrývají otřesné jizvy – to, ţe si kouzelník jeho postavení nedokázal vyléčit své poranění,
nebo dokonce špatně reaguje na léčbu, vypovídá o těţkém vyčerpání jeho magie. Tohle je příleţitost,
která uţ se nemusí opakovat.
Za Voldemortovy vlády vyčkával v pozadí aţ příliš dlouho. Jeho ţivot je teď naprosto v troskách a nyní
dokonce ţije v této díře bez komfortu a společenského postavení, které mu náleţí. Pohodlí a komfortu si
po svém uvěznění v Azkabanu cenil mnohem více a neměl v úmyslu se bez nich obejít déle, neţ bylo
nutné.
***
Řev na stadionu, kdyţ oba týmy nastupovaly k zápasu, si v ničem nezadal s randálem při mistrovství
světa. V jistém smyslu byl tento zápas i atraktivnější - stadion byl menší, a proto byly pro diváky všechny
akce bliţší a bezprostřednější.
Navíc diváci všechny hráče důvěrně znali - bradavický tým proti druţstvu profesionálních hráčů,
sestaveného z bývalých studentů Bradavic. Většina bývalých studentů se také připojila ke svým rodičům a
společně seděli na tribuně, postavené speciálně k této příleţitosti. Lee Jordan, který přišel, aby jako za
starých časů zápas komentoval, právě spustil: „... a nyní nastupuje Jack Sloper, nadějný mladý hráč,
který dává svým protihráčům pěkně zabrat, jak jsem slyšel... a tady je druhý odráţeč Vincent Crabbe,
jeden ze dvou zmijozelských hráčů v bradavickém týmu... tím dalším je Draco Malfoy, který bude hrát na
postu chytače místo Harryho Pottera... zajímalo by mě, jestli by tento post dostal, kdyby Harry Potter
nebyl mág, ale vzhledem k tomu, ţe Harry má smysl pro fair play, tak se pochopitelně v této sezóně
nezúčastnil ani jednoho zápasu...“
Harry náhle cítil vnitřní klid, všechno napětí provázející přípravy bylo pryč. Měl pocit, ţe by si nemohl
vybrat lepší místo na zemi, kde by chtěl strávit poslední hodiny svého ţivota. Obrátil se na Severuse,
usmál se na něho, zvedl jeho ruku ke svým ústům a políbil ji.
Lee Jordan, který se právě obrátil na pódium vyhrazené pro profesory, se na chvíli zarazil, ale potom
plynule pokračoval: „No lidičky, je dobré vidět, ţe se představitelé různých kolejí spojili nejen na hřišti...
ačkoliv doufám, pánové, ţe se budete drţet trochu zpátky, jak jistě víte, jsou tady i mladší ţáci... a uţ
tady máme i Gwenog Jonesovou, kapitánku Holyheadských harpyjí a taktéţ kapitánku dnešního týmu,
impozantní hráčku, která dá bradavickým hráčům pěkně zabrat...“
Harry se rozhlédl. Studenti nadšeně tleskali a vypadalo to, ţe i tribuny pro hosty jsou uţ plné, zápas můţe
začít. Kolem profesorů i ţáků byly vytvořeny neviditelné štíty.
Neville stál ve spodní části schodiště, které vedlo na pódium pro hosty. Podíval se k tribuně, kde seděli
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profesoři, a sotva znatelně zavrtěl hlavou.
Neville byl pověřen, aby odhalil Luciuse Malfoye. Předpokládali, ţe Lucius přijde v přestrojení. Neville si
nebyl jistý, jestli rozpozná jeho magický podpis, vzhledem k tomu, ţe byl v jeho společnosti jen zřídkakdy
a ještě k tomu se k němu nikdy nedostal dostatečně blízko, ale za zkoušku to stálo. Znal samozřejmě
velice dobře Dracův magický podpis, a pár testů, které narychlo udělali, jim ukázalo, ţe členové rodiny
obvykle, ačkoli ne vţdy, mají podobné magické rysy.
„Škoda,“ řekl Severus tiše Harrymu a ten přikývl.
Za velkého jásotu davu přišla na hřiště profesorka Hoochová. Pozvala oba kapitány do středu hřiště, aby
je poţádala o příslib čisté hry, jak tomu bylo zvykem při kaţdém utkání. Harry věřil tomu, ţe tento zápas
bude klidnější, neţ je na tomto hřišti obvyklé – není pravděpodobné, ţe by hvězdní hráči zkoušeli nějaké
špinavosti na studenty, uţ jen proto, ţe by to poškodilo jejich dobrou pověst, a studenti s největší
pravděpodobností nebudou chtít útočit na své hrdiny. Bylo by hezké jen tak se dívat a uţívat si zápas, ale
Harry věděl, ţe pokud se s Luciusem nestřetne dnes, tak jeho šance vyřešit to s ním klesnou časem téměř
k nule.
Prvních třicet minut zápasu se na hřišti nic zvláštního nestalo. Harry si uvědomil, ţe se více věnuje hře,
neţ sledování stadionu. Zápas dosud probíhal v poklidu a slušně, přesně tak, jak mladý muţ doufal, a
vyţadoval si jen minimální zásahy profesorky Hoochové.
„Hrála někdy profesorka Hoochová profesionálně?“ zeptal se Harry Severuse a naklonil se, jako by nemohl
spustit oči od čarodějky.
„Jistěţe. Jestli mě paměť neklame, hrála šest sezon za Harpie,“ odvětil Severus.
„Bylo to pro nás opravdu terno, kdyţ se nám ji podařilo dostat do školy,“ ozval se Albus. „Bylo vţdycky
radost ji sledovat. To, jakým způsobem ovládá své koště... i kdyţ dnes se zdá... och!“
„... tak to bylo neuvěřitelné štěstí! Draco Malfoy se právě na poslední chvíli vyhnul Potlouku, který přímo
na něj odpálil Joey Jenkins!“ vykřikoval Lee, „no myslím si, ţe po tomto zásahu nemůţeme očekávat
jakékoliv slitování! Týmy aţ doteď kolem sebe chodily po špičkách, ale Jenkins přivedl hru do varu!
Malfoyovi to ale dnes nádherně létá! Určitě si zaslouţí, abyste ho povzbudili... ou, Gwenog Jonesová má
Camrál – byla to snad taktika, jak odvrátit pozornost protihráčů? Och, skvělý zákrok, Rone Weasley! Ten
kluk je opravdu králem famfrpálu! A nyní se vrhá...“
Harry a Severus se na sebe podívali.
„Myslíš si, ţe...“
„Těţko říct. Snad to byla jen náhoda. Nezbývá nám jen doufat, ţe kouzla udělají svou práci...“
O pět minut později na svou otázku dostali odpověď.
„... Malfoy se někam řítí... ţene se nezadrţitelně vpřed, zahlédl zlatonku! Tak po tomto výkonu mu bude
jistě nabídnuto místo v některém z našich profesionálních týmů! Na chytače Galvina Gudgeona má náskok
víc jak padesát metrů, Jenkins se ho pokouší blokovat... dobrotivý Merline! Ale to byl faul! Jsem si jist, ţe
rozhodčí musí zasáhnout! Profesorka Hoochová nemůţe přece připustit... zřejmě můţe...a teď narazil do
zadní části koštěte! Jenkins je zřejmě odhodlaný zastavit soupeře za kaţdou cenu... Merline! Malfoy visí
hlavou dolů... tohle nevypadá dobře... jeho koště je zlomené... po takové ráně to není nic překvapivého!
No konečně si i rozhodčí všimla, co se na hřišti děje!... Och, tak tohle... a... ó Boţe! Crabbe Malfoye
naštěstí zachytil! Chytil ho přímo uprostřed pádu! Ten chlap má snad svaly z oceli... drţí Malfoye... ale
jeho dres se začíná trhat...“
Ozvala se rána a Draco Malfoy zůstal nehybně leţet na zemi. Stadionem se rozlehl křik. K překvapení
mnoha diváků jako první na hřiště vyběhla k leţícímu zmijozelovi Hermiona.
I profesorka Hoochová spěchala k nehybnému chlapci, ale madam Pomfreyová doběhla k Dracovi jako
první.
„Tak tohle je překvapení,“ pokračoval Lee. „Podívejte se, jak se Vincent Crabbe rozhorlil na rozhodčí!
Věděli jste vůbec, ţe ten chlap umí mluvit? Och, jen jsem si dělal srandu! Pro změnu teď rozhodčí nadává
Jenkinsovi! A posílá ho ze hry! To bude pro jeho tým velká ztráta! Profesorka Hoochová vyhlašuje pět
minut pauzu, aby si oba týmy mohly vyměnit své vyřazené hráče. Tým hvězd má sice na střídačce tři
hráče, ale ani jeden z nich není odráţeč! Koho tedy pošlou do hry? Pravidla umoţňují, aby si hráči ve
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svém druţstvu vyměnili pozice, pokud to potřebují. Hvězdný tým můţe být rád, ţe jim rozhodčí vůbec
nějakou výměnu dovolí! A právě jsem se dozvěděl, ţe Ginny Weasleyová nahradí Draca Malfoye coby
chytačka bradavického týmu! Je to jako za starých dobrých časů, kdy byli v týmu dva Weasleyové. Ale zdá
se, ţe Draco Malfoy je stále v bezvědomí... Profesorka Hoochová ho vyšetřuje... proboha, paní Hoochová,
jsem si jist, ţe vynikáte ve spoustě jiných věcí, neţ je tato! Je nepravděpodobné, ţe by vám madam
Pomfreyová dovolila nalít do pacienta nějaký lahodný lektvar, kdyţ má, díky laskavosti profesora Snapea,
své vlastní dryáky, kterými nás můţe mučit!! Pardon, madam, samozřejmě jsem se vás nechtěl
dotknout...“
„To není profesorka Hoochová,“ vyhrkli Severus a Harry téměř současně.
„Všiml jsem si, ţe její let vypadá dnes trochu neohrabaně,“ dodal Harry, „jen jsem si prostě neuvědomil,
co by to mohlo znamenat. Taky vţdycky okamţitě zasáhne, kdyţ někdo nedodrţí pravidla a nikdy jsem
neviděl, ţe by studentům podávala jakékoliv léky. Myslíš si, ţe je to Lucius? Nemůţu uvěřit, ţe by se
takhle chladnokrevně pokusil zabít vlastního syna.“
„S profesorkou Hoochovou máš pravdu, Harry, také jsem si všiml, ţe se styl jejího létání změnil,“ přidal se
Albus šeptem k rozhovoru. „A pokud jde o Luciuse, tak ten byl vţdycky mstivý. Draca se uţ oficiálně zřekl.
Tímto činem by jen dokončil svůj akt pomsty za to, ţe ho jeho syn zradil.“
„Všechno do sebe zapadá,“ potvrdil Severus tiše. „Chytře si načasoval přerušení hry tak, aby se opět mohl
napít mnoholičného lektvaru a zároveň tím získal moţnost zabít svého syna. Budeme muset počkat další
hodinu, neţ jeho lektvar přestane účinkovat. Albusi, Pastorek by měl najít profesorku Hoochovou. Mohla
by být... ve váţném nebezpečí.“
„Myslíš mrtvá,“ řekl Harry tiše. „Je to moje vina...“
„Je pravděpodobné, ţe ji Lucius zabil,“ souhlasil Severus dutě, „ale není to tvá vina. Byl by to od něho
logický tah, nicméně mám podezření, ţe kromě toho ještě uvalil Imperius na Jenkinse. No alespoň, ţe uţ
máme Draca mimo bojiště.“
„Myslíš, ţe je v pořádku? Jak to víš?“
„Protoţe kdyţ jsi spal, tak jsme probírali strategii, jak se zachovat při různých útocích a mezi nimi byla i
tato varianta. Zdálo se nám víc neţ pravděpodobné, ţe někdo zaútočí na Dracovo koště. On vlastně
navrhl, ţe bude hrát jen proto, ţe na sebe chtěl nalákat Luciuse. Umístili jsme na něj odpruţovací kouzlo a
Merlin ví, co všechno ještě na něho slečna Grangerová a Neville zakouzlili. Ale i tak jsme měli pro jistotu
domluvený signál, kterým by nás slečna Grangerová upozornila, ţe je Draco váţně zraněný. Vzhledem k
tomu, ţe nám ţádné znamení nedala, tak předpokládám, ţe Draco své zranění jen předstírá, jak bylo
dohodnuto. Tvůj přítel Ron přišel se spoustou skvělých nápadů.“
„Lucius má výhodu moţnosti létání,“ povzdechl si Harry. „Tuhle variantu jsme nevzali v potaz. Jak se mám
k němu asi dostat?“
„Potřebujeme, aby hra skončila těsně před tím, neţ přestane účinkovat mnoholičný lektvar. Ty potom
budeš muset jít na hřiště, abys předal trofej. Pamatuj na to, ţe i kdyţ účinky mnoholičného lektvaru
pominou, nemusí Malfoy vypadat tak, jak jsi ho znal. Je pravděpodobné, ţe si změnil svůj vzhled, kdyţ
zůstal tak dlouho neodhalen. Nicméně je moţné, ţe na tebe okamţitě zaútočí ze svého koštěte. Budeme
kolem tebe drţet ochranný štít. Potřebujeme zjistit, kdo všechno patří mezi jeho stoupence. Kolem je
spousta bystrozorů, tak očekávám, ţe uţ mají některé z nich vytipované. Malfoy na dnešek určitě
naplánoval nějaké okázalé představení. Musíme jen vyčkat a potom vyuţít situace. Jeho ješitnost nám v
tom můţe pomoct... nedokáţu si představit, ţe by chtěl převzít roli Temného pána, zatímco bude obdařen
bujným poprsím a jeţatými vlasy.“
Harry se bezstarostně zasmál a Severus se k němu naklonil a přede všemi ho políbil. Mladý muţ mu jeho
polibek dychtivě vracel.
Kdyţ se od zmijozela odtáhl, viděl jak se na něho Hagrid zářivě usmívá a šťouchá loktem do Lee Jordana.
***
„No to je tedy den! Právě jsem se dozvěděl, ţe jsem propásl zajímavý polibek na tribuně učitelů – dnes je
to tady samá akce, lidičky... ještě se k tomu vrátím, jakmile se dozvím další novinky, ale řeknu vám, ţe
během mého studia se něco podobného nestalo! Ale máme tady pokračování zápasu, týmy jsou zpět na
hřišti... och, Meaghan McCormacková, brankářka týmu Pýcha Portee, bude hrát na postu odráţeče! Takţe
doufáme, ţe bude hrát čistší hru neţ její předchůdce, i kdyţ všichni víme, jak tvrdě ţeny dokáţou hrát.
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Bude mít ale energii a výdrţ honit se po celém hřišti? To brzy zjistíme! A nyní přivítejte také hráčku
našeho týmu, Ginny Weasleyovou, je sice nejdrobnějším hráčem na hřišti, ale věřím, ţe bude o to
rychlejší...“
***
Lucius Malfoy byl frustrovaný. Netušil v jakém stavu je jeho syn a nedokázal se k němu dostat tak blízko,
aby mu mohl dát lektvar. Neměl v plánu ho zabít, jen umlčet a dočasně paralyzovat, ale současně mu
umoţnit prohlédnout své maskování, aby věděl, kdo mu to provedl. Chtěl ho jen pokárat a uklidit z cesty.
Narcisa by mu utrhla koule, kdyby se dozvěděla, ţe Draca zabil, nebo by na něho seslala řadu ošklivých
kleteb, na které měla vţdy pozoruhodný talent. Jen chtěl svému synovi ukázat, jak moc se na něj zlobí.
Byl ochoten si přiznat, ţe si Draco vybral tu pravou stranu. Potter nad Voldemortem zvítězil, takţe se
Draco rozhodl správně a obviňovat ho za to bylo nesmyslné, ale teď před ním stála další volba. I po tom
všem, co ti dva měli za sebou, krev není voda.
Nicméně kdyţ viděl, jak nad synovým tělem pláče ta mudlovská šmejdka, byl naprosto znechucený. Jeho
syn přece nemohl klesnout tak hluboko...
Od uskutečnění plánu dělilo Luciuse uţ jen padesát minut. Potter byl na pódiu dobře chráněný, cítil
magický štít, který chránil tribunu profesorů a studentů. Zajímalo ho, jestli je to teď běţná praxe, nebo
jestli dnes očekávali nějaké potíţe. Tribuna návštěvníků chráněna nebyla, ale pravděpodobně mohla být
ochrana kdykoli vztyčena. Merlin ví, kolikrát v průběhu let, které strávil ve správní radě, o toto
bezpečnostní opatření ţádal.
Kdyţ začal narychlo pracovat na svém plánu, očekával, ţe škola pro zápas najme profesionálního
rozhodčího. Byl nemile zaskočen, ţe musel pouţít ţenské tělo, takhle si to nepředstavoval. A kdyţ zjistil,
ţe nemůţe napadnout Pottera nečekaně ze vzduchu, nechtělo se mu s ním bojovat v tomto ţenském těle.
Vše bylo ještě umocněno tím, ţe uţ dlouho nelétal. Záda ho čertovsky bolela, jak se pořád snaţil
vyvaţovat tělo, které se pod tíhou prsou naklánělo dopředu, z tohoto úhlu se mu najednou zdála ňadra
profesorky nepřiměřeně velká. Celé tělo i stehna ho bolely od toho, jak se křečovitě drţel koštěte. Také
mezi nohama zaţíval nepříjemné pocity a to i přes to, ţe během prvních dvaceti minut pouţil na koště
polstrovací kouzlo.
Takhle by to nešlo. Musí dát signál svým následovníkům k útoku, jakmile skončí hra a Potter se ukáţe s
pohárem. Všichni se na něho budou dívat a Potter bude při předávání ceny nepozorný. To bude ta pravá
chvíle. A jakmile ho zabije, tak veřejně vykuchá Severuse, přímo tady na trávníku. Nejen, ţe zradil
Voldemorta, ten slizký had se zapletl se samotným mágem, tedy soudě podle toho, co před chvílí viděl.
Nemohl uvěřit, ţe nad tím Brumbál přivíral oči, ale moţná to byla od toho starého manipulátora jakási
odměna za celé ty roky Snapeových lţí a špionáţe pro jeho stranu. Chlapec byl nezkušený a nejspíš padl
do Severusových rukou jako zralá hruška. A Severus vţdycky zatraceně dobře věděl, jak své ruce
pouţívat a rozhodně neztratil cvik, zatímco chodil s tím mladíkem Alexem. Zajímalo ho, jestli to s
Potterem dělá, i kdyţ je tahle seškvařený, nebo na něho nejdřív pouţije nějaké kouzlo iluze.
Znovu obletěl hřiště. Po posledním incidentu se hráči chovali korektně, takţe neměl důvod zasahovat a
mohl tak sledovat i to, co se děje na tribunách.
Uplynula další půlhodina. Náhle se za všeobecného jásotu začala Ginny Weasleyová hnát přes celé hřiště.
Ale proti Gudgeonovi na jeho profesionálním koštěti neměla ţádnou šanci a utkání během několik sekund
skončilo.
Harry pomalu vstal. Luciusovi zbývalo ještě dvacet minut.
„...a Harry Potter vstává, aby se vydal dolů na hřiště, kde bude předávat mimořádný pohár – ach, a jak
jsem se právě dozvěděl, tak ta trofej byla věnována Mezinárodní famfrpálovou asociací... oh, ale musím
vám říct, co ke mně právě doneslo, slyšel jsem, ţe všichni hráči bradavického týmu dostanou
permanentku na utkání jakéhokoliv týmu, který si sami vyberou! To ovšem není marná cena útěchy,
nemám pravdu, lidi...“
Ve stínu zadní části tribuny vklouzl Harry do Severusova objetí a setrval pevně přimknutý k jeho hrudi
hodnou chvíli. Ţe by to mohlo být jejich poslední objetí, zůstalo nevyslovené. Dolehlo to na ně i beze slov.
Albus k nim přišel a postavil se vedle nich. „Budu poblíţ a udělám vše, co je v mých silách. Máš před
sebou další velké dobrodruţství, můj chlapče,“ řekl tiše a pak Harryho objal.
„Kašlu na nějaké sbohem,“ zavrčel Severus. Přitáhl si Harryho zpátky do náruče a tvrdě ho políbil. „Tímto
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to nekončí,“ řekl zlostně.
Harry přikývl. Poloţil si hlavu na Severusovu hruď, poslouchal tlukot jeho srdce a uţíval si pohodlí, které
mu tělo jeho milence skýtalo.
Zakašlání přivedlo Harryho zpět do přítomnosti a on zamířil po schodech dolů. Severus šel před ním. Dole
se zastavili a nechali své oči přizpůsobit slunci, neţ Harry jako první vykročil na hřiště. Severus šel krok za
ním. Harry měl v jedné ruce berlu a v druhé hůlku mága. Oblékl si pro tuto příleţitost svůj nejlepší hábit z
temně zeleného sametu.
„... a konečně dorazil i Harry Potter... tedy mág Potter... a oba týmy uţ jsou... počkejte chvíli, někdo mi
tady říká, ţe profesorka Hoochová si zřejmě potřebuje přepudrovat nos... coţ zřejmě není ţádný
eufemismus, neboť vzhledem k tomu, kolik se tu dnes sešlo celebrit, polovina dívek tady dělá to samé... a
je fajn zjistit, ţe naše stará dáma je ještě pořád plná ţivota...“
Tímto netaktním projevem Lee nevědomky ťal do ţivého. Harry na okamţik ztuhnul a ostře si uvědomil,
ţe v přímém souboji nemá proti Luciusovi šanci. Zbývalo zhruba deset minut. Rozhlédl se a spatřil Nevilla,
stojícího vedle velké kompostovací nádoby. Usmál se na svého přítele a potom se obrátil na Severuse a
ukázal si na krk. Cítil, jak se ho dotklo stejné kouzlo, jaké na něho Severus pouţil ve Velké síni. Úsměvem
mu poděkoval.
Lucius, který celý výjev pozoroval z úkrytu, viděl, jak Potter poţádal Severuse o pomoc. To nemá ani tolik
magie, aby vykouzlil Sonorus? A jaké kouzlo na něj vlastně Snape pouţil?“
Jestli doteď o svém plánu lehce pochyboval, tak teď uţ věděl, ţe tohle za všechna rizika stojí. Nikdy uţ
nebude mít lepší šanci, neţ právě dnes.
Slyšel řev davu, který provolával slávu vítězům, kdyţ jim předávali medaile, potom dostali ocenění i hráči
poraţeného týmu. Sledoval, jak tým hvězd začal krouţit vítězné kolo kolem stadionu. Za velkého jásotu
diváků se k nim připojil i bradavický tým. Lucius cítil, jak účinky mnoholičného lektvaru slábnou, vytáhl z
kapsy minci a kontaktoval své stoupence. Ti se okamţitě přemístili za vnější ochrany hradu a letěli přímo
na stadion.
Rozhodl se dát jim tři minuty.
Potřásl hlavou, aby uvolnil své dlouhé vlasy a proměnil famfrpálový dres, který mu byl nyní nesnesitelně
malý, zpět na elegantní černý hábit. Stál tam ve své původní podobě s blond vlasy po lopatky, hůlku v
pohotovosti. Adrenalin mu divoce koloval v ţilách.
Dnes se bude lámat chleba, toto je jeho velký den.
Viděl, jak první z jeho následovníků vletěl na stadion a v zápětí slyšel, jak bystrozor cosi vykřikl a pověsil
se na něj. Lucius opustil svůj úkryt a vkročil na stadion.
Diváci si z počátku neuvědomovali, co se děje – většina z nich sledovala celebrity a mysleli si, ţe postavy
přilétající na košťatech jsou nenechaví fanoušci, pronásledovaní bystrozory, kteří chránili slavné hráče.
Tohle se Malfoyovi vůbec nelíbilo. Potřeboval pozornost veřejnosti a byl připraven si ji získat za kaţdou
cenu.
Jednoduchým Accio, si přivolal nejbliţší koště i s jezdcem k sobě, stáhnul vzpínající se dívku z koštěte
dolů a přiloţil jí hůlku ke krku.
„Ach, slečna Weasleyová, jak vy to jen děláte, ţe kdyţ potřebuji pomoct se svým plánem, tak jste opět
zrovna po ruce,“ zasyčel jí do ucha.
Stadion ztichl.
„Vřele doporučuji všem bystrozorům, aby se stáhli, pokud chtějí, aby tato mladá čarodějka zůstala
naţivu,“ zakřičel.
Pastorek vyběhl na hřiště a dal pokyn bystrozorům, aby přistáli a sestoupili ze svých košťat. Hráči obou
týmů, kteří byli stále ve vzduchu, nevěděli co si počít, kdyţ kolem nich začalo krouţit třicet černě oděných
čarodějů a čarodějek.
„Pane Malfoyi. Stále terorizujete děti? Jsem si jistý, ţe tím na kaţdého uděláte dojem,“ posmíval se Harry,
jehoţ zesílený hlas zněl čistě a jasně.
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„Z toho, co jsem viděl, mágu,“ protáhl Malfoy ironicky poslední slovo, „jsem si myslel, ţe oceňuješ starší
muţe, kteří rádi zastrašují děti.“
„Proboha, Malfoyi, pokud o mě máš zájem... tak proč to neřekneš rovnou? Ale na to nepotřebuješ drţet
slečnu Weasleyovou, pust ji...“
Malfoy protáhl obličej. Potter by si ho neměl dobírat takovýmto způsobem. „Nejsem gay, Pottere, a ta
dívka zůstane tady.“
K jeho úţasu se Harry zasmál. „Ale no tak, Luciusi, vím, jak se ti líbil Alex Johnson. Jen tak mimochodem
je to mé alter ego.“
Malfoyovi se rozšířily oči. Ten malý zmetek! Krátce pohlédl na Severuse, ale v jeho očích viděl namísto
pobavení jen břit odhodlání. Takţe Severus má strach... Povzbuzen tímto zjištěním se postavil zpříma a
přitiskl k sobě dívku tak, ţe se jí octly nohy nad zemí. Ginny zoufale třepala nohama a kopla ho do holeně.
„Okamţitě se uklidni, ty čubko, nebo ti budu muset dokázat, ţe nejsem buzerant,“ zašeptal jí do ucha.
Jeho slova zanikla v hukotu davu, který byl pobouřen tím, jak hrubě s dívkou zacházel.
Harry neslyšel, co Malfoy Ginny řekl, ale podle toho, jak šokovaně zalapala po dechu, pochopil, ţe to bylo
hodně zlé.
„Co chceš, Malfoyi?“
„Kouzelnický duel s tebou, mágu.“
Stadion údivem zasyčel. Malfoy se chtěl smát, nemohl se dočkat, aţ jim pohlédne do tváří v momentě,
kdy to skoncuje s tímhle skrčkem, co si tu hraje na mága.
„To opravdu tak moc touţíš být poníţen před tolika lidmi?“ zeptal se Harry klidně.
„Ne, přišel jsem tě před všemi těmi lidmi zabít,“ odpověděl mu Malfoy. „Co jsi to vůbec za mága? Pravý
mág by měl vést svůj lid... co jsi udělal pro to, abys vedl kouzelnický svět? Zabil jsi Voldemorta a pak uţ
nic. Nepřijal své místo ve Starostolci... vţdyť on si dokonce ani nepřeje, aby mu lidé skládali slib věrnosti,
tak, jak je to hluboce zakořeněné v naší tradici!“ zvolal do davu. „Vy totiţ nevěříte na naše tradice, v naši
kulturu, ţe, pane Pottere? Chcete naplnit náš svět mudlorozenými a podobnou chátrou. Neděláte čest
titulu, který jste si nárokoval. Jsem zde, abych kouzelnickému světu dokázal, ţe nečistokrevný mág se
nemůţe vyrovnat čistokrevnému kouzelníkovi! Zásady čistokrevných jsou jedinou moţnou cestou, jak
zachránit náš svět a já jsem zde, abych kouzelnickému společenství nabídl vůdce, kterého si zaslouţí.“
„To měla být nabídka, nebo hrozba, Luciusi?“ ozval se namísto Harryho Albus ze svého místa na tribuně.
„Vypadá to, jako byste si mě chtěl podmanit. A jsem přesvědčený, ţe většina čarodějek a kouzelníků vaše
slova neocení, myslím si, ţe poráţku Voldemorta povaţují za poměrně velký přínos naší společnosti.“
Dav souhlasně zaburácel a dupal nohama.
„Temný pán byl sám nečisté krve,“ křičel Malfoy, „Není proto divu, ţe ho Potter porazil. Jsem zvědav, jak si
poradí se skutečnou výzvou!“
„A přesto jsi mu tak nadšeně líbal jeho boty, Malfoyi,“ poznamenal Harry.
„Stejně tak, jako tvůj proradný milenec!“ posmíval se Malfoy.
Severus se viditelně napjal.
„Přesně tak. A přesto měl nejen odvahu si přiznat, ţe učinil špatné rozhodnutí, ale poté sám sebe uvrhl do
nebezpečí, kdyţ pracoval celou dobu jako špeh pro stranu světla.“ Harry vzhlédl a podíval se na Malfoyovy
stoupence. „Máte teď poslední moţnost přehodnotit svou volbu,“ zvolal pevným hlasem. „Nejmoudřejší
rozhodnutí by bylo ihned se vzdát. Pokud tak neučiníte, tak za vše, co se vám stane, budete moct dávat
vinu jen sami sobě.“
Všichni přítomní se podívali na temné postavy vznášející se na košťatech nad hřištěm. Kaţdý ze Smrtijedů
měl hůlku připravenou v ruce. Atmosféra zhoustla. Malfoy se zasmál, kdyţ uviděl, ţe ani jeden z jeho lidí
nezaváhal. Byl rád, ţe těch půl tuctu méně nadšených lidí sebou nevzal, protoţe kdyby někdo od něho teď
odešel, tak by na tom celá akce mohla ztroskotat.
Harry doufal, ţe v davu není mnoho lidí, kteří věří v to, co tady přišel Malfoy hlásat a ţe najde vhodná
slova k tomu, aby je přesvědčil, ţe Lucius představuje zlo.
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Ginny se mírně zavrtěla, nepochybně ji bolel hrudník. Kdyţ Lucius cítil, jak se mu malá prsa otřela o ruku,
znovu ji k sobě přitiskl.
V příštím okamţiku se však zapotácel.
Ginny byla pryč.
Namířil hůlku na Pottera, a kdyţ se mu podařilo najít rovnováhu, rychle se rozhlédl. Dívka byla v něčí
náruči a vzlykala. Všiml si, ţe jeho vlastní syn stojí vedle ní a také ta mudlovská šmejdka. Takţe Draco
nebyl zraněn. Neznámý muţ předal Ginny té Grangerovic couře a obě je zaštítil svým tělem.
„Děkuji ti, Neville,“ ozval se Harry zřetelně.
„To ty jsi mně pomohl najít cestu k mé magii, mágu, takţe díky patří tobě,“ křikl Neville zpět. Obrátil se k
davu. „Harry ukázal mnohým z nás, jak pouţívat magii, o které jsme ani neměli tušení, ţe by existovala,
Malfoy neví o čem mluví!“
Lucius se napřímil. Po pravdě řečeno byl ohromen tím, co Longbottom udělal. Snaţil se pochopit, co se
vlastně stalo a jak to dokázal. Ale teď na to není vhodné místo ani čas. Chlapec je čistokrevný a jeho
rodiče byli mocní kouzelníci. Bude se tím zabývat později. Nyní se spokojí s tímto vysvětlením... ostatně,
stejně mu nic jiného nezbývá.
„Tak jak?“ nenuceně se zeptal Pottera. „Přijímáš mou výzvu?“
„Pokud by ti mág Potter neudělal tu laskavost, a nepřijal tvou výzvu tak, jak si ţádají naše kouzelnické
tradice, které ti kromě jiného zaručují bezpečnost po dobu, kdy tady řečníš, tak bys uţ byl dávno mrtvý,
Luciusi,“ řekl Snape.
„Můţe ten kluk mluvit sám za sebe, nebo toho není schopen, stejně tak, jako nedokáţe pouţít svou
magii?“ ušklíbl se Lucius.
Harry se lehce dotkl Severusovy ruky, kdyţ procházel kolem něho a došel aţ ke stolu.
„Vaši výzvu přijímám. Pokud však selţete, opustíte kouzelnický svět v míru, Malfoyi. Ţádám vás, abyste to
slíbil sám za sebe, i za své... kolegy.“
Malfoy se pohrdavě zasmál. „Já si na rozdíl od tebe tak pošetilé poţadavky nekladu, chlapče. To ty selţeš
a aţ zemřeš, ukáţu světu, jak má vypadat vláda čistokrevných.“
Z davu se ozvaly výkřiky a syčení.
Harry stál a čekal. Neměl v úmyslu před tím bastardem couvat. Malfoy ustoupil o několik kroků a lidé,
kteří stáli za ním, se rychle přesunuli do stran.
Harry nemohl uvěřit tomu, kam aţ to zašlo... kouzelnický duel? To je směšné. Jeho letmý úsměv Malfoye
rozzuřil. Vypálil jako první.
Avada Kedavra!
Taková bezcitnost hrála Harrymu do karet. Bez mrknutí oka tam jen tak stál čelem k zakázané kletbě.
Malfoyovi na moment klesla ruka, jak nedokázal zakrýt svůj šok. Diváci nejprve ztichli a potom propukli v
jásot.
Lucius se však rychle vzpamatoval. „Takţe ty jsi stále imunní vůči smrtelné kletbě? No, viděl jsem, co s
tebou dokáţe udělat Cruciatus, tak ukáţeme i tvým obdivovatelům, jak taková podívaná vypadá!“
Harry se k Luciusovi pomalu přibliţoval, berla odměřovala kaţdý krok. Jeho počáteční přesvědčení, ţe
Malfoyova bezcitnost byla účelná, vystřídalo vědomí, ţe tohle není válka. Pouţívat zakázané kletby v
kouzelnickém souboji bylo naprosto nehorázné. Malfoy tím dával kaţdému na vědomí, ţe pohrdá
jakýmkoli zákonem a ţe jeho vláda, o kterou usiluje, nebude respektovat současná pravidla. Je moţné, ţe
se uţ doopravdy zbláznil?
Vzhledem k tomu, ţe Cruciatus selhal, sesílal na něj Malfoy jedno kouzlo za druhým. Harry tam jen tak
stál a cítil, ţe dav přichází k závěru, ţe je nezranitelný. Měl na kotnících připevněné noţe a šipky, ale
najednou se mu zdálo, ţe kdyby je pouţil, spáchal by vraţdu na neozbrojeném muţi.
Náhle se k jeho naprostému překvapení na něho Malfoy vrhnul. Harry věděl, ţe ho v osobním souboji
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nemůţe přemoct, na to byl fyzicky příliš slabý.
Mávl rukou a dal Nevillovi signál, aby odstranil víko z nádoby, ve které byla uloţena jeho magie.
Malfoy ho povalil a přimáčkl svým šlachovitým tělem k zemi. Harry cítil jeho přerývaný dech a do tváře ho
šlehly dlouhé blonďaté vlasy. Měl v ruce nůţ, ale z této pozice ho nedokázal pouţít. V duchu se proklínal
za svou hloupost.
Jeho magie v kontejneru zavířila, najednou vystřelila napříč hřištěm a vnikla do jeho těla jako úder
blesku.
Udělal všechno špatně, čekal aţ příliš dlouho... V krátkém výpadku, kdy ho zcela ochromil příval magie, se
Malfoyi podařilo vytrhnout mu z ruky nůţ. Spíše šťastnou náhodou neţ úmyslně, se Harrymu podařilo
kopnout Luciuse do rozkroku. Tato oblast byla po vymizení účinků mnoholičného lektvaru mimořádně
citlivá, a Malfoy si nedokázal pomoci, a ruce mu naprosto automaticky zajely do slabin. Harry se od něho
odvalil, vyskočil na nohy a pod opojným pocitem své znovu nabyté moci provedl kouzlo, které měl v plánu
po celou dobu.
Smrtijedi na košťatech začali prudce klesat. Někteří křičeli, uţ kdyţ padali a jiní aţ kdyţ s tvrdým
zaduněním dopadli na zem. Ti, kterým se podařilo vstát, byli okamţitě obklopeni bystrozory.
Malfoy vyskočil na nohy, hůlku v jedné ruce, nůţ v druhé, vlasy rozcuchané, hábit zaneřáděný.
„Cos to se mnou udělal?“ vykřikl a snaţil se pochopit podivné pocity, které jím prostupovaly.
Harry se podíval vzhůru. Od všech Malfoyových přívrţenců i od Luciuse samotného se táhly jakési červené
nitky, splývaly spolu, aţ se spojily v jeden červený oblak, který se vznášel Harrymu nad hlavou.
Mág berlou tvrdě udeřil do země, jednou, podruhé, potřetí. Země se začala třást, věţe na tribunách se
chvěly. Děti i dospělí křičeli.
Severus vytáhl hůlku a snaţil se tribuny stabilizovat.
Malfoy se zapotácel. „Cos to se mnou udělal?“ vykřikl znovu.
Harry ukázal na šarlatovou věc nad svou hlavou, a ta jako na povel vlétla do úzké trhliny v zemi, která se
objevila v půlce hřiště. Harry opět udeřil berlou. Trhlina se zacelila a tráva vypadala, jako by to místo
nebylo nikdy porušené.
„Ty si nezaslouţíš mít magii,“ řekl Harry klidně a z jeho hlasu sálala moc. „Poslal jsem ji k jádru země. Je
nepravděpodobné, ţe by to přeţila, nemyslíš?“
S očima plnýma hrůzy vrhnul Lucius na Harryho další kletbu, ale stejně tak, jako předtím, se ani teď nic
nestalo. Divoce se rozhlédl kolem sebe, namířil hůlkou na Jacka Slopera a zakřičel: „Crucio!“
Mladý muţ se rozklepal strachy, aţ téměř upustil koště a Lucius vykřikl radostí.
Ale nic dalšího se nestalo.
Otočil se k Harrymu a opět se na něho vrhl s noţem v ruce.
Jeho syn však mezi ně skočil, popadl ho za ruku a tlačil ji tak vysoko, jak to jen šlo.
„Otče! To by snad stačilo! Chováš se jako hulvát! Nejdřív sis vzal dítě jako rukojmí – ještě k tomu
čistokrevné dítě! To jasně vypovídá o tvých hodnotách! A potom vrháš na veřejnosti nepromíjitelné kletby!
Od začátku jsi byl na špatné straně a teď k tomu ještě přidáváš tuhle nechutnost! Jak hluboko chceš ještě
nechat klesnout jméno Malfoyů? Stydím se za tebe!“
Lucius zíral se vzrůstajícím porozuměním do synovy tváře. Tváře, která se tolik podobala jeho vlastní.
Draco byl neúprosný a kaţdé slovo myslel přesně tak, jak ho řekl.
Snaţil se dostat ruku, za kterou ho Draco drţel, dolů. Stále byl ještě vyšší a silnější neţ jeho syn.
Neville se přemístil za Luciuse s hůlkou v pohotovosti.
„Ne!“ zařval Draco, aniţ by ze svého otce spustil oči.
Severus stál na druhé straně a mířil Luciusovi hůlkou na hlavu.
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Lucius dál tlačil na Dracovu ruku a ta začala klesat. Ostrá čepel noţe se pomalu, ale jistě přibliţovala k
Dracovu obličeji a rameni.
Dracovi se na čele perlil pot.
Náhle mu ostří prořízlo tvář a Lucius o krok ustoupil.
Potom se stalo několik věci v rychlém sledu.
„Toto je výsledek nedostatku úcty k vlastnímu otci,“ řekl Lucius a vrazil si nůţ do srdce.
Ve stejnou chvíli na něj Neville, Harry a Snape vyslali neverbální Avada Kedavra.
Neville na poslední chvíli zachytil Draca, který se nekontrolovatelně začal třást, aby neupadl na zem.
Snape se podíval na Harryho. Byl naţivu!
Byl opravdu ţivý!
Vykročil k němu, neuvěřitelná radost v něm vytryskla jako proud fontány.
Harry se na něho usmál, pak zvedl ruku, aby si zjednal klid.
„Je mi líto, ţe byl turnaj takto narušen, ale snad si jej můţeme někdy v budoucnu zopakovat, ne?“ zeptal
se mladý muţ a odpovědí mu byla vlna smíchu. „Ale doufejme, ţe uţ bez těch rušivých momentů,“ dodal
a těmito slovy vyvolal lavinu potlesku. „Doufám, ţe nyní konečně vstupujeme do období míru. Přeji vám a
vašim rodinám hezký zbytek dne.“
Za bouřlivého potlesku Harry a Snape opustili stadion.
Bylo po všem.
42. kapitola - Jiný druh války
Snape cítil, jak se mu zalily oči slzami – něco, co se mu v minulosti stávalo jen v důsledku extrémní
bolesti. Byl si však vědom toho, ţe tentokrát to způsobil šok, neskutečná radost a aţ ohromující
překvapení z toho, ţe je Harry naţivu... och Merline!
Kdyţ se dostali do stínu učitelské tribuny, kde na ně diváci neviděli, tak jeden druhému skočili do náručí.
Objímali se pevně se zoufalou potřebou po sebemenším kontaktu.
Snape cítil, jak mu z krku unikl vzlyk, nedokázal dostat pod kontrolu dech a chvějící se rty. Neposlušné
slzy dopadly na temeno Harryho hlavy.
„Och, miláčku,“ Harry hladil Severuse po zádech, ve snaze ho uklidnit.
Ron se k nim přiblíţil, a kdyţ uslyšel, ţe Severus naprosto nedůstojně pláče nahlas, podíval se mlčky na
Remuse a oba ustoupili. Remus uvalil na ono místo pod pódiem kouzlo soukromí.
„Ššš,“ uklidňoval ho Harry, „také jsem si myslel, ţe to nepřeţiju. Ale je mrtvý, zrovna tak, jako Voldemort!
Jsi svobodný! Ach, Boţe, jsem tak šťastný!“
Severus zvedl obličej mokrý od slz a nenasytně Harryho políbil.
Harry oba přemístil do Severusovy loţnice, nechal zmizet jejich oblečení a dostrkal Severuse k posteli, lehl
si na něho a přitiskl se k němu, tělo na tělo, aby se dotýkali co největší moţnou plochou pokoţky.
Jejich milování bylo naléhavé, vášnivé a plné touhy. Vyvrcholení přišlo aţ příliš brzy, ale Severus nemohl
přestat Harryho líbat. Vypadalo to, ţe ho uţ ze svého náručí nikdy nepustí.
Harry se zasmál, a kdyţ se mu podařilo dostat pod kontrolu svůj dech a utišit divoce bijící srdce, poloţil si
hlavu do prohlubně Severusova krku.
„Je mi tak krásně,“ zašeptal a olízl Severusovu vlhkou kůţi.
„Ano,“ přitakal chraplavě Severus a pokračoval v hlazení Harryho, kam jen dosáhl. Aniţ by se od něho
Harry odtáhnul, přivolal přikrývku a oba zahalil.
„Láska je opravdu mocná,“ zašeptal Harry, „cítím se nabitý, jako bych měl prasknout.“
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„Víš určitě, ţe to není tím, ţe se ti vrátila magie?“ zeptal se ho Severus škádlivě.
„To asi taky,“ zasmál se Harry. „Cítím se... tak nějak kompletní...tak jako dřív. Bolest, kterou jsem cítil
tady,“ zajel rukou mezi jejich těla a dotkl se hrudi, „je pryč. Ţil jsem jako mudla tolik let, ţe je těţké
uvěřit tomu, ţe je magie mojí nedílnou součástí.“
„Jsi kouzelník,“ řekl Snape, a dál hnětl Harryho zadek, uţívaje si pevnost jeho mladého těla.
Harry se zasmál. „Jo,“ řekl nadšeně.
„Ty jsi odejmul magii i z Malfoyových nohsledů?“
„Ano.“
„Nebude těţké mít je pod kontrolou? Nebudou teď imunní vůči magii, jako jsi byl ty?“
„Severusi, vím, ţe si o mně myslíš, ţe jsem idiot, ale věř, ţe občas pouţívám mozek. Špetku magie jsem
jim nechal... ale ne víc, neţ kolik jí má v sobě průměrný mudla.“
Snape se zasmál. „Chytrý kluk.“
„Teď, kdyţ nejsem hezký,“ ozval se klidně Harry, „tak je to nejspíš ta největší lichotka, jakou jsi mi kdy
řekl.“
„To proto, ţe mám dobrou náladu.“
„Já taky,“ usmál se na něho Harry.
Dlouhou dobu společně strávili jen tak, aniţ by se obtěţovali pohnout.
„Myslím, ţe by tě měl prohlédnout tvůj lékař,“ řekl Severus neochotně.
„Teď ne. Chci se s tebou ještě milovat. A nemyslím si, ţe by u toho chtěl být.“
„To je skvělý argument. Tak tedy později. Ale opravdu bys měl...“
„Já vím, ţe ano. Ale aţ pak. Nejdřív si mě vezmi a potom budeme spát. Hned potom se nechám
prohlédnout.“
„To zní jako skvělý plán.“
A tak se i stalo.
První dvě části plánu proběhly hladce.
Ale Harry se neprobouzel.
***
Po několika hodinách, několika cestách na toaletu a několika klepání na dveře, které ignoroval, se Severus
rozhodl, ţe Harryho probudí, aby se najedl.
Harry se ale nevzbudil.
Jeho dech byl stabilní, ale kdyţ ho Snape otáčel, uvědomil si, ţe má spalující horečku a ţe je povlečení
prosáknuté potem.
Okamţitě krbem zavolal Poppy. Lékouzelnice vstoupila do jeho komnat společně s mudlovským lékařem.
Potom se Severuse co nejdecentněji zeptala, jestli si přeje, aby Harryho ošetřovali zde, nebo ho mají
přesunout na ošetřovnu.
Severus si náhle uvědomil, ţe jejich problémy zdaleka neskončily.
Tolik si vţdy cenil svého soukromí, ale má pro něho nějakou cenu i v současné situaci? Harry nikdy
nechtěl strávit na ošetřovně víc času, neţ bylo nutné. Tak tedy Severus otevřel svůj byt, aby se tam
dalších třicet šest hodin nepřetrţitě valil proud lidí. Draco, Entwhistle, Ron Weasley, Neville, Grangerová a
pochopitelně i Albus a oba mudlovští lékaři.
Naštěstí všichni ti pošetilci nenašli tolik odvahy, aby se k němu přiblíţili.
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„Jeho magie se pokouší proti tomu bojovat, Severusi,“ bylo první, co mu Poppy řekla.
Snape si v duchu ta slova opakoval stále dokola. Proč řekla, ţe se jeho magie pokouší bojovat? To, ţe se
pokouší, znamená, ţe její snaha bude neúspěšná?
Ke konci prvního dne k němu přistoupil Albus. Severus seděl u svého psacího stolu a předstíral, ţe si cosi
čte, zatímco v loţnici lékaři opět prohlíţeli Harryho.
„Severusi. Jak se cítíš, můj chlapče?“
„Jak to myslíš?“ zeptal se trpce, zvedl hlavu a pohlédl na staršího muţe. Kdyţ viděl v Albusových očích
smutek, povzdychl si.
Došel k polici, vzal lahev whisky a oběma nalil pořádnou rundu. Jako na povel se tam objevili Draco,
Neville a Entwhistle. Severus zavolal Dobbyho, který se tam okamţitě objevil s novou lahví a dalšími
skleničkami.
„Severusi, nebude vám vadit, kdyţ k vašim komnatám přidáme ještě jednu místnost?“ zeptal se Draco
poté, co se všichni napili a přesunuli do loţnice. „Chtěl bych u něho být co nejblíţe a taky Nathan a Bert.
Budeme se u Harryho v noci střídat.“
Severus se na něho rozmrzele podíval. „Já zůstanu s Harrym přes noc,“ řekl ostře, „tedy pokud naráţíte
na to, ţe bych se měl klidit z vlastního bytu.“
„Nikdo neřekl, ţe bys měl,“ řekl Albus rychle.
„V tom případě dělejte, co povaţujete za nutné.“ Polkl poslední doušek whisky. „Děkuji vám. Nechci,
abyste si mysleli...jsem vám vděčný za všechno, co děláte.“
Do místnosti vešli Ron Weasley a Hermiona, která pod paţí nesla několik knih. Kdyţ si Ron všiml lahve,
došel k ní a zdvihl ji ve všeříkajícím gestu.
„Jako doma,“ mávl rukou Snape, ale tvářil se smířlivě. Místnost byla plná lidí... jeho byt plný lidí... tak
tahle situace byla pro Snapea víc neţ bizarní. Klidně si tady sedí a popíjejí whisky, zatímco Harry... Draco
lusknul prsty na domácího skřítka a ten se o chvíli později vrátil s lahví vína. Draco vstal a nalil Hermioně
skleničku. Ron se podíval na Harryho, aniţ by poloţil lahev.
„Zatraceně!“ povzdechl si a obrátil se směrem k lékařům. „Chcete taky? Jak to vůbec s Harrym vypadá?“
„Není to moc dobré,“ odvětil mu Nathan tiše a podíval se tázavě na Hammonda.
„K čertu s pravidly,“ Severus vstal a šel ke dveřím. „Pokud se o něj budete schopni postarat, klidně si
dejte sklenku. Nakonec, mohu vám poskytnout lektvar na vystřízlivění. Působí okamţitě,“ vysvětlil a
přestěhoval se k Harrymu na postel, jako by byl k němu přitahován neviditelným magnetem.
Ostatní přešli z loţnice do obývacího pokoje. Severus, který seděl na kraji postele, slyšel v hlasech obou
lékařů velkou únavu. Harry byl podepřený několika polštáři. Byl bledý... tak strašně bledý. Severus mu
uhladil jeho hedvábné vlasy a ucítil, jak má ledové čelo. Zachumlal ho do přikrývky.
O několik minut později se vrátil za do obývacího pokoje. Na stole byly čerstvé sendviče, zeleninové
saláty, ovoce a také čokoláda... vše potřebné k uspokojení hladových návštěvníků, ale bylo tu něco i pro
toho, kdo byl příliš vyčerpaný na to, aby do sebe cpal těţké jídlo.
„Takţe,“ ozval se Severus, kdyţ polkl nějaké teplé pečivo, na jehoţ chuť se nemohl rozpomenout uţ v
okamţiku, kdy ho polknul. Hermiona mu podala střídmě naloţený talíř. „Mohli byste prosím shrnout, k
čemu jste za celý den došli?“ obrátil se na lékaře.
Doktor Hammond vysvětil, ţe jeho testy potvrdily, ţe jde skutečně o rakovinu ve velmi pokročilém stadiu.
„Navrhuji, abychom sledovali, jestli Harry nejeví známky utrpení, jsme schopni poskytnout mu potřebnou
úlevu od bolesti, i kdyţ je v bezvědomí.“
„Tak počkat,“ přerušil ho Draco, „vy uţ jste ho odepsali! Ale vy nevíte, jak pracuje magie! Já jsem tam
byl... uvnitř Harryho... a jeho magie začala urputně bojovat. Nepouţívejte nic, co by tento proces mohlo
potlačit!“
„I přes to, ţe má moţná bolesti?“ ozval se Eric Hammond a podíval se s despektem na mladého muţe.
„Je na bolest zvyklý,“ oponoval mu Ron tiše.
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Všichni přítomní na něho zírali. „Vţdyť je to pravda... všechna ta bolest, kdyţ dostával vize skrze svou
jizvu od Voldemorta, a kolik zaţil Cruciatů a jiných odporných kleteb. Pokud má šanci na přeţití...“
„Omlouvám se,“ přerušil ho doktor Hammond, „ale já mám v těchto případech velmi bohaté zkušenosti a
můţu jen dodat – bohuţel.“ Podíval se Draca. „Vy jste sotva dokončil studium, mladý muţi. A pokud je mi
známo, tak tato nemoc se ve vašem světě nevyskytuje. Lituji, ţe musím být poslem špatných zpráv, ale
bylo by nefér, kdybych předstíral, ţe věřím, ţe všechno dobře dopadne. Moje zkušenosti mi říkají, ţe
Harry má před sebou den, maximálně dva dny ţivota. Je mi to moc líto.“
Po těchto slovech se místností rozprostřelo tíţivé ticho, všichni měli pocit, jako by jim někdo poloţil na
hrudník obrovský balvan. Severus upíral oči na poslední kapičky whisky na dně své sklenky. Zvedl hlavu
teprve, aţ kdyţ se ozval Draco.
„Také se omlouvám. Věřte, ţe si váţím vašich zkušeností, a jsem si vědom svých mezer ve vzdělání, ale
přesto si dovolím s vámi nesouhlasit. Harryho magie bojuje. Právě se tam odehrává urputná bitva,“ mávl
rukou směrem k loţnici.
„O tom nepochybuji,“ řekl doktor Hammond. „Zní to tak, jako byste věřil tomu, ţe se lidé bez magie
vzdávají zcela bez boje. Všichni lpí na svém ţivotě a bojují o něj do posledního dechu. To ale neznamená,
ţe tento boj vyhrají.“
Draco vstal a prohrábl si rukou své jemné vlasy. Rudá jizva na jeho tváři ostře kontrastovala s jeho
mléčně světlou pokoţkou. „Berte,“ obrátil se na svého učitele. „Viděl jste přeci, co se v Harrym odehrává!
Váš názor je v současné chvíli nejcennější. Bez uráţky, doktore Hammonde,“ obrátil se zpět k
mudlovskému lékaři, „ale nyní, kdyţ má Harry zpět svou magii, tak se situace radikálně změnila.“
Entwhistle se naklonil dopředu, v ruce stále drţel sklenici. „Ačkoli jsem na rozdíl od vás starší, a mám
zkušenosti, které mi v mém rozhodování pomáhají,“ zvedl sklenici a imaginárně si přiťukl s Ericem
Hammondem, čímţ se snaţil srazit hrot celé situaci, kterou vygradoval jeho student, „musím přiznat, ţe v
tomto případu jsou hned dva faktory, s kterými nejsem obeznámen. Za prvé je to nemoc sama o sobě.
Kouzelníci nikdy takovéto chorobě nebyli vystaveni. Ale samozřejmě vidím, jakou strašnou škodu ta
nemoc napáchala a na základě těchto zjištění mi nezbývá nic jiného, neţ souhlasit s Ericem.“
Nálada v místnosti viditelně poklesla. Draco se odvrátil a zasunul si třesoucí se ruce do kapes.
„Ale jistě jste svůj úsudek nezaloţil jen na tomto, pane, ţe?“ zeptala se Hermiona. „Jaká je ta druhá
neznámá?“
Entwhistle se na ni usmál. „Nikdy v ţivotě jsem neviděl někoho s tak velkým mnoţstvím magie.“
„A to znamená?“ povzbudila ho Hermiona.
„To právě nevím,“ přiznal Entwhistle. „Magie nám poskytuje ochranu proti mnoha nemocem a napomáhá
při jejich léčení. Nicméně sebeléčení je velmi vzácné, kdyby tomu tak nebylo, nepotřebovali bychom
léčitele a lékouzelníky.“
„Takţe... je moţné, ţe by se Harry mohl vyléčit sám?“ zeptal se Ron dychtivě.
„To je nepravděpodobné,“ odpověděl Entwhistle tiše. „Krajně nepravděpodobné. Uţ vzhledem k tomu, ţe
se u něj nikdy v minulosti takové schopnosti neprojevily, a to navzdory tomu, jaká podle jeho chorobopisu
utrpěl závaţná poranění.“
Severus se opřel o opěradlo ţidle. Vzpomněl si na to, jak Harry skoro zemřel, kdyţ na něho seslal to
strašné kouzlo, které mu perforovalo střevo a on trpěl víc jak týden v bolestech, neţ se odhodlal hledat
pomoc u svých mudlovských přátel.
Jakékoli naděje, které si v tomto směru dělal, zmizely.
***
Harry přeţil následující noc. Pro Severuse, který tak moc ctil a chránil své soukromí, bylo neuvěřitelně
těţké zalézt si k Harrymu pod deku a vzít ho do náručí, kdyţ po jeho bytě i v loţnici nestále bloudili cizí
lidé, ale nehodlal se vzdát Harryho jen kvůli své hrdosti. A kupodivu to celé nebylo tak trapné, jak
očekával. Lékaři přicházeli tiše, zkontrolovali senzory, které sledovaly Harryho základní funkce, zeptali se
Severuse na případné změny a zase se tiše vytratili.
Další den ubíhal velmi pomalu, Draco chodil na pravidelné kontroly, lidé se zde objevovali a zase
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odcházeli, něco i pojedli, povídali si spolu. Zdálo se, jako by se zpomalil čas.
Následující noc se Severus utěšoval tím, ţe se Harry oproti té předešlé naštěstí nezhoršil.
Asi ve tři hodiny ráno probudilo Severuse z dřímoty tiché zaklepání na dveře, po kterém bylo slyšet rychlé
kroky. Mechanicky sáhl po hůlce, ale pak rozpoznal hlasy Draca a Hermiony. Nebyl nijak překvapen, kdyţ
ty dva doprovázel i Neville. Trochu se nadzvedl, a snaţil se, aby svým pohybem neshodil Harryho, který
mu leţel na boku.
„Promiňte, ţe vás rušíme, pane profesore, ale dostala jsem nápad,“ zašeptala Hermiona.
To, ţe Snape řekl jen prosté: „Ano, slečno Grangerová?“ bylo důkazem jeho zoufalství. V tónu jeho hlasu
nebyl ani náznak o nevhodné hodině, nebo ţe narušili jeho soukromí.
Nicméně opravdu neočekával, ţe by se Hermiona usadila na okraj postele, neţ se pustila do vysvětlování.
„Entwhistle řekl, ţe má Harry více magie, neţ kdy viděl. To jsme věděli. Ale potom jsem si uvědomila, ţe
kdyţ byl Harry minule nemocný a přemístil se s Nevillem do Číny, tak ho to strašně vyčerpalo. Tedy jeho
magie byla nejspíš vyčerpaná. Jeho ţivot teď závisí na vlastní síle magického jádra, ale mohl by vyuţít i
magii země.“
„Coţe to tady navrhujete?“ nadzvedl Snape obočí. „Vţdyť je v bezvědomí...“
„Ale jeho magie přesto pracuje,“ nadechla se zhluboka Hermiona. „Uvědomuji si, ţe to zní bizarně...“
„Slečno Grangerová, v této situaci je jakýkoliv, byť i bizarní pokus lepší neţ nic.“
„Harrymu to nemůţe nijak ublíţit,“ dodala Hermiona rychle. „Máme v plánu vloţit mu do ruky jeho berlu a
do druhé hůlku mága... aby mohl navázat kontakt se zemí. Mohl by z ní čerpat sílu.“
„V bezvědomí?“ zeptal se Snape a z jeho otázky sálala skepse.
„I tak to stojí za zkoušku, Severusi,“ naléhal Draco, „myslím si, ţe stojí za to vyzkoušet všechno, co
vypadá jen trochu nadějně.“
Severus přikývl. „Mám ho odnést ven? Je tam chladno...“
„Jsem tu proto, abych poţádal hrad o laskavost,“ ozval se Neville. „Aby Harrymu umoţnil získat sílu země
skrz jeho berlu. Hůlka mága zajistí kontakt se vzduchem. A pokud byste mu poloţil mokrý ručník na čelo,
tak bude zastupovat ţivel vody...“
„A oheň?“ přerušil ho Severus.
„Ten má v sobě,“ řekl Draco s jistotou.
„Ale ten je jeho vlastní...“
„Myslím si, ţe magie země je tady nejdůleţitější,“ řekl Neville. „Ta je zásadní pro vznik nového ţivota a
jeho růst.“
Severus přikývl. Opatrně odsunul Harryho na okraj postele a po krátkém uvaţovaní se rozhodl, ţe bude
nejlepší, kdyţ ho bude zezadu podpírat. Trio to přešlo bez komentáře, aby neuvedli Severuse do rozpaků.
Náhle se ve dveřích objevili oba mudlovští lékaři.
„Proč tady není váš nadřízený?“ zeptal se pochybovačně Eric a pohlédl na Draca.
„Je hrozně rozmrzelý, kdyţ ho někdo vzbudí, ale máte-li tu potřebu, tak to můţete jít zkusit,“ řekl Draco.
„To, co děláme, nemůţe Harrymu nijak uškodit. Vše mu vysvětlím ráno.“
„To, co tady děláte, vypadá jako šarlatánství,“ zavrtěl Eric nesouhlasně hlavou.
„Šarlatánství? A neříká se to o magii jako takové?“ zeptala se sametovým hlasem Hermiona.
„Ale vy...“ začal Eric.
„Ano,“ odsekla Hermiona. „Jsou to kouzla a já jsem čarodějka. A oni jsou kouzelníci. A vy jste v magickém
světě. Takţe si na to zvykněte.“
Nathan zamaskoval smích kašlem a vyhnul se přísnému pohledu svého poněkud arogantního kolegy. Příliš
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mnoho let na pozici primáře mělo zřejmě negativní vliv na Ericovo uţ tak dost nafouklé ego.
„Můţete mi vysvětlit, co tady provádíte?“ zeptal se Nathan, aby uklidnil situaci.
Nevillovi se mu ho zţelelo. „Většina kouzelníků pouţívá své hůlky jako vodič vnější magie. Jen velmi silní
kouzelníci mají přístup ke své vnitřní magii a je pro ně snadné zapomenout na důleţitost vnější magie.
Harry má jako mág mimořádně blízko k magii země, stejně jako ke své vnitřní magii – proto byl schopen
odebrat třiceti kouzelníkům najednou jejich magii a poslat ji do středu země, navzdory... navzdory stavu,
v kterém je.“
„Opravdu to udělal? Myslel jsem si, ţe to byl eufemismus, kdyţ jsem o tom slyšel ostatní mluvit,“ svraštil
Eric obočí.
„O tom pochybuji,“ odfrkl si Neville.
„Ale pokud většina kouzelníků pouţívá tuto... vnější magii, proč jste to nezkusili uţ dřív?“ "
Na okamţik všichni ztratili řeč.
„Jste v místnosti s většinou nejmocnějších kouzelníků tohoto světa, to je ten důvod,“ řekla Hermiona.
Snape drţel Harryho v náruči. Jeho instinkty mu říkaly, aby kouzlem odstranil jejich oblečení. Harry sice
mohl mít uvnitř oheň, ale potřeboval i vnější oheň. A oheň vyzařuje teplo. Jeho tělesné teplo by Harrymu
mohlo slouţit jako zdroj, takţe se potřebují dotýkat holou kůţí. Zahalil je přikrývkou, aby nebudil
pohoršení, a přitiskl Harryho k sobě. Pak uchopil jeho ruce do svých, v jedné mu přidrţel hůlku, v druhé
berlu. Hůlku namířil do vzduchu a berlu pevně zapřel o podlahu.
Neville klesl na koleno a poloţil rozevřenou ruku na zem.
Všichni ztichli.
„Hrad to umoţnil,“ řekl, kdyţ se po několika minutách postavil a pucoval si ruce o zadní část kalhot, „ale
nedokáţu odhadnout, jestli Harry dokáţe nějakou sílu načerpat.“
„Přijdu se na ně podívat za několik hodin,“ řekl Draco. „Nerad bych ten proces nějak narušil.“
Neville přikývl.
„Nepotřebujete něco, Severusi?“ zeptal se Draco.
„Hodil by se nějaký stolek, o který bych si mohl opřít ruku,“ odpověděl Snape, „jinak je vše v pořádku.“
Hermiona rychle přisunula servírovací stolek a podloţila mu zápěstí, aby mohl Severus ulevit ruce, v které
Harrymu přidrţoval hůlku.
„Dobře,“ řekl Draco. „Severusi, pokud budete cokoliv potřebovat, tak mě zavolejte. Teď vás necháme
odpočívat.“
Snape přikývl, zavřel oči a to byl pro ně signál, ţe je čas jít.
„Můţu pro vás něco udělat?“ zeptal se Nathan Draca.
„Ne, v tuto chvíli, ne. Děkuji.“ Zavrtěl hlavou zmijozel. „Jen si potřebuji promluvit s Hermionou a
Nevillem, neţ půjdu spát.“
„Samozřejmě. Dobrou noc,“ řekl Nathan všem třem.
Eric uţ odkráčel do loţnice a tak ho následoval, nechal však pootevřené dveře, aby Draco při svém
příchodu Erica nevzbudil. Nechávali je vlastně otevřené po celou noc, aby slyšeli Harryho, kdyby je
potřeboval, třebaţe v loţnici bylo monitorovací kouzlo.
„Byla jsem drzá na doktora Hammonda,“ provinile zašeptala Hermiona. „Ale on se k tobě choval naprosto
nemoţně a já nedovolím, aby...“
„Šššš,“ Draco si ji přitáhl do náruče a políbil ji na špičku nosu.
Hermiona mu poloţila hlavu na rameno. „Chybíš nám.“
„Vy mě taky,“ přisvědčil Draco, „ale musím...“
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„My to chápeme. A jsme na tebe hrdí,“ poloţila mu prst na rty.
„Dělej to, co povaţuješ za správné, Draco,“ řekl Neville rozhodně.
„Ano, já se snaţím, ale...on má pravdu v tom, ţe nemám ţádné zkušenosti...“
„Ale ty v této situaci přeci nemá nikdo,“ řekl Neville. „Harry vţdycky věřil svým instinktům. Takţe ty bys
mohl věřit těm svým, nemyslíš?“
Draco přikývl, ačkoliv se dál tvářil skepticky.
„Běţ se vyspat,“ řekl mu Neville. „A jen abys věděl, jak moc nám chybíš...“ objal oba své partnery a
dychtivě Draca políbil. Rukou mu sklouzl po zádech a za zadek ho přitáhl do společného objetí.
Neochotně se od sebe odtáhli a Hermiona s Nevillem vyklouzli do chodby.
Draco si přitiskl prsty na rty nateklé z divokého polibku, opřel si hlavu o dveře a jeho tvář rozzářil úsměv.
Severus ho sledoval z loţnice zpod přivřených víček. Byl rád, ţe má Draco podporu. Otec mu zemřel před
očima, jeho matka ho nechala napospas, ale toto vše se teď pro něho zdálo zapomenuté.
Severus si pomyslel, ţe soudě podle toho, co viděl, tak Neville s Hermionou budou Draca provázet ţivotem
hezky dlouhou dobu.
Draco šel ještě na toaletu, neţ se vrátil do provizorní loţnice a znaveně ulehnul. Kdyţ se snaţil uvelebit,
nemohl zabránit tomu, aby mu unikl šťastný povzdech.
Eric uţ spal a hlasitě chrápal. Draca napadlo, ţe ten člověk asi nespal ve společné loţnici celou věčnost, na
rozdíl od Nathana, který měl spousty zkušeností z armády.
Draco slyšel, jak se Nathan vrtí.
„Jste v pořádku?“ obrátil se na něj. „Hermioně bylo líto, jak se navezla do Erica.“
„Pochopil jsem správně z toho, co řekla, ţe není příliš silná čarodějka? Ţe proto ji napadlo pouţít kouzlo
země?“
Draco se zasmál. „Ona je silná, ale... určitým způsobem spíše konzervativní. Má ráda, kdyţ je vše uděláno
správným způsobem. Asi proto, ţe vyrůstala mezi mudly a bez magie.“
„Neměla v rodině ţádného kouzelníka?“
„Ne. Celá tahle válka byla o lidech, jako je Hermiona. Čistokrevní kouzelníci... jako byl můj otec... se jimi
cítili ohroţeni.“
„Ach. Jak jste to myslel, ţe je určitým způsobem konzervativní?“
„Myslím, ţe Hermiona potřebuje vědět, jak to má být provedeno správně, neţ nějaké pravidlo poruší. Ona
je ten nejúţasnější člověk, co znám, který si dokáţe pravidla upravit tak, aby jí vyhovovala. Byla by z ní
skvělá právnička,“ přemítal. „Jde o to, ţe Hermiona je silná, ale také neuvěřitelně chytrá. To je takřka
smrtící kombinace.“
„Hmmm... A ona je vaše... přítelkyně?“
„To je trochu fádní termín,“ usmál se Draco a pohodlněji se uloţil. I přes to, jak byl unavený, tak
představa, jak na něm Hermiona obkročmo sedí, zapůsobila s naprosto předvídatelným efektem.
„Na této škole jsou povoleny sexuální vztahy mezi ţáky? Tedy pokud vám nevadí, ţe se ptám na tak
choulostivou věc?“
„Jsou tady umístěna kouzla, která nevhodnému chování zabraňují,“ vysvětlil Draco. „Sex tady nikdo
nepodporuje, ale byly nám sděleny všechny potřebné informace o antikoncepci a tak. A například chlapci
se nedostanou do dívčích loţnic.“
„Předpokládám, ţe to přináší trochu vzrušení při hledání nějakého útočiště, ţe?“
„To nemáme zapotřebí. Neville je schopen nás dostat kamkoliv se nám zachce.“
„Nás... to znamená... ji, vás, sebe... prostě všechny tři?“ Nathan se zadrhl a musel si odkašlat, aby vrátil
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hlas do normálu.
Draco se zasmál. „Ano. Teda ne, ţe by vám do toho něco bylo.“
„Já... omlouvám se. Samozřejmě, ţe není. Jen jsem vás viděl, kdyţ jsem šel na záchod, jak se líbáte s
Nevillem, a tak trochu mě to zaskočilo. Promiňte.“
„Neměli jsme v úmyslu někoho přivést do rozpaků. To já se omlouvám vám,“ řekl Draco po chvíli.
„Ne, to není třeba. Dobrou noc.“
„Hmmm.“
O chvíli později se k němu Nathan znovu obrátil. „Je to ve vašem světě běţné?“
„To, ţe se do sebe lidé zamilují?“ zeptal se ironicky Draco.
„Ne... oh! Máte pravdu. Uţ mlčím. Dobrou.“
Draco se otočil na bok, tváří ke zdi. Srdce mu silně tlouklo, ale na tváři se mu rozlil úsměv.
Jak to bylo prosté.
Najednou věděl, ţe je oba miluje.
***
Další den zůstal Harry stabilizovaný, nehoršil se, ale ani nelepšil.
Albus ho přišel znovu navštívit.
„Severusi, co navrhuješ, abych udělal s tvými hodinami ve škole?“ zeptal se Snapea nad šálkem čaje,
který mu mistr lektvarů připravil.
Severus praštil do stolu, aţ ředitelův šálek povyskočil a s rachotem dopadl zpět na podšálek.
„Jsem přesvědčen, ţe si po všech těch letech zaslouţím nějaký ten den dovolené z rodinných důvodů,“
zavrčel.
Albus ho zvednutím ruky přerušil. „Neočekávám, ţe se vrátíš zpět do práce... nicméně pokud bys chtěl...
jen na hodinu, či dvě... samozřejmě bys mohl...“
„Nechci.“
„Jistě, máš pravdu, drahý chlapče, jen jsem si vzpomněl, jaké sis vţdy dělal starosti o své studenty, kteří
se připravovali na zkoušky...“
„Řeknu ti to slovy Harryho, v tuto chvíli mi je to úplně u prdele,“ odvětil Severus vyrovnaně, coţ
způsobilo, ţe Draco, který seděl u stolu za nimi a na něčem pracoval, měl co dělat, aby se nerozesmál.
Snape se na něho otočil.
„Pokud neumějí látku, kterou jsem jim doteď vtloukal do hlavy, tak si u zkoušek projít nezaslouţí,“ řekl
tvrdě.
„Jsem si jistý, ţe po těch letech, co ses jim s plným nasazením věnoval, budou všichni tví studenti
úspěšní... ale moţná by potřebovali trochu pomoci těsně před zkouškami... myslel jsem, ţe bych poţádal
Jeremy Dartforda, aby za tebe zaskočil.“
Albus čekal nějakou hodně kousavou odpověď. Severus si vţdy své třídy ţárlivě střeţil a nemilosrdně
kritizoval metody ostatních kolegů.
„Dobře,“ řekl Severus a vstal. „Měl jste ještě něco na srdci, řediteli?“
„Profesorka Sinistrová se o tvou kolej samozřejmě stará,“ zamumlal Albus, který se nemohl dostat ze
svého šoku, „ale tví svěřenci by jistě byli rádi, kdyby tě mohli alespoň na chvíli vidět. Kromě toho matka
Fredericka Maplestona, byla ve skupině, kterou si sebou přivedl Lucius...“
Snape se zhluboka nadechl a přikývl. „Stále je tady ve škole? Dohlíţí na něj někdo?“
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„Jeho otec, jak jistě víš, byl zabit v poslední bitvě. Nyní je s ním jeho starší bratr.“
„Thomas? To je rozumný kluk."
„Ano, díky Merlinovi, je. Ale i tak potřebuje tvou podporu, Severusi.“
„Samozřejmě. Má teď vyučování?“
„Ne, myslím, ţe se šli projít k jezeru.“
„Půjdu se po nich podívat,“ přikývl Severus a šel si do svého pokoje pro plášť. U Harryho seděl Nathan,
chlapec leţel v posteli a vypadal, jako by jen klidně spal. Ruce měl rozhozené od těla. V ruce, poloţené na
pokrývce měl vloţenou hůlku mága a druhou ruku, kterou svíral berlu, měl podloţenou malým stolkem.
Snape nechtěl, aby byl Harry takto v klidu... chtěl vidět, ţe se zuřivě brání a bojuje.
Pohladil Harryho po vnitřní straně předloktí a vrátil se zpět do obývacího pokoje.
Sundal z krbu minci a podal ji Dracovi. „V případě nutnosti, mě pomocí tohoto přivoláš. Nebudu ale pryč
dlouho.“
Draco přikývl, a Snape vyšel s Brumbálem ven.
***
Bylo skvělé si protáhnout nohy, jít ven a cítit čerstvý vzduch na tváři. Dokonce i varianta, ţe by měl být
utěšovatelem místo utěšovaným, pro něho znamenala vítané rozptýlení, a Severus doufal, ţe bude moci
chlapci nějak pomoct. Kam aţ sahala jeho paměť, tak se vţdy Thomas projevoval jako praktický a
realistický hoch. Byl si jistý, ţe s podporou v Bradavicích v době zkoušek a Thomasovou pomocí později
doma, bude Frederick nakonec v pořádku.
Kráčel s nimi zpět do hradu a neţ vstoupil do zmijozelské společenské místnosti, tak si musel dodat
odvahu. Bylo krátce před večeří a kolem se potulovalo plno studentů. Sinistrová seděla v rohu místnosti u
stolu a prohlíţela si s malou skupinou prváků nějaké pergameny. Kdyţ Severus vstoupil, zvedla hlavu a
usmála se na něj.
Studenti si najednou uvědomili, ţe přišel ředitel jejich koleje a ti nejmladší se kolem něho shlukli. Starší
ţáci se na něj dívali zpovzdálí, s respektem. Severus si s nimi několik minut povídal, přičemţ se vyhýbal
těm nejvíce dotěrným otázkám. Kdyţ vzhlédl, uviděl poblíţ stát Zabiniho.
„Pane Blaisi. Je všechno v pořádku?“
„Ne tak zcela, pane. Měl byste na mě chvilku?“
„Samozřejmě. V mém kabinetu za deset minut?“
„Děkuju, pane.“
Severus přešel k profesorce Sinistrové a poděkoval jí za její pomoc.
„Nemáš za co, Severusi, přiznám se, ţe jsem si některé z těch tvých uličníků oblíbila,“ řekla a usmála se
na ţáky u stolu.
„Jak nebezpečné, madam,“ řekl Snape, ale v očích mu spokojeně zajiskřilo.
Rozesmála se.
„Jak to jde u tebe?“ zeptala se taktně.
V mysli mu vytanulo asi tucet moţných komentářů, ale ţádný nevyslovil. Nasucho polkl.
„Ach, myslím, ţe s tebou chtěl mluvit pan Goyle,“ řekla rychle, kdyţ si všimla jeho bolestného pohledu.
Snape si obou hochů všiml uţ dříve. „Potom mě tedy omluv, Auroro,“ a s malou úklonou odešel.
Jakmile k nim došel, Vincent Crabbe i Greg Goyle se okamţitě zdvořile postavili. Pokynul jim, aby se
posadili zpět a přisedl si k nim.
„Jak se daří, pánové? A co kolej?“

484

STROM POZNÁNÍ

„My jsme v pohodě, nic zvláštního. Víte o Maplestonovi?“
Severus přikývl. „Právě jsem s ním i s jeho bratrem mluvil. Vím, ţe vám mohu věřit, pánové a jsem si jist,
ţe se ujistíte, ţe nebude trpět ţádným necitlivým jednáním ze strany naší koleje.“
„Samozřejmě,“ přikývl Goyle.
„Nevidím tady nikde slečnu Parkinsonovou.“
„Tráví hodně času ve svém pokoji. Nott také.“
Severus přikývl. „Vincente, neměl jsem dosud příleţitost vám říct, jak moc jste mě při famfrpálovém
zápase ohromil a jak jsem na vás byl pyšný. Bezpochyby jste zachránil Draca před váţným zraněním.“
Crabbe se začervenal.
„Děkuju, pane.“
Severus se postavil a potřásl mu rukou.
Rychle se vrátil do svých komnat, zkontroloval, jestli se Harryho stav nezměnil a oznámil, ţe bude několik
minut ve svém kabinetu se studentem.
Prošel spojovacími dveřmi, pečlivě za sebou zavřel a pak otevřel vnější dveře Blaisovi.
„Pojďte dál,“ řekl, přešel ke svému stolu a opřel se o něj.
Blaise pomalu vešel a pozorně se na ředitele své koleje zadíval.
„Omlouvám se, ţe vás ruším, pane, kdyţ jste očividně tak zaneprázdněný, ale jde o Notta.“
Severus se napřímil a pokynul Blaisovi, aby se posadil.
Blaise si otřel rukou zátylek. „Myslím si, ţe Draco udělal opravdu dobře, kdyţ během boje izoloval
studenty, kteří by mohli... škodit...“
„Ano.“
Blaise se na něho vděčně podíval. „Theo je od té doby velmi tichý a uzavírá se do sebe. Jak jistě víte, je to
velmi inteligentní kluk, pane. Myslím, ţe by byl víc neţ šťastný, a akceptoval by vítěznou stranu, kdyby
dostal příleţitost očistit své jméno. Teď, kdyţ jeho otci byla veřejně odejmuta magie, je to pro něho
nesmírně těţké, pane.“
„Ano, to jistě je. Myslíte si, ţe uvaţuje o pomstě?“
Severus věděl, ţe Blaise musí mít o Notta skutečně strach, kdyţ s tím přišel za ním, místo aby to nějak
vyřešil sám nebo se svými spoluţáky. Jenţe Draco byl příliš zaneprázdněný a Pansy... to opravdu nebyla
vhodná volba...
„Já nevím... moţná. Nebo...moţná by taky mohl přemýšlet o sebevraţdě, pane,“ podíval se na něj
ustaraně Blaise.
„Proč si to myslíte? Něco vám snad naznačil?“
„Ne, to opravdu ne. Jen...znám ho opravdu dobře, pane. Navštěvovali jsme se, kdyţ jsme byli ještě děti,
před nástupem do Bradavic. Pro něho je rodinná čest opravdu důleţitá. Určitě bude přemýšlet o
pomstě...tedy o tom, jestli by se měl mstít, ale na druhou stranu bude brát v úvahu ostudu, kterou na něj
svým jednáním vrhl jeho otec. Být veřejně poraţen...a poté být zbaven magie... několikrát zaútočil na
školu a ohrozil děti... to jsou věci, které ho jistě velmi tíţí, pane. Sebevraţdu můţe v této situaci vidět
jako jediné logické východisko. Je to jedináček. Ukončil by tím krokem linii svého rodu...“
„Ano. Jste velice bystrý, pane Blaisi, a já jsem vám vděčný za vaše postřehy. Neplnil jsem v poslední době
povinnosti ředitele Zmijozelu tak, jak bych si přál,“ řekl Snape s lítostí.
„Kdysi jsem uvaţoval nad tím, ţe bych zde učil, pane, ale zdá se mi, ţe se od profesorů očekává příliš
mnoho a od ředitelů kolejí ještě víc. Takţe jsem doufal, ţe ujasníte svůj vztah s Potterem, coţ jste učinil.
To by mohlo udělat tuto profesi mnohem přitaţlivější pro ty, kteří jsou hrdí na to, ţe mají manţela,
manţelku nebo partnera. Italové vţdy byli hrdí na svou rodinu,“ pokrčil rameny.
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Snape se na něho lehce usmál. „Zajímavý rozhovor, pane Blaisi, ale je to přesně ten druh hovoru, na který
právě teď nemám čas. Moţná bychom mohli v této diskusi pokračovat při jiné příleţitosti. Máte na srdci
ještě něco jiného?“
„Ne, pane,“ řekl mladík a postavil se. Došel ke dveřím. „Promiňte mi mou drzost, pane. Pokud Potterovi
není dobře, přeji mu rychlé uzdravení.“
Poté co ho Snape provrtal pohledem, Zabini dodal: „Chybíte na hodinách... coţ je u vás něco nevídaného.
Stejně tak Draco, Grangerová, Neville a Weasley. Pottera taky dlouho nikdo neviděl.“
Snape naklonil hlavu na stranu. „Oceňuji váš zájem,“ zamumlal a vystrčil Zabiniho ven z místnosti.
***
Mezitím se Draco ve svém pokoji dohadoval s Entwhistlem, který tam stál oblečený v cestovním plášti,
tašku poloţenou vedle sebe. Kdyţ Snape vešel, Draco se k němu otočil a v očích měl téměř zlostný výraz.
„Pane! Prosím, přemluvte Berta, aby tady zůstal! To co chce udělat, je naprosto absurdní!“
Cuthbert Entwistle se otočil ke Snapeovi. „Byl jsem zavolán k dalšímu váţnému případu. Věřím, ţe je
Draco zcela způsobilý poskytnout právě tolik pomoci, kolik mohu nabídnout já, ne-li více.“ Přistoupil blíţ
ke Snapeovi a krátce mu poloţil ruku na paţi. „Právě jsem dokončil další vyšetření. Obávám se, ţe Harry
uţ dále magii země nečerpá. Jsem si jist, ţe uznáte, ţe musím jít tam, kde mohu ţivot zachránit. Draco a
mudlovští lékaři se o Harryho pohodlí dokáţou plně postarat.“
Snapeovy oči se stočily k Dracovi, který tam stál se skloněnou hlavou a se svěšenýma rukama podlém
těla. Z celého jeho postoje se dalo vyčíst zklamání.
„Ono to nefunguje?“ zeptal se poněkud hloupě.
„Drţí to Harryho ve stabilizovaném stavu, ale bez jeho vědomého úsilí. Jsem přesvědčen, ţe jeho magie je
příliš vyčerpaná na to, abychom s ní mohli počítat. To, ţe vůbec mohl nějakou čerpat, zatímco je v
bezvědomí, mě upřímně řečeno ohromilo. Slečna Grangerová mi dala mnoho podnětů k přemýšlení,“ řekl
léčitel Entwhistle.
Severus mechanicky přikývl, ale ve skutečnosti nebyl schopen to pochopit. Za tu chvíli, co byl pryč,
jakoby znovu oţil a teď cítil, ţe se všechno řítí do pekel...
„Kolik byste řekl, ţe má času... Jaký je váš profesionální odhad?“
Entwhistle se na něho soucitně podíval. „Pokud je tu někdo, kdo by ho chtěl ještě vidět, navrhuji, abyste
ho zavolal teď,“ řekl jemně.
Severus kývl. Jako by si najednou vzpomněl na dobré způsoby, potřásl si s léčitelem rukou a poděkoval
mu.
Jakmile se ta zpráva rozšířila mezi Harryho přáteli, proudily celý večer Snapeovým bytem davy lidí. Snape
předpokládal, ţe v tomhle, pro něj tak těţkém období, bude stále větší přítomnost cizích lidí ve svém
domově nenávidět, a sám byl překvapen, kdyţ se tak nestalo. Lidé přicházeli, někteří z nich po chvilce
zase odešli, ale většina z nich zůstala. Kdyţ to začalo vypadat, ţe jsou pokoje nacpané doslova k
prasknutí, poţádal Neville Snapea o svolení a poté znovu navázal spojení s hradem. Pokoje se jakoby
zvětšily, aniţ by při tom ztratily svůj ráz. Byly širší, a zeď mezi loţnicí a obývacím pokojem ustoupila
dozadu, takţe Harry byl obklopen svými přáteli a neleţel izolován v odděleném pokoji.
Molly Weasleyová přišla s velkou krabicí čokoládových sušenek, které všichni přijali s povděkem a
okamţitě se do nich pustili. Artur skončil v rohu pokoje a zaujatě si o něčem povídal s Ericem
Hammondem. Dvojčata byla překvapivě klidná, ačkoliv nějaký smích byl tu a tam také slyšet, jak se lidé
střídali v sezení u Harryho nebo povídáním si o něm v jiných částech pokoje. Byli tu Ernie a Eloise, Padma,
Bill a Charlie, Minerva McGonagallová a další profesoři, kteří se přišli na Harryho naposledy podívat.
Draco se několikrát ponořil do Harryho těla. Mudlovští lékaři ho také často kontrolovali, ale pouţívali
kombinaci svých vlastních a Dracových vyšetření. Zatím nebylo nutné podávat Harrymu nějaké utišující
léky; vypadalo to, ţe ho jeho magie před bolestí chrání.
Uţ bylo po půlnoci a stále tu ještě zůstala velká skupina lidí. Přeměnili nejrůznější věci na pohodlná křesla
a pohovky, a Ron, Remus, Hagrid, Albus, Hermiona, Neville, Artur a Molly, Nathan a Eric tam seděli a
vypadali všichni lehce unaveně. Molly měla hlavu poloţenou na Arturově rameni. Jako Harryho čestní
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rodiče poţádali Severuse, jestli smějí zůstat.
Severus si v této fázi přál jediné, aby Harry věděl, kolik lidí se tu o něj doopravdy stará.
Draco Harryho opět zkontroloval a přistoupil k Severusovi, který stál u okna a díval se, jak chomáčky
mraků plují přes srpek měsíce.
„Severusi, můţu na chvilku?“ zeptal se tiše.
Starší muţ se na něj podíval se stáhnutým ţaludkem. Nemohlo mu uniknout, jak vyčerpaně Draco
vypadá.
„Musíš něco sníst,“ řekl Severus potichu, „měl jsi dnes aspoň šálek čaje nebo kávy?“
„Měl jsem spoustu čaje,“ odvětil Draco a prsty se mu přitom trochu třásly.
Severus ho odvedl do rohu pokoje, kde domácí skřítkové zanechali jídlo ve formě švédského stolu. Nabral
pro Draca plný talíř, nalil mu sklenici dýňového dţusu a nakázal mu: „Nejdřív tohle sněz.“
Draco unaveně přikývl.
Neville a Hermiona je sledovali z druhého konce místnosti. Oba dva se chtěli o Draca postarat, ale
uvědomovali si, ţe Draco je tady především kvůli své práci. Pokud potřebuje mluvit se Severusem sám,
nebudou překáţet.
Kdyţ se o několik minut později cítil Draco lépe, vzhlédl k Severusovi.
„Já... jednal jsem trochu netradičním způsobem,“ přiznal se.
„V čem?“ zeptal se Severus vyrovnaným hlasem, ale srdce mu tlouklo jako o závod.
„Já... udělal jsem něco, aniţ bych se zeptal Berta. Nebo kohokoliv jiného. Zkusil jsem něco...“
„Draco,“ řekl váţně Snape. „Mluvíš nesouvisle. Co jsi udělal?“
„Byl to jen nápad. Všiml, jsem si, ţe se Harrymu dařilo s vyuţitím magie země trochu lépe i přes to, ţe jí
bylo jen malé mnoţství... byl to vlastně takový pomyslný systém spojených nádob, kdy se k Harrymu
dostala magie země, aniţ by se o to nějak přičinil. Myslel jsem na to, ţe pokud by opravdu dostal více
magie zvenčí, pomohlo by to jeho vlastní magii bojovat s rakovinou. Protoţe jeho magie stále bojuje! Ale
nevěděl jsem, jak to udělat. Jak do něj ten tok zemské magie dostat. A pak Nathan něco řekl... a jeho
slova mě přivedla na jiný nápad. Řekl, ţe mudlové dostávají transfuzi krve od dárců, aby jim to pomohlo s
bojem s leukemií... aby v organismu nahradili něco, co nemají, nebo co nefunguje. Harry to zpočátku
odmítl, protoţe by to zabránilo návratu jeho magie. Ale uvaţoval jsem... no tak dobře... Zkusil jsem dát
Harrymu trochu své magie,“ řekl rychle. Neodváţil se na Severuse ani pohlédnout. „Udělal jsem to
čtyřikrát za dnešní večer...“
„Ty jsi mu dal část své vlastní magie?“ zeptal se uţasle Severus.
Draco provinile přikývl.
Udělat něco takového bylo naprosto neslýchané, a Draco si to moc dobře uvědomoval. Kdyţ Bert přišel
poprvé do Bradavic, aby zhodnotil jeho schopnosti a rozhodl se, zda ho bude učit, zmínil se Draco letmo o
tom, ţe dal část své magie Nevillovi. Bert se na něho úkosem podíval a začal s kázáním, jak mají léčitelé
zacházet s vnitřní magií svých pacientů. Očividně si myslel, ţe Draco nepochopil, co udělal. Draco tehdy
jednal instinktivně a myslel si, ţe jde o běţný léčitelský postup. Ale Bertova reakce a fakt, ţe nebyl
schopný v knihách, které studoval, najít jakoukoli zmínku o předávání magie, ho přesvědčily, ţe jednal
přinejmenším nestandardně.
Konečně se odváţil podívat na Severuse a zjistil, ţe ten je pouze překvapen, ale nic mu nevyčítá.
„Nikdy bych tohle bez Harryho neměl,“ řekl a máchl rukou v neurčitém gestu. „Tedy, pokud tomu správně
rozumím, měl bych pořád to samé mnoţství magie, ale nevěděl bych, jak ji vyuţít. A kdyţ jsem to mohl
zvládnout předtím s menším mnoţstvím magie a stále se cítit docela schopným čarodějem, myslel jsem...
no...“
„Ano, to vidím,“ řekl Snape.
Severus také ţil mnoho let s obrovskou porcí magie, aniţ by o tom věděl. A to mu dokonce magii, kterou
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tehdy vládl, odčerpával Voldemort kdykoli se mu zachtělo. Ale přesto, dát ji někomu... Kdyţ se nad tím
zamyslel, kouzelníci vlastně magii vydávali neustále, a ani při jejím větším uţívání se nikdy magické jádro
kouzelníka nevyčerpalo.
„Ujasněme si to, Draco. Léčitel obvykle pouţívá svou magii, kdyţ léčí pacienta.“
„Ano, ale to, co jsem udělal, není to samé,“ řekl Draco a potvrdil tím Severusovy úvahy.
„Nepouţil jsem svou magickou sílu k tomu, abych ho vyléčil... zkoušel jsem to, ale není to prostě moţné.
Tak jsem mu dal část své vlastní magie. Aby ji mohl pouţít.“
„A ty myslíš, ţe to bude fungovat?“
„To nevím!“
Severus si ho pozorně prohlíţel. „Nevzdal by ses své magie bez dobrého důvodu. Ţádný kouzelník by to
neudělal.“
Draco zvedl ruku a třel si zátylek. „Otázka je, kdo další by byl ochotný to udělat a pokusit se tímto
způsobem Harryho vyléčit?“
„Já bych to udělal,“ ozval se tiše Brumbál, který se objevil přímo za Dracem. „Dokonce s největším
potěšením.“
Severus se na starého muţe zahleděl. „A to bez jakékoliv záruky, ţe to bude fungovat? Nikdy předtím to
nikdo neudělal! Určitě by to někdo zkusil, kdyby to byl schůdný nápad!“
„Severusi, ty si ani neumíš představit, jak vzrušující pro mě je, být součástí takového převratného
výzkumu! Přiznám se, ţe mě přímo brní ruce nedočkavostí, přesně jako kdyţ jsem zkoumal různá uţití
dračí krve!“ zářil Brumbál.
„Albusi...“
„Tenkrát jsme také prováděli spoustu testů a experimentů, které se nepovedly. Samozřejmě, ţe se to
nemusí povést, Severusi, ale mám ve skutečnosti co ztratit? Přemýšlej o moţných přínosech! A nejen pro
Harryho, ale pro všechny kouzelníky, pokud to bude fungovat.“
„Ale oslabí vás to...“
„A proč by mě to mělo znepokojovat?“ spokojeně se usmíval Albus. „Díky Harrymu, tobě a těmto dalším
dobrým duším, nemám ţádné velké nepřátele, se kterými bych se musel vypořádat. A doufám, ţe
dobrodruţství, která mě ještě čekají, nebudou tak extrémní, abych potřeboval přebytečnou sílu, kterou
vládnu. Vskutku, jak jsem řekl, opravdu mi bude potěšením.“
„Smím vědět, o čem diskutujete?“ zeptala se Hermiona, která přišla, kdyţ viděla, ţe se Brumbál připojil k
Severusovi a Dracovi.
„Draco dostal skvělý nápad!“ oznámil jí nadšeně Brumbál. „Skutečně, Draco, myslím, ţe bys to měl říct
všem.“
Draco se podíval na přítomné, kteří na něj hleděli s nadějí. Letmo pohlédl na Severuse, jehoţ výraz byl
nečitelný. Draca to překvapilo, očekával, ţe se Severus chytí kaţdé šance, ať uţ jakkoliv malé... myslel si,
ţe to bude on, kdo bude Severuse drţet zpět a vysvětlovat mu, ţe šance na úspěch je velmi malá. Podíval
se stranou a nervózně si třel rukou zátylek.
Hermiona tento pohyb vţdy shledávala velmi roztomilým a erotickým zároveň. Odhalovalo to Dracovu
nejistotu, ale i přesto si dokázal zachovat svůj půvab.
„Dostal jsem nápad... ale je to jenom hodně malá šance... nemůţete na to nijak spoléhat... a taky jde o
to, ţe Harry nesnáší, kdyţ si lidé myslí, ţe něco musí udělat jen proto, ţe to chtějí udělat ostatní, zvlášť
kdyţ se to týká něčeho tak závaţného, jako je tohle...“ řekl, kdyţ si vzpomněl, jak Harry poslal svou třídu
pro nápravu magie pryč po té, co mu nabídli svou věrnost.
„Nemáme času nazbyt,“ řekl Remus odhodlaně. „Všichni jsme tu dospělí, a pokud je to něco, co nebudeme
chtít udělat, můţeme říct ne. Nikdo z přítomných si kvůli tomu nebude myslet nic špatného, tím jsem si
jistý.“
„Dobře, pokud jste si jistí,“ souhlasil Draco; skutečně neměli moc času. Severus vstal a stoupl si k oknu,
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zatímco Draco vysvětlil ostatním svůj nápad.
„Já to samozřejmě chci udělat,“ řekla Hermiona. „Jsi schopný tu proceduru provést, Draco? S jiným
dárcem?“
„Mám takový pocit, ţe ano.“ odvětil.
„Vţdycky je dobré dát na své pocity, pokud pro ně máš nějaký podklad,“ přikývl Remus. Smutně se na
Draca podíval. „Rád bych se také nabídl, ale nemyslím si, ţe by to byl vzhledem k mému stavu dobrý
nápad.“
„Myslím, ţe to je velmi moudré,“ řekl Draco, potěšen tím, ţe to Remus řekl narovinu a odmítl. Toto gesto
mohlo ostatním usnadnit rozhodování. „Podívejte,“ řekl, „já půjdu za Harrym a začnu jako první. Pokud to
někdo z vás chce také udělat, přijďte za mnou. Pokud nechcete, je to v pořádku. Neberte to jako
povinnost. Vţdyť je to jenom Potter,“ zašklebil se a vyslouţil si od Hermiony přátelské plácnutí.
Draco se otočil na tichého mistra lektvarů. „Severusi, nechcete jít se mnou a sedět u Harryho? Rád bych,
aby tam byl někdo, kdo ho dobře zná, aby mohl sledovat jakékoliv známky vyčerpání nebo...“
„Léčiteli Malfoyi,“ promluvil znenadání Eric Hammond, který tam do té doby stál opřený o zeď a jen tiše
poslouchal.
Draco se na něj podíval.
„Ano, doktore?“
„Kdyţ my potřebujeme darovat pacientovi krev, testujeme ji nejdřív kvůli nemocem a nečistotám, neţ ji
dárci odebereme. Chápu to správně, ţe Harryho nemoc se projevila, protoţe byla odstraněna jeho magie,
po té, co byla zaplavena ... kletbami? Je tedy moţné... nejsem si zcela jist, jak to vyjádřit, ale jsem
přesvědčen, ţe je to hodno zmínky... zkontrolovat nejdřív, zda vaši dárci také nemají ke své magii
připojeny nějaké kletby?“
„Díky! To je skvělý nápad!“ Draco se otočil na Brumbála. „Profesore, vím, ţe je hluboká noc, ale mohli
bychom vzbudit Poppy? Vím, ţe má na ošetřovně nějaké pacienty, ale...“
„Ano, samozřejmě. Molly, nevadilo by ti převzít odpovědnost za ošetřovnu? Děti sice budou určitě spát, ale
někdo by u nich měl být... a pokud budeš mít jakékoli pochybnosti, můţeš samozřejmě kdykoli zavolat
Poppy letaxem.“
Molly se uţ zvedala. „Jistě. Hermiono, drahoušku, vím, ţe chceš být s Harrym, ale kdyţ budeš mít chvilku,
mohla bys přijít a vystřídat mě, abych také mohla Harrymu darovat magii?“
Hermiona se na ni široce usmála. „Samozřejmě, paní Weasleyová.“
„Říkej mi Molly, drahoušku. Cítím se moc stará, kdyţ mi lidé říkají paní Weasleyová,“ smála se Molly,
zatímco šla ke krbu. „Všechno Poppy vysvětlím,“ řekla Dracovi a Albusovi. „Bude tu rychleji, neţ řeknete
famfrpál, jak ji znám,“ a zmizela v plamenech.
***
Draco zamířil do loţnice. Cestou přemýšlel, jestli má poţádat Nevilla, aby vrátil zdi zpět do původní
polohy, aby měli dárci pocit soukromí. Ale nakonec, svlékat se kvůli tomu nemusí a moţná, kdyţ ostatní
uvidí, ţe je to zcela bezbolestné, tak je to povzbudí.
Po pravdě řečeno, teď kdyţ se věci daly do pohybu, dostal Draco tak trochu strach.
Snape se posadil opět vedle Harryho hlavy.
„Můţu pouţít vaši koupelnu, pane? Rád bych se nejdřív opláchl.“ zeptal se Draco zdvořile, ačkoliv od té
doby, co se zde o Harryho starali, byla toaleta návštěvníky hojně vyuţívána.
Draco za sebou zavřel dveře, opřel se o ně zády a zhluboka se nadechl. Zapřel se sevřenými pěstmi o
kolena, ve snaze stabilizovat se natolik, aby se přestal třást.
Měl se zeptat Berta.
Neměl by se do toho pouštět bez jeho vedení.
Mohl by poškodit dárce.
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Magické vyčerpání by mohlo mít pro dárce dlouhodobé následky.
Ve skutečnosti se se svým nápadem Severusovi svěřil jen proto, ţe si myslel, ţe bude nadšený z toho, ţe
můţe Harrymu pomoci. Dále neţ sem uţ o tom nepřemýšlel... moţná doufal, ţe Severus bude ochotný dát
dost své magie k tomu, aby to Harryho vyléčilo. Rozhodně nepočítal s více dárci. Předpokládal...tedy, tak
nějak si automaticky myslel, ţe to Severusovi bude za to riziko stát.
Snapeův postoj Draca překvapil. Vţdyť ten muţ ještě ani nenabídl dárcovství. Ale i přes své roztrpčení si
uvědomoval, ţe se tím nesmí nechat ovlivnit a nesmí se Severusem jednat jakkoliv odlišně. Vedoucí jeho
koleje byl přeci vţdy opatrný... bylo absurdní očekávat, ţe se vrhne po hlavě do realizace jeho
ztřeštěného nápadu. A krom toho Harry měl pravdu, nesmí, nebo přinejmenším by neměl vědomě na lidi
vyvíjet nátlak.
A teď svou pošetilostí vystavil Hermionu riziku. A vypadá to, ţe Neville ji bude následovat. A Ron nejspíš
také. Nemluvě o řediteli, paní Weasleyové a dalších...
Mohl by způsobit závaţnou katastrofu. Dokonce by ho za to mohli poslat do Azkabanu...
Někdo zaklepal na dveře.
„Moment,“ zavolal a šel se vymočit. Kdo ví, kdy k tomu bude mít další moţnost?
Kdyţ se Neville přemístil hned vedle něho, leknutím pokropil skoro celou zeď.
„Do prdele!“
„Oh, Draco, promiň!“ zčervenal Neville. „Myslel jsem, ţe tady šílíš obavami. Půjdu pryč.“
„Neville, počkej!“ Draco skončil a upravil se. Neville mezitím rychlým Evanesco očistil zeď i podlahu.
Draco si pečlivě umyl ruce a pro jistotu pouţil ještě sušicí kouzlo, neţ se otočil ke svému trpělivě
čekajícímu milenci.
„Opravdu jsem skoro šílel obavami. Ale kdyţ jsi zaklepal, tak jsem zrovna začal močit. Vyděsil jsi mě k
smrti!“
„Je mi to opravdu líto,“ sklonil Neville hlavu. „Jenom jsem ti chtěl pomoct...“
„Na záchodě?“´
„V tomhle bytě je to je jediné místo, kde má člověk soukromí.“
Draco si povzdechl. „Já vím. Jenom jsem myslel... tedy, nikdy bych nečekal, ţe Brumbál a Molly a
Hermiona...“
„Nemůţeš očekávat, ţe Snape dá Harrymu všechnu svou magii, Draco,“ řekl Neville opatrně a poloţil svou
velkou ruku Dracovi na rameno.
„Jo, já vím, byl jsem hloupý,“ řekl Draco. Sice se k Nevillovi nepřitiskl, ale ani neodtáhl. To Nevilla
povzbudilo, aby přistoupil blíţ.
„To celé je skvělý nápad, lásko. Jsem na tebe pyšný.“
„Ale co kdyţ... co kdyţ je všechny poškodím?“ řekl Draco sklesle, nyní jiţ v Nevillově objetí, nicméně stále
stál se vztyčenou hlavou.
„Bert ti dal svou důvěru, lásko.“
„Ale to nemohl tušit, ţe udělám tohle!“
„Spíš si myslím, ţe v tebe vkládá velké naděje,“ řekl Neville vřele. „Myslím, ţe si byl moc dobře vědom
toho, ţe tě svým odchodem přiměje zkusit něco nového. A všichni kouzelníci zde jsou dospělí a mají dost
rozumu, aby udělali vlastní rozhodnutí, jak řekl Brumbál,“ prohlásil Neville pevně a hladil při tom Draca po
zádech. Draco se o něho opřel.
Neville ho políbil do vlasů. Draco nikdy neměl pocit, ţe by potřeboval chránit, dokud do jeho ţivota
nevstoupil Neville. Vlastně to ani tak moc nepotřeboval, ale musel sám sobě přiznat, ţe po tom touţí,
zboţňoval Nevillovu starostlivost, jeho péči a zájem. Nikdy předtím nic takového nezaţil. Nevillova babička
moţná vypadá jako nepřístupná stará dáma, ale Draco předpokládal, ţe svého vnuka velmi miluje, a ţe to
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Neville moc dobře ví.
„Teď,“ řekl Neville pevně, „půjdeš ven a uděláš, co musíš. Důvěřuj svému instinktu. A... a nebuď prosím
na Severuse tvrdý, lásko. On si uţ dvakrát... třikrát myslel, ţe Harry zemře. A naděje ve chvíli, kdy uţ
sám sebe připravil na to, ţe...“
Draco přikývl. „Takhle jsem se na to nedíval.“
Vytáhl se na špičky, přejel svými rty přes Nevillovy, pak se otočil a otevřel dveře. Neville prošel hned za
ním.
Albus uţ seděl vedle Snapea a vedle postele bylo nachystáno pár pohodlných křesel.
Poppy Pomfreyová uţ pobíhala kolem Harryho, zatímco si Hammond a Nathan něco zaznamenávali do
svých lejster.
„Dobře, Draco, musím ti říct, ţe jsi velmi odváţný,“ prohlásila Poppy. „Ředitele jsem během posledních pár
dnů kontrolovala, takţe s ním můţeš rovnou začít. Jen abys věděl, pokud ti to pomůţe rozhodnout co je
třeba, venku čeká dalších osm lidí, kteří projevili zájem, a já sama bych také ráda darovala nějakou magii.
Krom toho Molly svolává své syny. Drahoušku, neměl by sis o tom nejdřív promluvit s Cuthbertem?“
dodala bez obalu.
Draco se však uţ rozhodl. „S vaším dovolením, pane řediteli, rád bych vás pouţil jako pokusného králíka.
Pokud nebudu schopen oddělit malý kousek vaší magie, budeme všichni vědět, ţe to byl hloupý nápad.
Pokud to dokáţu, aniţ bych způsobil jakoukoliv újmu vám nebo Harrymu - a rád bych vás poté
zkontroloval, abych se ujistil, ţe je opravdu vše, tak jak má být - tak se spojím s Bertem. Jestli se to
povede, mělo by to stačit k tomu, abychom Harryho udrţeli chvíli při ţivotě, a dá nám to trochu času.
Pokud to nebude fungovat ...“
„Jak si přejete, léčiteli,“ řekla Poppy s překvapivě velkým respektem. To Dracovo rozhodnutí upevnilo.
Posadil se na kraj postele mezi Brumbála a Harryho, a očima ředitele poţádal o souhlas. Poté vsunul ruku
pod jeho hábit a poloţil ji na ředitelovo měkké břicho.
V dalším okamţiku byl uvnitř. Cítil nesmírnou sílu – samozřejmě ne takovou, jakou měl Harry – ale
rozhodně byla veliká. Cítil však také rozklad a degeneraci, která byla známkou blíţícího se konce
Brumbálova ţivota. To bylo trochu nepochopitelné, neboť magické jádro samo o sobě pulsovalo ţivotem a
vypadalo, jako by bylo věčně mladé, nestárnoucí... jenom „konstrukce“ se hroutila. Stejně jako u
Harryho... jeho magie byla stále silná a mocná, jenom jeho tělo umíralo. Draco na okamţik zpanikařil,
pokud Brumbálova magie nedokáţe ochránit jeho tělo před degenerací, jak můţe více magie pomoci
Harrymu k uzdravení? Ale magie přece před degenerací musí pomáhat ... vţdyť čarodějové ţijí dvakrát tak
dlouho neţ mudlové s tou samou tělesnou konstitucí. Kromě toho, Harryho situace byla jiná, neţ ta
ředitelova.
Opatrně krouţil kolem ředitelovy magie a trochu jí u sebe shromáţdil. Nic se nestalo, kromě škubavého
pocitu. Draco s Albusem potřeboval mluvit. Nikdy předtím se mu nepodařilo vnitřní a vnější svět skutečně
propojit, ale teď nutně musel. Stáhl své myšlenky trochu zpět a podařilo se mu na ředitele pohlédnout.
„Potřebuju, abyste mi pomohl tím, ţe vědomě uvolníte trochu magie. Ucítíte to z mé strany jako mírné
zatahání,“ dodal, kdyţ viděl zmatený výraz na ředitelově tváři.
„Ano, Draco,“ přitakal přičinlivě Brumbál.
Draco obrátil svou koncentraci zpět k magii, a znovu zatahal. Stále cítil odpor. Zatáhl trochu víc, a náhle
věděl, ţe Albus pochopil, co má udělat, a znenadání drţel vlákno magie.
Instinktivně svou druhou rukou hledal poslepu Harryho.
„Co potřebuješ, Draco?“ slyšel z dálky Snapeův hlas.
„Harryho,“ zamumlal. Začal se potit, drţet část Albusovy magie uvnitř jeho těla bylo vyčerpávající, ale v
dalším okamţiku ucítil, jak mu někdo přistrčil ruku na Harryho břicho a jak se magie začíná přelévat z
jednoho těla do druhého.
Fungovalo to. Cítil se spojený s oběma muţi a cítil, jak přenos magie probíhá skrze něj.
Zaplavila ho vlna euforie.
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Náhle si uvědomil, ţe musí přestat, a okamţitě přerušil spojení.
Seděl tam se svěšenou hlavou a těţce dýchal.
Někdo mu podal mokrý ručník. Poppy. Otřel si tvář, a pak se podíval na Brumbála.
„Jste v pořádku, pane?“
Brumbál se opřel v křesle, zdál se trochu pobledlý, ale povzbudivě se na Draca usmíval. „Je mi dobře,
léčiteli. Máte velmi jemný dotek.“
„Neodebral jsem vám příliš mnoho magie?“ zeptal se Draco úzkostlivě.
Ředitel jen mávl rukou a změnil barvu svého hábitu z fialové na pomerančově oranţovou, s limetkově
zelenými hůlkami vystřelujícími jiskry.
„Všechno, co bych si mohl přát udělat jen pomocí konečků prstů, funguje perfektně, Draco.“
Severus si odfrkl a dokonce i Poppy se zachichotala.
Draco se na něho usmál. „Díky, pane,“ řekl upřímně, „ale kvůli ostatním, dovolíte mi teď, abych vás
zkontroloval?“
„Jen do toho, Draco,“ odpověděl vlídně Albus a pohodlně se opřel.
Draco poloţil ještě jednou ruku na ředitelovo břicho. Potěšilo ho, ţe ve starém muţi necítil ţádnou změnu.
Jeho magie stále pulsovala a stále jí měl obrovské mnoţství, nemohl mu jí tedy vzít tolik, jak si původně
myslel. Ale uvědomil si, ţe by měl být příště více opatrný, aţ bude magii odebírat. Musí přerušit spojení
rychleji, a nenechat se tím procesem unést.
„Děkuji vám, pane, jste v pořádku,“ řekl, a pokoušel se nedat najevo úlevu, kterou cítil.
Brumbál se postavil.
„Potřebuješ kousek lékočokolády, Albusi,“ řekla Poppy rozhodným tónem. „Po magické zátěţi působí přímo
blahodárně.“
„Výborně!“ zazářil Albus.
„Mám nějaké ve své lékařské tašce na ošetřovně. Mohl by ses tam odletaxovat a několik jich donést? Jsou
v té skříni s léky v mé kanceláři.“
Albus si cestou ke krbu pobrukoval.
„Začnu kontrolovat magii ostatních kvůli případným kletbám, léčiteli. Protoţe se ředitel zdá v pořádku,
předpokládám, ţe tady mou pomoc nebudete potřebovat, pokud nezavoláte,“ dodala Poppy, lehce se
uklonila a odešla.
Eric Hammond tam stále stál a díval se za odcházející lékouzelnicí. „Připomíná mi ţenu, kterou jsem viděl
v opeře s mým kolegou,“ řekl zamyšleně.
„Pravděpodobně to opravdu byla Poppy,“ řekl jen tak mimochodem Draco, „miluje operu a má přítele
lékaře, s kterým operu často navštěvuje.“ Tohle téma přišlo na přetřes, kdyţ jednou s Poppy popíjel čaj a
probíral s ní své plány na příští rok. Ale ty se teď moţná změní.
Teď, kdyţ se nemusí obávat o svou bezpečnost.
Teď, kdyţ je jeho otec mrtvý.
„Příjemná ţena. Taková energická,“ přitakal Hammond. „Ona je tady zaměstnaná jako zdravotní sestra,
nebo něco podobného?“
„Lékouzelnice je ekvivalentem pro všeobecného lékaře,“ řekl potichu Severus.
„Zkontroluju Harryho,“ řekl Draco a poloţil ruku na jeho břicho.
Hammond zvedl obočí. „Má někde praxi?“
„Myslím, ţe o letních prázdninách pravidelně vykonává prospěšnou práci. V některých částech světa jsou
extrémně malé magické komunity, které nemají moţnost školit si své lékouzelníky, a kouzelníci, kteří se
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odejdou učit jinam, se často nevrátí.“
„Ale... po zbytek roku... je tady? To se stará se jen o běţné problémy školních dětí?“
Severus se na něho opovrţlivě podíval. „Práce lékouzelníka ve škole je vysoce ceněná. Přichází do styku s
tak širokým spektrem různých problémů...“
„Dokáţu si to představit, ţáci s průjmem, zvracením, odřenými koleny a tak podobně, ţe?“ Hammond se
téměř ušklíbl.
„Nejste tu dost dlouho na to, abyste dokázal posoudit náš svět,“ řekl Snape s viditelnou zdrţenlivostí.
„Školní incident tady můţe skončit... Merlin chraň... i rozsáhlými popáleninami od lektvarů, váţnou újmou
na zdraví při vdechnutí výparů, a to vůbec nemluvím o té variantě, ţe by nějaký zpackaný lektvar někdo
pozřel. Jeden neopatrný pohyb v hodině péče o magické tvory můţe vyústit v uštknutí jedovatým hadem
nebo napadením něčím ještě nebezpečnějším. Nehoda při sportu můţe znamenat kupříkladu pád z 50
metrů, coţ jak sám uznáte, vede k těţkým zraněním. A to jsme se ještě nedostali k problémům
způsobenými kouzly. Mohu vás ujistit, ţe její práce je opravdu velmi náročná a různorodá.“
Draco vystoupil z Harryho.
„Jak to vypadá?“ zeptal se Snape ostře a okamţitě na obhajobu lékouzelnice zapomněl.
„Vypadá to dobře,“ usmál se lehce Draco. „Zdá se, ţe ředitelova magie se s tou Harryho spojila. Ještě
samozřejmě neznám výsledný efekt, ale nic negativního jsem nenašel. Za těchto okolností... z Harryho
úhlu pohledu není co ztratit.“
Ozvalo se zaklepání na dveře a dovnitř vstoupila Hermiona. „Moje magie je čistá, jsi na mě připravený?“
usmála se na Draca.
Draco poklepal na sedák křesla, a Hermiona přistoupila blíţ.
„Není ţenská magie odlišná?“ zeptal se Severus.
„V této chvíli můţe být Harry šťastný za kaţdý kousek magie, který mu byl nabídnut,“ řekl Draco trochu
příkřeji, neţ zamýšlel.
Hermiona mu stiskla ruku a konejšivě se na něho usmála. Na chvíli své prsty propletla s jeho, neţ si
Dracovu ruku vsunula pod triko a poloţila na břicho.
Draco se pod jejím dotykem uvolnil a uţíval si ten příjemný pocit, který proţíval, vţdy kdyţ ho pohladila.
Kdyţ se poté dotkl jejího břicha, aby do ní vstoupil, prostoupil ho důvěrně známý pocit její magie.
***
Aţ potom si uvědomil, ţe nezkontaktoval Berta, a zatímco Hermiona mluvila se Severusem, došel ke krbu
a zakouzlil kouzlo soukromí. Pokud na něj má někdo křičet, ať to neslyší i ostatní.
Cuthbert Entwhistle přiběhl k ohni aţ po chvíli a vypadal poněkud uštvaně.
„Co se stalo, Draco? Je mrtvý?“ zeptal se účastně.
„Ne, pane. Něco jsem zkusil...“ a pak začal vysvětlovat.
Cuthbert vypadal na první pohled šokovaně, ale jeho zářící oči prozrazovaly zájem.
„Draco, je mi strašně líto, ţe nemůţu přijít, abych ti pomohl, ale věci tady jsou také kritické. A co se týče
případného negativního dopadu na dárce... nu, jistě si uvědomuješ, ţe je to neprozkoumaná oblast, ţe?
Navrhuji odebrat od kaţdého dárce vţdy jen malé mnoţství magie. A budeš je muset sledovat ještě
nejméně další rok. Hned jak budeš mít trochu času, tak si udělej přehledné zápisky z jejich hlášení o síle
jejich magie, a potom je kontroluj kaţdé dva měsíce... ale tyhle detaily můţeme vyřešit později. Musím
zpátky,“ řekl s lítostí v hlase, kdyţ se ohlíţel přes rameno.
Draco mu poděkoval, ale nebyl si jistý, jestli se cítí uklidněný nebo ne.
***
Chvíli po té, co Draco odebral magii půl tuctu lidí, vklouzla Hermiona zpátky.
„Nepotřebuješ si odpočinout? Nechceš něco k jídlu? Nebo pití?“ zeptala se. Nechtěla ho rušit, kdyţ byl
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zabraný do práce, ale také nechtěla, aby se vyčerpal.
Draco právě odejmul magii panu Weasleymu, a přestoţe věděl, co práce léčitele obnáší, stejně mu
připadalo divné vstoupit do muţe, kterým jeho otec tolik pohrdal a celá léta uráţel. Zjištění, ţe pan
Weasley má poměrně silnou magii, a ţe se cítil díky jeho klidnému a milému chování příjemně, bylo pro
Draca docela šokující. Právě mu děkoval a oba uvedl do rozpaků tím, ţe se zdvořile postavil, kdyţ se Artur
chystal odejít. I proto byl Hermioně za její vyrušení vděčný.
Usmál se na ni. „Vlastně, přenos magie je pozoruhodně... osvěţující, ale můţu si dát přestávku, abych si
protáhl nohy,“ souhlasil. „Moţná to bude prospěšné i pro Harryho, kdyţ mu dám půl hodiny pauzu. Aţ se
vrátím, tak se podívám, jak se mu daří,“ dodal směrem k Severusovi.
Poppy znovu vběhla dovnitř. „Budu u něj sedět, drahoušku, běţ na krátkou procházku a hlavně
nezapomeň něco sníst,“ řekla a neţ vytáhla hůlku, aby provedla diagnostické kouzlo, pozorně si Harryho
prohlédla.
„Můţeme se o něho zatím postarat my,“ navrhl Nathan.
Poppy se na něho podívala a věnovala mu malý úsměv. „Také si potřebujete protáhnout nohy, pánové.
Udělejte si přestávku. Zdá se, ţe se Harryho stav nezhoršuje,“ řekla, zatímco zkoumala výsledky svého
diagnostického kouzla.
Posadila se do křesla pro dárce a přivolala si z vedlejšího pokoje objemnou tašku, ze které vytáhla pletení.
Lékaři odešli.
„Ţádné zlepšení?“ zeptal se potichu Severus.
„Ţádné zhoršení,“ odpověděla, zatímco cvakala jehlicemi. „Předtím nám odcházel před očima. Beru to jako
dobré znamení,“ řekla pevně a podívala se od své práce na Severuse.
Přikývl.
Poppy si ho kradmo prohlíţela. Byl bledý a hubený... nic neobvyklého, měla v minulosti dost příleţitostí
vidět ho v podobném stavu. Měl napjatý obličej a jeho oči... díval se na Harryho s takovým...
„Severusi.“
Přísnost v jejím hlase ho donutila, aby se na ni okamţitě podíval.
„Samozřejmě mi do toho nic není a uvědomuji si, ţe to není tvoje povinnost, ale proč mu nedáš část své
magie? Přiznávám, ţe jsem tvým postojem zaskočená.“
Severus na ni nevěřícně zíral. „Dát mu svou magii? Ty si myslíš... Merline, jak tě mohlo napadnout, ţe
nechci? Pro Merlina! Bezpochyby musí být všem jasné, ţe bych Harrymu dal cokoliv!“
„Tak potom proč...?“ Poppy se naklonila dopředu, pletací jehlici zastavila uprostřed pohybu.
„Nebuď směšná!“ Snape uchopil Harryho ruku a silně ji stiskl. Aţ příliš silně. Poppy se nesouhlasně
podívala, a třebaţe Harry nijak nereagoval, Snape ihned své sevření uvolnil. „Dvacet let jsem byl smrtijed,
Poppy! Musíš vědět... viděla jsi... ţe jsem poskvrněný... nemůţeš si snad myslet, ţe tohle by mohlo být
pro Harryho nějak dobré!“
Navzdory faktu, ţe venku byla ještě tma, uvítal Draco Nevillův návrh na malou procházku s ním a s
Hermionou. Vrátil se tedy do Snapeova bytu, aby si vzal hábit. Na okamţik se mezi dveřmi zarazil a
poslouchal.
Vešel do loţnice a posadil se na místo na posteli, kde seděl předtím.
„Severusi, jestli chcete nebo nechcete dát svou magii Harrymu, je jen zcela na vás, ale nemyslím si, ţe se
magie můţe nějak poskvrnit. Alespoň já jsem se nikdy s ničím podobným nesetkal... a vůbec, viděl jsem
vaši magii, kdyţ jsme k ní zavírali Voldemortovi přístup. Ujišťuju vás, ţe není nijak poskvrněná nebo
špinavá, ani na ní není nic divného.“
Severus na něj zíral. „Dokonce, i kdyţ mám Znamení zla?“ zašeptal.
„Mám to zkontrolovat? Abych ulevil vaší mysli? Slibuji, ţe vám nebudu vám lhát. Harryho ţivot je primární
záleţitost, takţe vaše city jdou v tuto chvíli stranou,“ řekl Draco pevně.
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Tento seriózní přístup Severuse uklidnil. Přikývl a rozepnul si knoflíky pouze na břiše, jak viděl u ostatních
dárců. Draco mu naprosto profesionálně vsunul ruku pod oblečení.
Severusovi se to zdálo jako chvilka, neţ Dracova ruka zmizela a uvědomoval si jen to, ţe mu srdce bije
příliš rychle.
„Všechno je v nejlepším pořádku, Severusi,“ řekl Draco jemně. „Nic neobvyklého, jen čistá, silná, pulsující
magie. Nemůţe Harrymu nijak ublíţit. Ale rozhodnutí je opravdu jen na vás. Jdu teď na chvilku na čerstvý
vzduch,“ a proklouzl vedle sedící Poppy ven z místnosti.
Severus se roztřásl.
„Běţ a dej si šálek čaje, drahoušku,“ řekla Poppy, a opět začala cvakat jehlicemi.
Severus téměř bezmyšlenkovitě vstal.
Kdyţ procházel kolem ní, poloţila mu Poppy ruku na paţi, jako kdyby si nebyla si jistá tím, co říct. „Ty jsi
tak hloupý kluk, Severusi! Nemůţu uvěřit tomu, ţe sis o sobě něco takového myslel! Jsi dobrý člověk.“
„Ublíţil jsem mnoha lidem, Poppy,“ řekl tiše. „Vědomě.“
„To já také,“ odpověděla k jeho překvapení. „A také jsem si to neuţívala, Severusi. Ale někdy musíš vidět
věci z širší perspektivy.“
Podíval se překvapeně na lékouzelnici, opět ho ohromila svou rafinovaností. Nemyslel si, ţe ublíţení
pacientovi v průběhu jeho léčby by se dalo srovnávat s ublíţením někomu během války, ale byl vděčný za
její pokus ho utěšit.
Krátce jí poloţil ruku na rameno a odešel si pro čaj.
***
Bylo kolem půl deváté ráno, kdyţ Severus uslyšel za dveřmi svého bytu rámus. Lidé v pokoji se obrátili ke
Snapeovi, který se opět na chvíli vzdálil od Harryho, aby si protáhl nohy a dokonce snědl i kousek toustu.
S povzdechem šel ke dveřím a otevřel je. Vyšel do chodby, kde se mu naskytl ohromující pohled na řadu
ţidlí, vyrovnávajících se podél zdi, a na houf studentů, kteří se na ně právě pohodlně usazovali.
Kdyţ vyšel, všichni jako jeden muţ zdvořile vstali.
„Co má tohle znamenat?“ doţadoval se Snape vysvětlení. „Kolejními záleţitostmi se nyní zabývá
profesorka Sinistrová a profesor... nový profesor na lektvary...“ řekl, kdyţ si nemohl vzpomenout, kdo
nyní učí jeho předmět. „Tak proč tady u všech všudy rušíte klid?“
K jeho překvapení to byl Vincent Crabbe, který k němu přistoupil jako mluvčí skupiny.
„Omlouváme se, ţe obtěţujeme, pane, ale při snídani jsme zaslechli nějaké řeči.“
„Vskutku?“ Severus se napřímil a nasadil takový výraz, ţe naháněl hrůzu jako snad nikdy předtím.
„Ano, pane,“ pokračoval neochvějně Crabbe, přestoţe viděl, jak sebou ostatní trhli. „Pane, Derek Jarby má
velmi dobré uši, je to jeho, ehm....“
„A co slyšel?“ zeptal se Snape, který moc dobře věděl, ţe je ten chlapec vlkodlak a k tomu se logicky váţe
vynikající sluch. Aby to také nevěděl, kdyţ pro něho pravidelně vařil vlkodlačí lektvar.
„Slyšel, jak profesor Brumbál říká jednomu z učitelů, ţe Potter je...ţe je...“
Severus na něj pronikavě zíral. Všiml si, jak jedna ze studentek tahá druhou za rukáv. „Radši půjdeme
odsud pryč,“ zašeptala.
„Zůstaňte, kde jste!“ vyštěkl na ně Snape. „Nuţe?“ pobídnul Crabba trochu méně kousavě.
Crabbe nezaváhal. „Říká se, ţe Potter ... ţe Potter umírá, pane. A ţe se ho Draco snaţí zachránit tím, ţe
mu dává kousky magie od jiných lidí. Je to pravda, pane? Protoţe my všichni jsme mu přišli nabídnout
pomoc. Darovat trochu naší magie.“ Podíval se na Snapeův nevěřícný výraz. „Pane, já vím, ţe nevládnu
velkou mocí, ale jsem na to zvyklý, ţe toho moc nedokáţu. Kromě toho, Greg a já jsme plánovali, ţe kdyţ
Potter neukončí válku, budeme ţít jako mudlové, takţe máme pocit, ţe mu to dluţíme. A kdyby Draco
tenkrát po bitvě nepomáhal mně, tak by mohl...“
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Snape mu jemně poloţil ruku na rameno. „To v ţádném případě není vaše vina, Vincente. Zmijozelská
kolej je na vás za tuto nabídku hrdá,“ řekl zřetelně, aby to kaţdý slyšel. Greg stál za ním, obličej
rozzářený spokojeným úsměvem.
Snape stále nemohl uvěřit vlastní očím, procházel řadou tváří, které k němu vzhlíţely. Ginny Weasleyová
nebyla překvapením. Zabini... dobře, to bylo dobré znamení. Dean Thomas, Seamus Finnigan ... nicméně
si všiml, ţe tu byli studenti z kaţdé koleje.
„Jsem vámi všemi ohromen,“ řekl tiše. „Poţádám madam Pomfreyovou, aby přišla a všechno vám
vysvětlila. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, měli byste odejít. Nikdo si o vás nebude myslet nic
špatného... váţně. Přiznám se, ţe na vás nemohu být víc pyšný, neţ jsem právě teď,“ a s tím se otočil na
podpatku, aby se vrátil k Harrymu.
„Profesore Snape? Je to pravda?“ zeptal se Goyle.
Severus se na něj pozorně podíval a poté na obličeje ostatních studentů. Jsou tak zvědaví a nevěřící,
pomyslel si. Ale starají se.
Přikývl, a kdyţ odcházel, snaţil se ignorovat jejich šokované lapání po dechu.
„Co se děje?“ zeptal se Bill.
„Albus zase pletichařil,“ odpověděl nakvašeně, ale na jeho rtech hrál spokojený úsměv.
43. kapitola - Čekání
Severus leţel na zádech v posteli a naslouchal zvukům noci. Záblesky ohně z krbu osvětlovaly svým
světlem obrysy nábytku. Venku pršelo, slyšel, jak déšť bubnuje na kryty ventilačních šachet. Ve vedlejší
místnosti zavrzala postel.
Byl podráţděný.
Učit třetí ročník mrzimorských bylo náročné, ale pravdou bylo, ţe i mezi harvraspárskými se našlo pár
idiotů.
I přes to musel sám sobě přiznat, ţe se k vyučování rád vrátil. Nebyl zvyklý jen tak sedět a nic nedělat.
Kromě toho nemohl přeci ve svých pokojích zůstat navěky.
A bude to opravdu trvat věčně, neţ se Harry vzbudí?
Otočil se na polštáři, a zadíval se na mladého muţe vedle sebe.
Harryho hruď se sotva zvedala a nevykazoval ţádné známky toho, ţe by se mu vracelo vědomí, natoţ aby
se pohnul.
Moţná se uţ nikdy neprobere.
Snape asi uţ po sté uvaţoval, jestli se nerozhodli špatně. Kdyby to neudělali, byl by Harry v tuto chvíli uţ
mrtvý.
Mrtvý a pohřbený, a uţ by hnil ve vlhké hlíně.
Ale je tohle váţně lepší? Tohle bezvládně leţící horké tělo, které je jen parodií muţe, kterým Harry byl?
Na Snapea toho náhle bylo moc, uţ to nedokázal dále snášet.
Odhodil pokrývky a spustil nohy na studenou kamennou podlahu... uţíval si chlad, který jím prostupoval,
a vychutnával si vědomí, ţe dokáţe cítit.
Odešel do kuchyně. Uchopil konvici, a předtím, neţ pod ní zapálil oheň, vylil starou vodu a nalil do ní
čerstvou. Vzpomněl si, jak mu Harry vyprávěl, ţe mudlové mají elektrické rychlovarné konvice, které
nepotřebují vařič ani oheň. Rád by nějakou viděl, zajímalo ho, jak to můţe fungovat.
Zaslechl šramot z druhé loţnice a neţ Nathan vklopýtal do dveří, vytáhl druhý šálek.
„Dáte si čaj?“ zeptal se a zvedl hrnek.
„Díky,“ přikývl Nathan, který přišel do kuchyně oblečený do flanelového pyţama a froté ţupanu. Dosud si
nedokázal zvyknout na rozdílné teploty v místnostech vytápěných krbem.
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„Je v pořádku?“ zeptal se Nathan, zcela zbytečně.
„Pořád stejné,“ odpověděl Severus.
„Neţ se začne vařit voda, zkontroluju mu kapačku.“
Severus musel uznat, ţe je Nathan dobrý člověk. Oceňoval jeho vojenskou průpravu, organizační
schopnosti, i sebejisté, ale přesto klidné a nenucené chování.
K všeobecné úlevě Eric Hammond z Bradavic jiţ odešel. Neville ho sice přemisťoval zpět kaţdé tři dny, aby
Harryho zkontroloval, ale byl to Nathan, kdo odebíral krevní vzorky na odeslání a prováděl všechny ostatní
mudlovské procedury, které pomáhaly udrţet Harryho naţivu.
Jak mudlovská, tak i magická vyšetření nyní ukazovala, ţe se uvnitř Harryho těla stal zázrak.
Rakovina byla zcela zlikvidována.
Zcela zmizela, k Hammondově nevíře, a Nathanovu obezřetnému souhlasu.
Ale uţ je to víc neţ týden...
Od té doby, co Draco na sebe vzal to riziko, a doslova za pět minut dvanáct se rozhodl jednat, uplynulo jiţ
třináct dní.
A Harry stále ještě nenabyl vědomí.
Severus seděl u kuchyňského stolu, zvětšeného tak, aby se k němu vešel stálý příliv návštěvníků, prsty
omotané kolem kouřícího hrnku. Druhý šálek čekal na Nathana, aţ se k Severusovi připojí.
Draco se nakonec vrátil k Nevillovi a Hermioně, a třebaţe mu musel Severus slíbit, ţe mu dá okamţitě
letaxem vědět, kdyby u Harryho došlo k sebemenší změně, stejně odcházel večer jako poslední a ráno
přicházel první.
Dracova prvotní euforie se změnila v paniku, a Severus věděl, ţe začíná plíţivě přecházet v beznaděj,
podobnou jeho vlastní.
Jak dlouho budou muset čekat? Měsíce? Roky?
„V našich nemocnicích provádíme skenování mozku,“ řekl potichu Nathan.
Severus se na něj pozorně podíval.
„U pacientů v komatu. Abychom viděli, jestli jejich mozek vykazuje nějakou aktivitu.“
„Ţádnou nevykazoval ani předtím,“ řekl Severus s typickým zavrčením. Ale potom překvapeně zamrkal,
jako by se sám sobě divil, ţe měl nervy něco takového vyslovit.
Byl rád, ţe se někde poblíţ nevyskytovala nějaká křehčí povaha.
Harry by mu nejspíš taky s úšklebkem ve tváři jednu ubalil.
Nathan si naštěstí jenom pobaveně odfrkl. „A přesto jste si ho vybral jako svého partnera.“
„On si vybral mě,“ oponoval Snape.
Nathan naklonil hlavu.
„Nemám ve zvyku chodit se studenty.“
„Jen mě zajímalo, jestli je takový vztah přijatelnější ve vašem světě, neţ v našem,“ vysvětlil Nathan a dál
usrkával čaj.
„Rozhodně ne. Byl jsem zděšený, kdyţ jsem zjistil ...“ Severus se podíval se zájmem na druhého muţe, a
pro jednou se rozhodl být sdílný. „Postačí, kdyţ vám řeknu, ţe Harry nosil jiný obličej, kdyţ náš vztah
začal. A to doslovně.“
„Jak to fungovalo? To si mohl ty dva obličeje libovolně vyměňovat?“
„Ano. Trvalo to dobré tři měsíce, neţ jsem odhalil jeho skutečnou identitu.“
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„Ups.“
Snape si pobaveně odfrknul a jeho napětí se pomalu uvolnilo.
„Všechno, co jste o něm slyšel, je pravda. Mnoho let bojoval a musel i zabíjet. A měl zcela jistě pravdu v
tom, ţe brzy přestal být dítětem. Dokonce ani to krátké dětství si nijak moc neuţil.“
„Takţe jeho zkušenosti... či vaše společné záţitky... z něho pro vás učinily dobrého partnera?“
„Nějak moc se zajímáte, doktore,“ konstatoval Snape, s opětovnou obezřetností v hlase.
„Pokouším se přesvědčit ţenu o dvanáct let starší, neţ jsem já, ţe by náš vztah mohl fungovat.“
Snape se opřel o opěradlo ţidle.
„Dlouho jste se neviděli, zatímco jste uvízl tady.“
„Momentálně mě odmítá. Doufám, ţe kdyţ mě delší dobu neuvidí, tak se jí začne stýskat.“
„Hmmm. Myslím, ţe to jsou jeho povahové vlastnosti, které způsobují, ţe náš vztah funguje. Je očividně
mladý a energický a já ne. To je docela ... vzrušující. Ale to se můţe časem změnit, nakonec, nikdo
nebude mladý navţdy...“
„Výborně, takhle jí to řeknu.“
„Mohla by si myslet, ţe naráţíte na její věk.“
„Skvělý postřeh. Nejsem moc dobrý, co se zdvořilostí týče.“
„Nerad to přiznávám, ale jak jste si mohl sám všimnout, ani já nejsem v tomhle zářným příkladem,“
ušklíbl se Snape.
„Takţe, on je mladý a divoký, vy starý a zkušený. To je ten důvod, proč to funguje?“
„S tím nedostatkem taktu jste měl naprostou pravdu,“ odfrkl si Severus. „Na kouzelníka jsem mladý,
myslel jsem, ţe tohle uţ víte.“
„Omlouvám se!“ prohlásil Nathan a zvedl ruce v obranném gestu. „Doufám, ţe to nezhorším, kdyţ řeknu,
ţe vypadáte, jako kdyţ jste své roky opravdu proţil? Na tom snad není nic špatného?“
„I tak by se to dalo říct. A totéţ platí i o Harrym, i on si toho proţil aţ příliš, a přesto s ohledem na to, co
by mohl za celý ţivot proţít, toho ještě hodně zameškal.“ Severus dopil svůj čaj a přinesl whisky.
V nevyřčené otázce zdvihl lahev.
„Dám si ji do čaje,“ pozdvihl Nathan svůj hrnek. „Díky.“
„Kromě toho má víc odvahy neţ je zdrávo, víc moci neţ je vůbec moţné pochopit, vřelost a... porozumění.
Moţná nemusí mít velký intelekt... ostatně to není věc, kterou by kdy postrádal... ale... prostě se na věci
dívá tak, jako kdyby byly jednoduché. Je to velmi zvláštní,“ dumal Severus.
Chvíli pili v tichosti, oba hluboko ponořeni do svých vlastních myšlenek.
„Pokud... aţ... se ukáţe, ţe transplantace magie opravdu fungovala,“ rychle se opravil Nathan, „jaké to
bude mít důsledky? Myslíte si, ţe bude moţné transplantovat nějakou magii například... mudlům a udělat
z nich kouzelníky?“
„To není něco, o čem bych si na vašem místě vůbec troufl uvaţovat,“ zamumlal Snape, „ačkoliv je to
neuvěřitelná myšlenka,“ podíval se ostře na druhého muţe.
„Pohled, který máte v očích, se mi vůbec nezamlouvá,“ řekl Nathan, který se náhle cítil nesvůj.
„Jen si nemyslím, ţe by bylo moudré dovolit vám přednést tento nápad mudlům,“ řekl tiše Severus.
Nathan se napřímil. „Sedím tady a piju vaši whisky, zatímco mi říkáte, ţe mě nakonec zabijete?“ Jeho hlas
zněl překvapivě vyrovnaně.
„Pokud bych to opravdu chtěl udělat, tak váš ujišťuji, ţe byste se to nedozvěděl, Nathane. Omlouvám se,
ţe jsem vás donutil o něčem takovém vůbec přemýšlet.“
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„Takţe věříte, ţe budu mlčet?“
„Nejsem přehnaně důvěřivý.“
„Co vám na tom dělá starosti?“
„Jistě si to dokáţete představit také. Mudlové, kteří násilím donutí nějakého kouzelníka, aby odebral magii
jinému a vloţil ji do mudly podle jejich výběru ... to se nikdy nesmí stát,“ řekl Snape.
„Umím drţet jazyk za zuby. Jsem lékař, a ne agent výzvědné sluţby. Ale i tak vidím moţné vyuţití...“
„Právě proto. Nejspíš na vás váţně budu muset pouţít Obliviate,“ prohlásil Snape neochotně. „Jedná se o
bezbolestné odstranění vzpomínek.“
„Hypnóza?“
„Kouzlo.“
„Nemohl byste mou mysl nechat pro tentokrát nedotčenou? Můţete monitorovat moje telefonní hovory
a...“
„Nathane, ještě jednou se omlouvám. Já vám věřím. To opatření je kvůli ostatním lidem, s nimiţ budete
do budoucna v kontaktu...“
„A co Eric?“
„Myslím, ţe Eric o našem světě raději ani nepřemýšlí. Ale musíme zváţit co s ním.“
Postavil se a protáhl, odnesl hrníčky a sklenky ke dřezu a umyl je. Nesnášel kolem sebe nepořádek.
„Skutečně oceňuji všechno, co jste udělal,“ řekl Snape a opřel se o dřez. „Je mi líto, jakým směrem se
tahle konverzace vyvinula...“
„Nedělejte si s tím starosti. Myslím, ţe jsem vlastně rád, ţe jste mi to řekl,“ Nathan se také postavil. „Měl
jsem tu myšlenku zasunutou někde v podvědomí, ale vţdycky mi bylo jasné, ţe po tom všem, co jste
udělal v táboře, abyste se ujistil, ţe váš svět zůstane nepoznaný, budete muset udělat něco, abyste
ochránil i tohle tajemství. Přesto byl bych klidnější, kdybyste mi přesně řekl, jaké zákroky na mně
provedete.“
Severus k němu přistoupil. „Dovolte mi, abych vás teď trochu uklidnil. Ovládám velice dobře Legilimens ...
mohu tak prozkoumat vaši mysl... ne, nemusíte se bát, nepodívám se bez vašeho souhlasu. Čtení mysli
mi umoţní obzvláště přesné Obliviate. Dokáţu se zaměřit na všechny myšlenky vztahující se k tématu a
odstranit pouze ty a ţádné jiné. Stačí mi k tomu pouze stát před vámi a říct jediné slovo. Je to
jednoduché, rychlé a bezbolestné,“ řekl tiše.
„To je děsivé,“ otřásl se Nathan.
„To je,“ překvapil ho Severus svým souhlasem. „Tato kouzla nejsou v našem světě příliš oblíbená. Nechte
mě to prodiskutovat s Albusem a dalšími našimi kolegy. Nedělejte si starosti, prosím.“
Nathan přikývl a odešel do svého pokoje.
Severus šel nejdřív do koupelny a poté vklouzl do tepla postele.
Harry se otočil, schoulil se mu do náruče a rozespale zamumlal: „Jsi zpátky.“
Snape mu konejšivě sklouzl rukou po zádech, neţ mu to došlo.
„Harry?“
Srdce mu radostí málem vyskočilo z hrudi.
Harry se jen přitulil blíţ k jeho hrudi a opět usnul.
Severus tam leţel, objímal jeho křehké tělo a uculoval se od ucha k uchu.
***
„Pokud dáš tuhle runu sem... a potom pouţiješ Eidelbergovu úměrnou...“
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„Nedokáţu si představit, ţe by to mohlo fungovat. Myslím, ţe by bylo lepší, kdybychom...“
„Víš, myslím si, ţe se Hagrid stává posedlým těmi...“
Slova, která doléhala do jeho mysli, Harrymu nedávala smysl.
Ale i tak ho uklidňovala.
Plul v mlhavém prostoru, oči pevně zavřené, a pokoušel se poslouchat trochu pozorněji. Měl pocit, ţe má
příliš unavený mozek na to, aby zvládl tyto informace zpracovat.
„... a skutečně by mě zajímalo, jestli Severus...“
Severus! Tohle slovo přeci zná!
Pokusil se naslouchat ještě usilovněji.
„Pravděpodobnost, ţe Snape měl přeludy je...“
„Profesore!“
„Jen pokračujte,“ řekl pobaveně z dálky známý hluboký hlas.
„Pane!“
„Pane Weasleyi, absolutně se nerozpakujte urazit mě v mém vlastním bytě. Jen by mne zajímalo, jestli se
mě Draco chystal obhajovat...“
„Nechtěl jsem...“
Harry cítil, ţe se lehce usmívá. Severus... nabručený... domov.
„No prosím, vysvětlete mi tedy, jak jste to myslel,“ vyzval ho Severus.
Harry téměř cítil Ronovy rozpaky.
„Jen mě napadlo, jestli... no, mohlo se vám to jenom zdát!“ naznačil Ron.
„Mé sny týkající se Harryho obvykle obsahují více neţ pouze jeho spánek,“ řekl Snape hedvábně.
Harry by se klidně vsadil, ţe Ronův obličej je právě rudý stejně jako jeho vlasy.
Moţná je nejvyšší čas, aby zasáhl.
„To rád slyším,“ pokusil se říct a snaţil se otevřít oči.
„Harry!“
Kolem byly slyšet výkřiky a jásání, potom ho podepřely něčí silné ruce a na rtech ucítil lahodně studenou
vodu. Díval se přímo do Severusových tmavých očí a šťastně se na něho usmál.
„Jak to, ţe jsem naţivu?“ dostal ze sebe, zdálo se mu, ţe ho jeho ústa nechtějí poslouchat.
Přejel si po nich rukou a podvědomě při tom provedl kouzlo na osvěţení dechu.
„Jak se cítíš?“ zeptal se Draco a nakláněl se nad Harryho zpoza Severuse.
Harry se nad tím zamyslel. „Divně.“ Probíral se v duchu svými pocity. „Nemám bolesti... myslím. Cítím se
tak nějak zmateně. A těţko se mi artikuluje. Ale nejsem mrtvý. A to je fajn, ne?“
„Vaše rakovina je pryč, Harry,“ řekl tiše Nathan, zatímco kontroloval Harryho krevní tlak.
„Pryč?“
„Vypadá to tak. Všechny vaše testy jsou negativní. Normálně bychom řekli, ţe jste v remisi. Rakovina má
totiţ někdy ve zvyku se vracet, ale vzhledem k faktu, ţe jste poněkud jiný případ... Přesto bych byl rád,
kdybychom vás mohli i nadále pravidelně kontrolovat.“
Harry na všechny konsternovaně zíral.
„Pryč?“ opakoval. Pokoušel se to pochopit. „To proto, ţe mám zpátky magii?
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„Vlastně,“ ozval se Ron, čímţ všechny překvapil, „za tvoje zmrtvýchvstání jsme vděční Dracovi.“
Harry se podíval na blonďatého chlapce, který se ošíval na posteli. „Draco? Ty jsi mě vyléčil?“
Draco potřásl hlavou, vzhlédl a zhluboka se nadechl. „Harry, udělal jsem... no, byl to takový experiment.
Přede mnou to nikdy nikdo nezkoušel. Obávám se, ţe můţeš mít neobvyklé pocity, nebo můţeš zjistit, ţe
tvá magie je trochu odlišná...“
„Opravdu?“ zeptal se Harry trochu hloupě.
„Byl jste blízko smrti,“ řekl Nathan. „Nepředpokládal jsem, ţe přeţijete další noc... váţně, podle testů se
váš stav neslučoval se ţivotem, ale přeţil jste.“
„Vysvětli mi to, prosím,“ poţádal Harry Draca. Přitiskl se ke Snapeovi, který seděl za ním a napůl ho
podpíral. Poloţil ruce na Severusovy, kterými ho objímal v pase, a natočil hlavu tak, aby se na něho mohl
šťastně usmát.
Severus si ho přitáhl blíţ k sobě.
Draco mu rozechvěle vysvětlil, co udělal.
„Lidi mi dali trochu své magie?“ zeptal se Harry nevěřícně.
„Děláš, jako kdyby tě to překvapilo,“ škádlila ho Hermiona.
„Ale... ale...“
„Ale nic,“ řekl Draco „A jen tak mimochodem jsme zjistili, ţe jsi měl pravdu. Pamatuješ si, jak sis myslel,
ţe tvoje magie dorůstá?“
„Ale vţdyť nerostla,“ protestoval Harry.
„Protoţe jsi vůbec ţádnou neměl. Ale kouzelníkům jejich magie skutečně znovu dorůstá. Kdyţ jsme
sledovali všechny dárce...“
„Všechny? Kolik?“ zaskřehotal Harry.
„Patnáct. Ale nabídlo se jich mnohem víc... stáli v chodbě v dlouhé řadě...“
„Teď si děláš legraci, ţe jo?“
„Opravdu tam stáli,“ zabručel mu Severus do ucha. „Dokonce i někteří z mých zmijozelských.“
„Já... to je... já...“ Harry byl tak ohromený, ţe nedokázal najít slova.
Ron se s jeho rozpaky nedokázal vyrovnat. „Hej, kámo, nechceš něco malého sníst? Musíš být vyhladovělý
po tak dlouhé době!“
„Jak dlouho?“ zeptal se stále ještě zmatený Harry.
„Dva týdny,“ ozvala se Hermiona.
„Skutečně?“ zapištěl Harry a pak zakašlal, aby sníţil svůj hlas.
„Navrhuji, abys snědl trochu polévky,“ řekl Severus a hladil Harryho po rukou. Bylo podivné, jak odlišný
měl pocit z jeho těla, kdyţ byl teď Harry při vědomí.
***
I přes to, jak moc byl Dobby vzrušený z Harryho probuzení, tak se na Snapeovu ţádost dokázal ovládnout
natolik, ţe nevystrojil Harrymu hostinu.
Zatímco Harry jedl, ostatní si kolem volně povídali. Pak se Harry pohodlně opřel o Severuse a znovu
usnul.
***
Severus se lehce otřel rty o Harryho bradavku a ten touţebně zasténal. Penis ho bolel takovým způsobem,
jako by ho měl mít tvrdý napořád a pohyboval proti Severusovi neklidně boky, hledajíc tlak a dotek, který
tak zoufale potřeboval. Ale Severus si s ním nepřestával hrát a dráţdil ho aţ k zešílení. Sklouzl ústy dolů
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na jeho břicho, zatímco mu prsty pomalu hladil vnitřní stranu stehen. Harry v zoufalé potřebě doširoka
roztáhl nohy.
„Sev...erusi,“ zasténal, a sklouzl rukou ke svým varlatům, které byly napjaté a připravené na Severusův
dotyk.
Potom se ty tolik vytouţené rty otřely o jeho penis a on se proti nim zoufale vyklenul.
„Ano, prosím!“ zalapal po dechu, „prosím!“
Otočil se na břicho, nohy nechal doširoka roztaţené a penisem se otíral o matraci, aby uspokojil touhu,
kterou mu Severus odpíral. Ze rtů mu sklouzlo slabé zakňučení.
Severus mu poloţil ruku na rameno a otočil ho zpátky, čímţ u Harryho vyvolal další frustrované zaúpění. S
protestem na rtech otevřel oči.
A spatřil červenající se Hermionu, jak jím třese.
„Harry! Já... eh... asi se ti něco zdálo!“ zajíkla se v rozpacích.
Harry zůstal leţet na břiše, pouze nadzvedl hlavu a těkal očima po celém pokoji a přeskakoval z jedné
tváře na druhou. Ron byl červenější neţ nebelvírská vlajka, Neville se na něj chápavě usmíval a Draco se
šklebil.
„Ach boţe! Je tu ještě někdo?“ zašeptal. Měl strach, ţe kdyţ se otočí, ocitne se tváří v tvář třeba
profesorce McGonagallové.
„Ne, je to v pohodě, kámo,“ dostal ze sebe Ron.
„Vypadá to, ţe teď uţ víme, kdo je ve vašem vztahu v pasivní roli, co?“ šklebil se Draco.
„Draco!“ peskovala ho Hermiona „Třeba se mu líbí obě polohy. Ne kaţdý je přirozený dolňák jako ty.“
Ron si hlasitě odfrkl. „Věděl jsem to! Ha!“
„Hermiono!“ Draco klidně mohl soupeřit s Ronovou barvou.
„No co? Lidé, kteří ţijí ve skleněném domě...“
Draco svraštil obočí. „Coţe? To je přeci Neville, kdo téměř bydlí ve skleníku...“
Hermiona si pobaveně odfrkla. „Draco, to je úsloví! Lidé, kteří ţijí ve skleněném domě, by neměli házet
kameny.“
„Kouzelníci by nikdy něco tak hloupého neřekli,“ začal Draco „Proč by se o to taky starali, kdyţ mají k
dispozici magii?“
Ron se pořád šklebil. „Takţe Neville ti to dělá, jo? Jen pokračuj, Neville!“
„Na tom být dole není nic špatného,“ řekl Neville klidně. „Mně se to taky líbí. Ten pocit je neuvěřitelný...“
„Ne! Ne, ne, ne! Uznávám, ţe jsem s tím začal, ale tohle je na mě trochu moc informací!“ mával Ron
rukama, jako by je od sebe odháněl.
„Protoţe ty jsi příliš zbabělý na to, abys to vyzkoušel...“ dobíral si ho Draco, jejich bývalá rivalita nebyla
ještě zcela zapomenuta.
„To není nic pro mě,“ potřásl důrazně hlavou Ron. „Prdel... fuj, nikdy. Nezajímá mě nic, co leze ven, a
obrácenej směr uţ vůbec ne. A nemám ani ten nejmenší zájem o ptáky jiných chlapů. Bez uráţky, kaţdý
podle svého gusta, ale... ne, díky.“
„Uţ jsi slyšel o tom, ţe existují kouzla pro hygienu, Rone?“ zeptala se Hermiona, čímţ naprosto vyčerpala
jeho trpělivost.
„No, jsem nesmírně potěšen, ţe jsem se to dozvěděl, ale pojďme od toho pryč, uţ jen tenhle rozhovor
způsobil, ţe se mi koule snaţí protlačit zpátky do těla a předstírat, ţe neexistují. Prostě tímhle směrem
nejsem naladěný. Zatímco holky...“
„Ano, nejspíš to opravdu není vhodné téma,“ prohlásil Neville, a váţně se na Rona zadíval. Pohledem se
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mu snaţil připomenout, jak ho Hermiona načapala s Lisou. Poté se Neville opět obrátil k Harrymu a vřele
se na něj usmál. „Jsi uţ v pořádku, Harry?“
Navzdory konverzaci byl Harry pořád ještě tvrdý. A zoufale se potřeboval vyčůrat.
„Eh, otoč se, Hermiono, potřebuju si dojít na záchod.“
„Zaběhnu dolů do kuchyně a přinesu nějaké jídlo,“ taktně navrhla Hermiona a opustila pokoj.
Harry se přesunul na kraj postele, spustil nohy dolů a posadil se. Okamţitě se mu zatočila hlava a dostal
závrať.
Draco s Ronem oběhli postel, aby mu pomohli.
„Chviličku počkej a potom teprve pomalu vstaň,“ navrhl Draco. „Nechtěl bys raději lahev?“
„Ne, díky,“ zašklebil se Harry. Beztak by své muţství, v tom stavu v jakém bylo teď, do ţádné lahve
nedostal.
Opatrně se postavil a pokrývka z něho sklouzla na podlahu. Aţ teď si uvědomil, ţe je nahý, ale potřeboval
si tak urgentně odskočit, ţe to byla poslední věc, která ho trápila.
„Do prdele!“ zalapal Draco po dechu.
„Co?“ vylekaně se zeptal Harry a pohlédl Dracovi do očí.
„Ty jsi... ne, radši nic!“ koktal Draco a uţ se zase červenal.
„Je to váţné?“ zeptal se Harry, kdyţ zavrávoral směrem k němu.
„Ne! Nic!“
„No, něco se muselo stát,“ ohradil se Harry. Opět zavrávoral a snaţil se zachytit rámu dveří.
Draco mu uskočil z cesty.
„Všechno je v pořádku! Měl jsem být zticha.“
„Draco! Pro Merlina!“
„Opravdu je všechno v pořádku! Jenom... hele... jen jsem neočekával, ţe budeš... na tom nezáleţí!“
„Draco!“
„Nadrţený jako kůň?“ navrhl Neville.
Draco a Harry se k němu otočili a Ron se zahihňal.
„Uznávám,“ přiznal Draco v rozpacích, „ţe jsem to neměl komentovat. Ujelo mi to.“
„Je těţké to nekomentovat, co?“ řekl Ron. „Nemyslíte si snad, ţe jsem s Harrym ve čtvrtém ročníku
nemluvil jenom proto, ţe jsem na něho ţárlil kvůli Ohnivému poháru, ţe ne?“
Neville si odfrkl a Ron se zašklebil. „Nejenom ţe byl bohatý a slavný a dělal skvělé věci... no tak nějak
jsem to cítil, neţ jsem, viděl ty zatracený draky... ale ještě ke všemu začal ráno vstávat s tou enormní
věcí, která mu vykukovala z pyţama...“
„Hej!“ protestoval Harry a drţel se rámu dveří. „Není tak velký...“
„Máš pravdu, Harry, to jenom ţe ty jsi malý, tak to tak vypadá,“ řekl Neville a obrátil oči v sloup.
„Jdu na záchod,“ řekl Harry rozhodně, „a pak...“ očuchal si podpaţí, „se osprchovat.“
„Zvládneš to?“ zeptal se Neville.
„Nechte mě nejdřív jít na záchod!“ řekl Harry a zavřel dveře.
„Do prdele!“ reptal Draco. „To musí mít všechno?“
„Určitě bys nechtěl jeho smrtelnou chorobu, nebo – nebo Snapa, ţe ne?“ řekl potichu Ron.
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„Pravda,“ řekl Draco a rychle se na Rona podíval. Oba zůstali stát na místě. Zaslechli zvuk sprchy.
Ron šel ke dveřím a trochu na ně zatlačil, aby se pootevřely.
„Jestli potřebuješ pomoc, tak řekni,“ zavolal.
„Nemyslím, ţe byste si byl s Harrym natolik blízký,“ ozval se za ním sametový hlas mistra lektvarů, který
se právě vrátil z vyučování s haldou pergamenů v ruce.
„ Merline! Musíte se takhle plíţit?“ chytil se Ron za srdce.
„A vy musíte dělat návrhy mému příteli?“
„Hej! To by mě nikdy ani nenapadlo! Právě se sprchuje a...“
„Je tam sám?“ zeptal se Severus ostře.
„To je důvod, proč tady já a Draco stojíme jako idioti. Pro případ, ţe by potřeboval naši pomoc,“ odsekl
Ron. Severus vešel do koupelny a s rozhodným klapnutím za sebou zavřel dveře.
„Upřímně! To nám nevěří, nebo co?“ zavrčel Ron.
V tom se objevila Hermiona a Ronův obličej se rozzářil nad tácem plným sladkého pečiva, koláčů,
nakrájeného ovoce a zeleniny a dalších jídel, která měla Harryho zlákat.
O chvíli později uţ si Ron utíral ústa kapesníkem, zatímco doţvýkával poslední sousto. „Myslíte, ţe Snape
potřebuje pomoct?“ zeptal se, „uţ jsou tam celou věčnost.“
„Nechápu, jak jsi mohl souloţit s polovinou školy a přitom zůstat tak naivní,“ potřásl Draco hlavou.
„Coţe? Co!? Oni to tam dělají... zatímco jsme tady?!! Za těmihle dveřmi?“
„Ty jsi někdy tak prudérní, Rone!“ usmála se na něho Hermiona.
„Dobře, to je... chci tím jen říct... myslím si, ţe to není moc slušné!“ koktal Ron. „A kromě toho je Harry
nemocný!“ dodal rozhořčeně.
„No, soudě podle nedávných poznatků to vypadá, ţe je na dobré cestě k uzdravení,“ usmál se Draco, „a
Snape mu v tom jen trochu pomáhá.“
Náhle se dveře od koupelny otevřely a všichni se podívali na Snapea, který z nich vyšel.
„Na co tak zíráte?“
„Kde je Harry?“ ptal se Ron. „Pokud jste opět zavinil, ţe zase onemocněl...“
„Jdu mu jen pro nějaké oblečení, pokud ovšem proti tomu nemáte námitky,“ podíval se Severus na Rona
přes svůj nos, zatímco šel ke skříni a vytáhl odtamtud maskáčové kalhoty a košili.
Pak šel zpátky do koupelny.
„Hej! A co trenýrky?“ zavolal za ním Ron.
Za chvíli se ve dveřích objevil Harry. Očividně hodně zhubnul, protoţe mu kalhoty visely tak nízko, ţe mu
z nich trčely kyčelní kosti. Právě si oblékal košili.
„To je to tetování? Och, myslím to, které Sna... aha,“ zarazila sama sebe Hermiona.
Harry se podíval dolů a povytáhl si kalhoty. „Potřebuju pásek,“ pohlédl na Severuse.
Hermiona k němu přešla. „Můţu se podívat? Na tvoje tetování?“
Severus prošel kolem, sedl si do jednoho z křesel v koutě, a přivolal si pergameny.
Hermiona si klekla před Harryho. Ten rozepnul knoflík a nechal spadnout kalhoty dost na to, aby jeho
tetování bylo vidět celé.
„On na sobě nemá trenýrky!“ vykřikl Ron, „Hermiono...“
„Sklapni, Rone,“ obořila se na něj přes rameno. „Můţu...?“ zvedla ruku a zlehka se tetování dotkla prsty.
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V tom vešel dovnitř Nathan a zarazil se ve dveřích.
„Ach! Ehm...“
Severus se na něj podíval a oči mu svítily pobavením. „Dobré odpoledne, Nathane. Navzdory vašemu
prvnímu dojmu, toto není ţádný kouzelnický zvyk, při kterém by čarodějka poskytovala sluţbu
kouzelníkovi před davem civějících diváků. Slečna Grangerová pouze zkoumá Harryho tetování.“
Draco a Neville se křenili a Ron se začal smát. Nathan se uvolnil a usmál se také.
„Je hezké vidět vás vzhůru,“ řekl Harrymu, „to je...“ podíval se dolů na Hermionu, která stále klečela na
kolenou s očima zabořenýma v Harryho slabinách.
„Třebaţe mám Hermionu rád, tak věřte, ţe ne vzhůru aţ takovým způsobem,“ pochechtával se Harry.
Hermiona ho plácla do nohy.
„Skutečně! Vy muţi! Ten váš školácký humor...“
„Ale my jsme školáci,“ protestoval stále se hihňající Ron.
„Takţe infantilní,“ odfrkla si Hermiona. „Jsem si jistá, ţe jsem tenhle motiv uţ viděla,“ podívala se na
Harryho, „ale cítím, ţe tady něco nesedí.“
„Právě jsem se sprchoval,“ smál se Harry.
„Harry Pottere!“
„No uznej, máš nos v mém klíně a říkáš mi...“
„Ale no tak,“ řekla po dalším výbuchu smíchu za sebou, protoţe smích uţ začal ovládat všechny přítomné.
Klekla si zpátky a posadila se na paty. „To asi není z Kellské knihy, nebo ano?“
Harry potřásl hlavou. Oči mu pobaveně zářily a nonšalantně se opřel o futro dveří.
Severuse napadlo, ţe se právě dívá na tu nejvíc sexy scénu, jakou kdy viděl. Harry měl stále rozepnutou
košili, kalhoty napůl ţerdi a na břiše se mu vinula cestička tmavých jemných chlupů směřující dolů... Vlasy
měl ještě mokré a rozcuchané, a oči plné ţivota... tak plné ţivota!
Jeho divoké vzrušení se vrátilo v plné síle a on se neklidně zavrtěl v křesle. V koupelně, to vyřešil tak, ţe
se svlékl a proklouzl za Harrym do sprchy, kde ho celého umyl. Harry se téměř okamţitě vzrušil. Vzal ten
nádherný penis do úst a kouřil ho s takovou náruţivostí, ţe se Harry udělal během chvilky. Severus stále
ještě cítil, jak slaně a hořce Harry chutnal. Nevědomky si olízl rty.
Harry se na něho upřeně podíval, odstoupil od Hermiony a otočil se, aby si upravil kalhoty a zapnul košili.
Pak přešel k Snapeovu křeslu a posadil se na opěrku. Čistá vůně a nádherné tělo, sedící hned vedle něj,
Severusovu touhu ještě zvýšilo.
Potřebovali se akutně zbavit svých hostů.
Severus v koupelně Harrymu nedovolil, aby mu oplatil jeho laskavost a s vědomím, ţe jsou za dveřmi
posluchači, odmítl Harryho návrh, aby se ho zmocnil. Ale teď kdyţ tu seděl a byl stále víc vzrušený,
začínal svého rozhodnutí litovat.
„Mám to!“ zvolala Hermiona ze svého místa na podlaze, kde zůstala klečet. „Je to z Ciaronovy Knihy
keltských záštit!“
„Nikdo jiný neţ ty na to nemohl přijít, Hermiono,“ usmál se Harry a souhlasně přikyvoval.
„Ano, ale chvíli jsem váhala. Není to totiţ kompletní. Coţ je divné, protoţe jinak je to velmi kvalitní
práce.“
„Mně se zdá, ţe tam nic nechybí,“ řekl překvapeně Nathan, „i kdyţ, moţná to bude tím, ţe jsem nikdy
neviděl originál. Má to obvyklý tvar sloţitého keltského uzlu... v mudlovských tetovacích salonech jsou
momentálně velmi populární,“ vysvětloval.
„Ano, máte pravdu, ale tohle je kouzelnická varianta,“ řekla Hermiona. „A pokud si správně vzpomínám...
oh, Harry... bylo chytré to vynechat a neprozradit se!“
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Ostatní na ni nechápavě hleděli.
„Toto keltské znamení ochrany by měla vertikálně protínat berla mága,“ vysvětlila.
Chvíli bylo ticho, a pak se všichni kouzelníci v pokoji – kromě Harryho, jemuţ jen pobaveně jiskřily oči a
Nathana, který vypadal víc neţ zmateně – rozchechtali.
„Co jsem řekla?“ zeptala se Hermiona. Vstala a cítila se trochu uraţená, ţe se jí všichni smějí.
Neville ji vzal za ruku a přitáhl si ji na klín.
„Hermiono, pouţij svůj mozek. Harry přece má berlu mága...“
„Ano, já vím...“
„Ale on myslí – tu připojenou,“ Ronovi uţ slzely od smíchu oči.
„Připojenou...“ opakovala Hermiona a svraštila zamyšleně obočí. „Ach! Vy myslíte jeho penis!“ prohlásila a
vyvolala tím ještě větší salvy smíchu. „Dobře, ale v originální kresbě protíná berla ten motiv úplně a...“
„Věřte, ţe protíná, slečno Grangerová,“ ušklíbl se Severus.
„Ale ta kresba je příliš vysoko, aby to bylo moţné...“
„Ehm, to není,“ odfrkl si Neville.
Hermiona se otočila s doširoka otevřenýma očima k Harrymu.
„Co?“ začervenal se Harry. „Nebudeme tady zase rozebírat moji velikost! Jsem mřenka ve srovnání se
Severusem!“
Všechny pohledy se otočily k mistrovi lektvarů, několik jich směřovalo k jeho klínu. Severus ještě nikdy
nebyl tak vděčný za objemné učitelské hábity.
„Děkuji, Harry, budu přímo nadšen, pokud svým přátelům sdělíš kaţdý intimní detail našeho ţivota,"
zavrčel.
Harry strašně zrudnul a vyděsil se, ţe na něj teď bude Severus rozzlobený.
Kdyţ Severus viděl v jeho očích obavy, poloţil mu ruku útěšně na stehno. Harry ji okamţitě sevřel do
svých prstů.
Hermiona si odkašlala, odvrátila se od nich, naloţila pro Harryho malý talířek jídla, a odnesla to k těm
dvěma kouzelníkům, kteří byli zaujati pouze jeden druhým.
„Tady,“ řekla, kdyţ přistrčila talíř před Harryho. „Potřebuješ se najíst. Jsme opravdu rádi, ţe tě vidíme tak
v pohodě, miláčku. Ale je nejvyšší čas, abychom šli. Nathane, nechcete se jít podívat na Nevillovy
skleníky? Nebo by vás spíš zajímal famfrpálový trénink? Předpokládám, ţe nás uţ brzy opustíte.“ Dala
Harrymu letmou pusu na tvář a po té, co ho ještě objala, začala ostatní vystrkovat ven z pokoje.
„Je mi to opravdu líto,“ začal Harry.
„Mně ne,“ prohlásil Severus, „tedy to, ţe odešli.“
„Ty je nemáš rád?“ zeptal se Harry zaraţeně.
„Kupodivu jsou aţ pozoruhodně přijatelnou společností,“ odvětil Severus. „Jenom jsem si jejich uvědomělé
přítomnosti v několika minulých týdnech uţil poněkud více, neţ té tvé, a to je situace, kterou je třeba
napravit, nemyslíš?“
Harry se usmál a sklouzl z opěrky křesla do Severusova klína.
44 kapitola - Život je od toho, aby se žil...
*** po 2 letech ***
„Kde je Snape?“ zeptal se Ron, „předpokládám, ţe také přijde, nebo ne?“
Byl právě pozdní srpen a tento večer byl vskutku nádherný. Zahradou se linula vůně tabáku, růţí a steaků
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pečících se na grilu.
Ve vzduchu se vznášela hudba, naštěstí ne dost hlasitá na to, aby přehlušovala hovor. Nakonec, na hudbu
a tanec bude dost času později.
„Severus je v Itálii. A doufám, ţe tu bude co nevidět,“ usmál se Harry a usrkával pivo.
„Ty to nevíš jistě?“ zeptal se překvapeně Ron.
„Poţádal jsem ho o to,“ odpověděl jednoduše Harry, jako by to vše vysvětlovalo.
Poněkud nejistým krokem k nim přišla Molly Weasleyová. „Harry, drahoušku,“ usmála se a dala mu lehce
přiopilý polibek.
„Mami!“ vyjekl Ron, kdyţ ho uţ podruhé během večera políbila na tvář „Kolik jsi toho vypila?“ ukázal na
skleničku šampaňského v její ruce.
„Molly,“ řekl vřele Harry, „jak se máte?“
„Jsem velmi šťastná,“ odpověděla Molly a drţela skleničku z dosahu svého syna. „Rone! Mám právo
oslavovat!“
„Myslíte výročí?“ zeptal se Harry a pátravě se na ni zadíval. Zdálo se, ţe toho Molly má na mysli víc.
„Ach ano, samozřejmě! Je to tak úţasné! A myslím, ţe...“ Náhle se jí nedostávalo slov.
Harry tomu rozuměl.
Molly se rozzářila a pokračovala, „A kromě toho, chystáme se s Arturem na mudlovskou zábavní plavbu!
Ty podílové věcičky, které jsi dal Arturovi... neměl jsi to dělat, drahoušku, ale o tom jsme uţ mluvili
mockrát... zkrátka, vypadá to, ţe vydělávají hodně peněz...zvlášť od té doby, co se Artur zapojil do firmy.
Pojedeme s jedním z ředitelů a jeho ţenou - Marjorií a Johnem, jsou to moc milí lidé. Marjorie říká, ţe na
té plavbě nemusíme nic dělat, ani si s ničím dělat starosti, o všechno bude postaráno. Budeme cestovat
kolem Středozemního moře. A víš co, Harry? Myslím, ţe se mi to bude líbit!“
Harry se na ni usmál. „To zní báječně! Jsem opravdu šťastný za vás.“
Harry věděl, ţe Molly prošla obdobím deprese, kdyţ si uvědomila, ţe všechny její děti, kromě Ginny která ale stejně tehdy byla většinu roku v Bradavicích - odešly z domova a uţ se nevrátí. Dokonce prý
přemýšlela o zaloţení nové rodiny, protoţe čarodějky zůstávají plodné mnohem déle neţ mudlovské ţeny.
Ron byl tou představou upřímně zděšen. Pak ale otěhotněla Billova ţena Fleur, a jak se zdálo, právě to
pomohlo Molly překonat její těţké období. Rozhodla se, ţe nechce mít syna nebo dceru mladší neţ bude
její vnouče a k úţasu celé rodiny začala novou kariéru. Harry si byl moc dobře vědom toho, ţe to byl její
úspěch stejně jako Arturův, který zaplatí jejich výlet.
Molly napsala knihu Kouzla pro domácnost. Nebyla to první kniha, která kdy byla na toto téma napsána,
ale Mollyin praktický, hovorový styl, oţivený humorem a jejími vlastními ilustracemi, získal rekordní
prodeje a kaţdotýdenní vysílací čas na Kouzelnickém rádiu. Stále se také věnovala práci, o kterou ji Harry
kdysi poţádal, a vedla správu fondu, který se staral o osiřelé kouzelníky a čarodějky. Tato povinnost,
spojená s potěšením z role babičky, naplnila její mateřské instinkty, zatímco její obchodní úspěchy vedly k
tomu, ţe si uţívala nově nabytého pocitu sebedůvěry, coţ z ní utvořilo velmi impozantní osobnost.
Přes trávník k nim zvolna mířili Albus Brumbál a Emmie Buchannanová, kteří přišli, aby se také připojili k
oslavám. Brumbál Harryho sevřel v náručí tak pevně, ţe se mladý kouzelník úplně zabořil do jeho
měkkých vousů. Kdyţ se z Albusova objetí vymanil, otočil se, aby políbil Emmie na její zvrásněnou tvář,
tenkou jak papír.
Albus odešel do důchodu před dvěma roky a brzy na to odjel do Kentu, kde studoval pod vedením Emmie,
která byla uznávanou malířkou portrétů. Navzdory šedesátiletému věkovému rozdílu se ti dva stali
nerozlučnými. Harry se pokoušel nepřemýšlet o jejich milostném ţivotě. Byl prostě jen rád, ţe vidí Albuse
takhle šťastného, a ţe teď vypadá mnohem mladší, neţ poslední rok nebo dva v Bradavicích.
Neville zůstal na hradě. Ve skutečnosti zahrada, ve které právě teď stáli, byla celá vytvořena výhradně
mladým zahradníkem. Pro svou vynikající práci s náročnými a křehkými druhy rostlin si brzy získal nejen
reputaci, ale i klienty mezi obchodníky s přísadami do lektvarů po celém světě.
Hermiona byla na Cambridge, kde studovala lektvary a kouzelnické právo. Volba lektvarů, zvlášť kdyţ
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jeden její partner byl botanik a druhý léčitel, byla jasná, ale i studium kouzelnického práva ji fascinovalo,
uspokojovalo její zálibu v detailním bádání i její touhu dělat to, co povaţovala za správné.
Draco pokračoval ve studiu pod vedením léčitele Entwhistla, ale pozoruhodné vyléčení Harryho Pottera mu
zajistilo světový věhlas uţ nyní. Draco se velmi obával dlouhodobých negativních dopadů na dárce. Krátce
po Harryho léčbě napsal odborný článek, dvanáct měsíců na to doplňující zprávu, a třetí, právě
publikovaná práce, obsahovala podrobné detaily jejich zdravotního stavu po dvou letech. Naštěstí se
dodnes ţádné negativní projevy nevyskytly, přesto však Draco zamýšlel kontrolovat Harryho i jeho dárce v
průběhu několika desetiletí.
Nicméně byl moţná ještě slavnější kvůli tomu, ţe zkušenosti, které získal díky svému nápadu s Harrym,
vedly Hermionu k tomu, ţe navrhla další věci, které by mohl Draco díky své neobvyklé moci dokázat a
jejich vyústěním byla právě dnešní párty.
Dnes se všichni sešli proto, aby oslavili dvacáté páté výročí svatby Franka a Alice Longbottomových, kteří
právě seděli u stolu v zadní části zahrady. Vzduch byl provoněný květinami a oni se šťastně smáli,
obklopeni svými přáteli v čele se svým synem a paní Longbottomovou starší.
Kdyţ Neville poprvé vzal Draca a Hermionu do nemocnice, aby je seznámil se svými rodiči, byl plný
úzkosti. Věděl, ţe Hermiona jeho matku i babičku viděla v nemocnici uţ dříve a tak trochu tušil, jakou
reakci od ní můţe očekávat, ale Draco... Draco se před mnoha lety posmíval jejich duševní chorobě.
Věděl, ţe se Draco změnil, ale stejně v něm zůstával malý kousek nejistoty. K jeho úlevě byl však Draco
nesmírně zdvořilý, hovořil s nimi s nevtíravou laskavostí, i kdyţ bylo zřejmé, ţe jejich vnímání světa bylo
od ostatních zcela odlišné.
Nakonec Draco poţádal Nevilla, jestli by mohl dostat svolení do nich vstoupit. Neville byl zmatený. Co tam
chce Draco najít? Hermiona navrhla, ţe i kdyţ je Neville dospělý, měli by to prodiskutovat také s jeho
babičkou.
Neville babičce o svém ţivotě zatím nic neřekl, a rozhodl se, ţe by bylo dobré ji nejdřív varovat, neţ Draca
a Hermionu vezme k ní na návštěvu.
Přemístil se do Lancashire, kde našel babičku zaneprázdněnou prací na zahradě, coţ vypadalo slibně,
protoţe jí přinesl novou rostlinu. Měla poněkud ohromující květy, o kterých si Neville myslel, ţe by se jí
mohly líbit jako ozdoba jejího letního slaměného klobouku. Věděl, ţe babička má v oblibě poněkud
podivné kostýmy. Vlastně byl uţ docela velký, kdyţ si uvědomil, jak výstřední je její klobouk, nahoře
ozdobený vycpaným supem. Během dospívání však začal oceňovat, jak pozoruhodná ţena jeho babička
je. Neustále po celá ta léta navštěvovala svého syna a jeho ţenu, akceptovala nesmírné poškození, které
jim bylo způsobeno, milovala je a navzdory jejich špatnému stavu na ně byla hrdá. Vychovávala Nevilla
sama, bez pomoci, a dokonce se postarala o to, aby udrţoval kontakt se svým dědečkem z matčiny
strany. Byl to oproti ní mnohem mladší muţ, který by se o Nevilla mohl postarat, ale ve svém ţalu kladl
vinu za osud své dcery Franku Longbottomovi, protoţe ten ji povzbuzoval v tom, aby se stala
bystrozorkou. Je třeba říci, ţe kromě jiného si raději uţíval svobody a přestěhoval se do Ameriky, aby byl
pryč od Voldemortových záležitostí - jak tomu říkal. Neville často přemýšlel, jestli to bylo pravidelným
přemisťováním na dlouhé vzdálenosti, které podstupoval se svou babičkou - nebo jestli se její přirozený
talent přenesl na něj - ţe se pro něj přemisťování stalo tak snadné. Viděl dědečka Alberta v Americe
umírat, kdyţ byl smrtelně zraněn při nějaké podivné mudlovské zábavě, nazývané bungee jumping.
Připadalo mu to jako absurdně zbytečné mrhání ţivotem, ale babička mu tehdy řekla, ţe Albert aspoň
dělal něco, co ho těšilo. Tento praktický komentář se Nevillovi vryl do paměti.
Přesto říci babičce, ţe našel své štěstí se dvěma lidmi, a ţe jeden z nich je Malfoy, pro něj nebylo vůbec
jednoduché. Babička toho ten den moc nenamluvila, ale nakonec Nevillovi řekla, ať je přivede na čaj.
Draco byl vytrvale uhlazený a paní Longbottomová se k nim všem chovala se strnulou zdvořilostí. Bylo to
bolestně formální setkání, s řinčením drahého čajového servisu, přesně nakrájených sendvičů a ovocného
koláče.
Domů se vraceli všichni tři poněkud přepadlí.
Hermiona si uvědomila, ţe je to bitva, kterou nemůţou vzdát. Paní Longbottomová byla pro Nevilla příliš
důleţitá, a proto byla důleţitá i pro ně. Navrhla, aby jí oplatili pozvání. Oba kluci sice vypadali ohromeně,
ale souhlasili. Pozvali paní Longbottomovou na nedělní oběd do domu na Grimmauldovo náměstí. Bylo to
léto po té, co ukončili studium v Bradavicích a všichni tři se do toho domu přestěhovali a usilovně
pracovali na jeho úpravách. Neville odmítl dům v Prasinkách, navzdory Harryho protestům, ţe mu ho
váţně chtěl dát. Harryho námitky utnul tím, ţe mu oznámil, ţe by nikdy nemohl projít zadními dveřmi,
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aniţ by se mu přitom nevybavila vzpomínka na něj a Snapea, jak to dělají na kuchyňské ţidli. Harry se
smál a akceptoval Nevillovo rozhodnutí, šťastný, ţe alespoň přijali dům na Grimmauldově náměstí. Kromě
toho mu bylo jasné, ţe s Nevillovou schopností se kamkoli přemisťovat, a jeho změněnými plány, opravdu
dům v Prasinkách nepotřebují.
Čemuţ byl, upřímně řečeno, docela rád.
Oběd byl naprostá katastrofa. Nebydleli v domě dost dlouho na to, aby si zvykli na kuchyňské vybavení, a
ţádný z nich neměl s vařením moc zkušeností. Hermiona se cítila za celou kalamitu odpovědná, protoţe
do tohoto pozvání kluky navezla, a kdyţ se všechno začalo kazit a dokonce i nádherná zelenina, kterou
Neville vypěstoval, byla rozvařená a tím pádem nechutná, propukla v pláč a měla pocit, ţe všechny
zklamala. Věděla, ţe je to tím, ţe má své dny, uvědomovala si, ţe je v tu dobu vţdy více náladová, ale
byla zděšená z představy, ţe by měla plakat na veřejnosti a obzvlášť před paní Longbottomovou. Vyskočila
od stolu a s omluvami vyběhla z místnosti.
V kuchyni se rozhostilo ohromené ticho.
„Myslím, ţe bude lepší, kdyţ tě navštívím později doma, babičko,“ řekl Neville a rozechvěle vstal od stolu.
Draco se zdvořile postavil. „Pokud mě omluvíte, paní Longbottomová...“ a otočil pohled ke dveřím.
Stará čarodějka si oba mladé muţe pozorně prohlédla. Náhle si uvědomila, jak moc se snaţili přijmout ji
mezi sebe. Vţdyť ji ani nemuseli navštívit, natoţ s ní sedět při tom trapném čaji. A určitě ji nemuseli
pozvat na oběd, vţdyť by měli skvělou výmluvu, ţe dům ještě není hotový a jistě by tuhle výmluvu mohli
protahovat několik dalších let. Ale oni to neudělali. A teď jasně viděla, ţe se oba dva váţně obávají o tu
dívku. Malfoyovic kluk měl co dělat, aby udrţel svoje dokonalé společenské vystupování, a Neville ji
očividně víc neţ spěšně vyprovázel ze dveří, přestoţe důvěřoval tomu druhému chlapci, ţe se o dívku
postará.
Najednou jí bylo jasné, o čem všechno tohle bylo. Dívka se tak usilovně snaţila ji potěšit kvůli Nevillovi.
Ale podle toho, co o ní slyšela, spíše očekávala, ţe ta mladá čarodějka bude nepoddajná jak staré boty.
„Je těhotná?“ zeptala se ostře.
Malfoyovic kluk zalapal po dechu.
„Tak co?“ vybuchla paní Longbottomová. „Předpokládám, ţe je to jedna z moţností. Není tady přeci od
toho, aby vám dvěma dělala matku, ţe ne?“
Neville, více zvyklý na babiččinu neomalenost, řekl potichu, „Ne, babičko, není.“
„Jsi si jistý?“
„Ano, naprosto,“ řekl Neville, dostatečně věcně, i kdyţ tohle nebyl ten druh věcí, o kterých si myslel, ţe by
je někdy se svou babičkou mohl probírat.
„Spíte spolu?“ zeptala se paní Longbottomová a svraštila obočí. Protoţe pokud ne, není divu, ţe jsou
všichni tak nervózní.
„Babičko. Ano, spíme spolu. Všichni,“ řekl rozhodně Neville. „Je to jenom tím, ţe má své dny, i kdyţ to je
Hermionina osobní věc, takţe víme, ţe není těhotná. Jsme opatrní, to tě ujišťuji.“
„Dobře. Je toho totiţ hodně, co můţe dokázat, předtím neţ přinese nějaké ratolesti do rodiny – ačkoliv
musím přiznat, ţe se na to uţ těším,“ řekla babička, čímţ způsobila, ţe oběma klukům spadla čelist. „A to
bez ohledu na to, kdo z vás bude otcem,“ pokračovala, a očima těkala mezi těma dvěma, „jelikoţ to
vypadá, ţe i v budoucnu budete spolu. Vzala si nějaký lektvar na utišení bolestí? Zahřívací kouzlo na
záda? Viděla jsem ji předtím, jak si je masíruje.“
Oba dva na ni konsternovaně zírali.
„No co? To, ţe je ţena schopná tohle všechno pro sebe udělat sama, ještě neznamená, ţe se nějaké to
rozmazlování nehodí,“ řekla pevně. „Vy dva tady teď uklidíte. To pečené jehně bude fajn, kdyţ ho dáte
zpátky a troubu nastavíte na trochu větší teplotu,“ pokračovala. „Zítra z toho budou chutné sendviče nebo
karbanátky. Neville, tuhle zeleninu hoď do nějaké polévky, třeba do té, co jsme dělávali doma. Přidej tam
trochu zázvoru a hodně mléka. Draco, pokud tu nemáte ţádný ucházející chleba, vyběhni a nějaký přines.
Já půjdu a najdu Hermionu.“
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Důstojně odkráčela nahoru po schodech a zanechala za sebou dva mladé muţe s otevřenou pusou.
Hermiona a paní Longbottomová – nyní uţ Augusta – vzaly přestavbu domu pevně do rukou. Obě byly
velmi silné ţeny a oceňovaly na sobě navzájem svou ţenskou stránku. Hermiona se snaţila, aby to oba
kluci také dokázali ocenit, a květiny, které vypěstoval Neville, a nebyly nijak praktické, ale jen hezké,
nosili k ozdobení Augustina krásného dubového oválného stolu. A kdyţ si Hermiona uvědomila, ţe paní
Longbottomová je ţenou s nevšedním smyslem pro garderobu, měla veliký úspěch s koupí nové kabelky k
jejím narozeninám.
Hermiona si s Augustou často povídala - o ţivotě, svých plánech - a o Nevillovi. Byla naprosto šokovaná,
kdyţ zjistila, ţe Augusta neměla ani ponětí o tom, ţe je Neville tak silný kouzelník, natoţ ţe udrţuje
obrany Bradavic.
Augustu zase ohromilo zjištění, ţe Hermiona je očividně do jejího vnuka nejen naprosto zblázněná, ale
také je na něho neuvěřitelně pyšná. Navíc Augustě řekla, jak úţasnou práci odvedla, kdyţ ho tak skvěle
vychovala. Protoţe se paní Longbottomová tajně trápila tím, jak výchovu svého vnuka zvládla - sama, bez
podpory manţela a s Nevillovými rodiči, které tak často navštěvovala a neustále na ně myslela - měla pro
ni Hermionina poznámka aţ nečekaně velkou cenu.
Jen Draco ji stále trochu znepokojoval, nicméně trio ji nepřestalo zvát na obědy a ona k nim nepřestala
chodit. Během času zjistila, ţe Malfoyovic kluk vůbec jejímu Nevillovi nerozkazuje. Ve skutečnosti blonďatý
chlapec spíš hledal u Nevilla vedení a souhlas. Ten den, kdy si to uvědomila, se rychle podívala na
Hermionu, která jí věnovala kradmý úsměv a přikývnutí na znamení porozumění a souhlasu. Toto vědomí
paní Longbottomovou uklidnilo. Neville byl muţ, a byl svými partnery respektovaný. Náhle se cítila
spokojená. Měla radost, ţe její vnuk našel takové štěstí a těšilo ji, ţe se tak snaţili ji mezi sebe přijmout.
Všechno se najednou zdálo být mnohem jednodušší.
O nějakou dobu později ji navštívil Draco. Přišel sám a chtěl si promluvit o Frankovi a Alici. Kdyţ s ní
mluvil jako léčitel, byl z něj najednou někdo úplně jiný a ona ke svému překvapení zjistila, ţe mu dává
svolení, aby je prohlédl. V ţádném případě si nedělala plané naděje, vţdyť byli v nemocnici uţ tak dlouho,
a prohlíţelo je tolik lidí, ţe uţ dávno přestala doufat v nějakou změnu. Ale Draco nic nesliboval, jen ji
poţádal o povolení se na ně podívat a posoudit jejich stav.
A nyní Frank s Alicí seděli tady s nimi, v bradavické zahradě, uţívali si krásný večer a své výročí.
K jejich úplnému zotavení však ještě chyběl velký kus cesty. Léta, kdy byli mimo, se na nich těţce
podepsala. Stále si ještě zvykali na to, ţe se mohou sami pohybovat, i na to, ţe jejich kosti a svaly jsou
téměř o dvacet let starší, neţ v době, kdy je naposledy pouţívali. Jejich kariéry byly ty tam a z jejich
dítěte se stal muţ, který nebyl o moc starší, neţ byli oni v době, kdy se propadli do nevědomí. Určitým
způsobem bylo pro ně jednodušší, chovat se k němu jako k příteli a radovat se z toho, ţe uţ je dospělý.
Ale navzdory tomu, co pro ně Malfoy udělal, bylo pro ně těţké akceptovat, ţe s ním jejich syn ţije. Konec
konců to byla Dracova teta, která je mučila tak dlouho, dokud nezešíleli. Po nějaké době si Augusta
uvědomila, ţe mezi nimi funguje jako prostředník a snaţí se je přesvědčit, ţe Draco je milý a slušný
člověk.
Nicméně teď tu byli všichni pospolu, ţivoucí a těšící se jeden z druhého. Augusta Longbottomová
neočekávala, ţe by ještě mohla být ve svém ţivotě tak šťastná.
„Tak kde je ten Severus?“ zeptal se Albus, „Emmie se s ním touţí seznámit od té doby, co napsal článek na
téma chemické sloţení barev v raném benátském umění,“ pohlédl na ţenu po svém boku.
„Měl by se vrátit kaţdou chvíli,“ usmál se Harry.
Poté, co se Harry uzdravil a oběma naplno došlo nejen to, ţe Harry bude ţít, ale i to, ţe budou ţít bez
neustálé Voldemortovy hrozby, museli se oba rozhodnout, co chtějí od budoucnosti. Zpočátku to vypadalo,
ţe se jejich plány nebudou shodovat; Severus chtěl opustit Bradavice, zatímco Harry cítil, ţe je důleţité,
aby zde zůstat a učil nápravnou magii ty, kteří plně nevyuţívají svůj magický potenciál.
Neţ však skončil letní semestr, a Harry a jeho spoluţáci navzdory přerušení kvůli válce a jejím následkům
úspěšně sloţili OVCE, našli společný kompromis.
Začali tím, ţe odjeli na dlouhou společnou dovolenou. Cestovali po Evropě a oba dva poprvé v ţivotě
zpomalili, relaxovali a uţívali si ţivota. Bylo to báječné. A zjistili, ţe můţou být spolu šťastní, po celou
dobu, aniţ by šel jeden druhému na nervy. Obava, která jim hlodala někde vzadu v jejich myslích, ţe
věkový rozdíl a odlišné ţivotní zkušenosti by mohly sen společného souţití přeměnit na noční můru, se
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nenaplnila. To učinilo začátek jejich souţití nejen přijatelný, ale dokonce vzrušující.
Kdyţ se vrátili se do Anglie, navštívili Dereka a Andyho a přespali u nich v Harryho pokoji. Dlouho
diskutovali o tom, zda oběma muţům říct o svém magickém ţivotě, ale nakonec se rozhodli záporně,
protoţe se nechtěli zmiňovat o Harryho leukemii. Přes počáteční výhrady, které Derek a Andy vůči
Severusovi měli, teď moc dobře viděli, jak uvolněný a šťastný s ním Harry je, a jak skvěle se navzájem
doplňují. Jejich neustálé pošťuchování a škádlení vypadalo téměř jako milostná předehra. Návštěva se
vydařila a od té doby je společně navštívili ještě jednou a Harry za nimi několikrát zašel i sám. Věděli, ţe
v určitém okamţiku budou muset jeho přátele také pozvat na návštěvu, ale vzhledem ke komplikacím
kvůli jejich neznalosti magie to zatím odkládali.
Sevurus dostal mnoho nabídek jít přednášet na různé univerzity. Během svého ţivota v Bradavicích
pokračoval ve výzkumu, publikoval v odborných časopisech a také pravidelně přednášel na konferencích.
Právě konference na začátku jejich letních prázdnin vedla k několika ţádostem o přednášky a o vedení
specializovaných seminářů. Snape to přijal, takţe učil, přednášel a spolupracoval s dalšími Mistry lektvarů
po čtyři dny v týdnu.
Harry učil v Bradavicích tři dny v týdnu nápravnou magii a tělesnou výchovu. Po zbývající čtyři dny se
přemisťoval za Severusem tam, kde zrovna učil, nebo přednášel. Občas trávil čas buď samostatným
průzkumem, nebo vyhledáváním Mistrů magie, aby je poţádal o konzultaci. Severus mu často usnadnil
práci tím, ţe našel lidi, o kterých si myslel, ţe by je Harry rád poznal. Pět nocí v týdnu trávili spolu, a
obvykle dva nebo tři dny věnovali svým výzkumům, relaxovali a občas se také zabývali kouzelnickými
záleţitostmi, které neměly nic společného s lektvary, ale byly pro oba zajímavé.
Tohle uspořádání fungovalo mimořádně dobře.
Harry rád pomáhal druhým lidem najít přístup k jejich vlastní magii, ale popravdě stále potřeboval mít
kontakt se svými přáteli v Anglii. Pravidelné cvičení ho udrţovalo ve skvělé fyzické formě. S Nevillem
pokračovali na zdokonalování bradavických ochran, aby byly snadno ovladatelné a natolik silné, aby byli
oba schopni přemisťovat se po celém světě a zároveň udrţovat hrad i jejich obyvatele v bezpečí.
Po příchodu nového ředitele se v Bradavicích mnohé změnilo.
Minerva odmítla převzít post ředitele školy. Prohlásila, ţe byla vţdy velmi ráda zástupcem, ale nikdy
neměla touhu školu řídit. Protoţe s ochranami hradu nebyl ţádný problém, členové správní rady na
základě výběrového řízení přijali Brice Allana, Australana, se kterým uzavřeli pětiletou smlouvu. Jeho
přístup způsobil vlny šoku v celé kouzelnické komunitě, a při kaţdé změně zaţitých rozvrhů a postupů byl
Denní věštec doslova zavalen rozhořčenými dopisy. Ale Brice Allan se zdál být schopný ustát kaţdou bouři
a kdyţ Minerva i ostatní ředitelé kolejí všechny reformy podpořili, ušel dlouhou cestu k tomu, aby věci
fungovaly.
Začal tím, ţe sice zachoval všem čtyřem kolejím jejich oddělené ubytování, ale nechal z Velké síně
odstranit kolejní stoly. Ty byly nahrazeny spoustou menších kulatých stolků, takţe si studenti mohli
vybrat, s kým budou chtít sedět. A přestoţe bradavické koleje stále mezi sebou soutěţili o famfrpálový
pohár, byla nově zavedena také soutěţ mezi ročníky. Ročníkové týmy tvořili hráči vybraní podle svých
schopností ze všech čtyř kolejí. Tyto dva faktory sami o sobě přispěly k tomu, ţe se kolejní rivalita stala
spíše přátelskou, a podpořily promíchání mezi studenty stejného věku, coţ umoţnilo rozvíjet mezikolejní
přátelství ještě před tím, neţ se o to za pár let postarají hormony.
Přibyly také nové volitelné předměty a neobyčejně populární bylo od návrhu k výrobě, kde byla nejvíc
oblíbená výroba násad ke koštěti, přičemţ předmět trvalá i dočasná přeměna věcí v domácnosti byl těsně
v závěsu. Kdyţ si většina studentů vyzkoušela svá vlastnoručně vyrobená, vratká košťata na pozemcích
školy, uvědomili si, jak náročná práce je vyrobit prvotřídní závodní koště. Mnoho studentů se také bavilo
tím, ţe si kompletně přeměnili veškeré vybavení v loţnicích. Kratiknot hlásil obrovský nárůst zájmu o
kouzelné formule, coţ se stalo poprvé od té doby, co tento předmět začal vyučovat. Minerva
McGonagallová shledala podobný nárůst zájmu o přeměňování a profesorka Hoochová prozradila, ţe má
mnohem méně stíţností na školní košťata. A po hodinách hostujících přednášejících z obchodů jako byly
například Prvotřídní potřeby pro famfrpál, Kratochvilné kouzelnické kejkle a podobně, následovaly
několikatýdenní lekce vedené příslušným učitelem ve škole.
***
Ozvalo se známé prásknutí doprovázející přemístění a celá skupina lidí se otočila směrem, odkud zvuk
vyšel.
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Dívali se do tváře usmívajícího se Nevilla, který drţel za ruce dva muţe.
„Dobré nebe! To je skvělé!“ zvolal Albus a hrnul se k nim. Ohlédl se na Emmie. „To je Vincent Crabbe a
Gregory Goyle. Oni zde studovali, drahá,“ vysvětlil, ačkoliv její obličej jasně ukazoval, ţe to pochopila, a
ţádné vysvětlení nebylo třeba.
„Poţádal jsem ho, jestli by mohl zařídit, aby sem přišli,“ řekl Harry.
Ron se na něj překvapeně podíval. „Opravdu? Myslel jsem, ţe se přestěhovali do Kanady?“ nadzdvihl
tázavě obočí.
„Přestěhovali, právě proto je Neville šel vyzvednout.“
Další vysvětlování muselo počkat na později, protoţe zatímco všichni tři muţi šli směrem k nim, tak
Draco, který opodál mluvil s novým ředitelem školy a nějakými dalšími hosty, se rychle omluvil, rozeběhl
se k nim a překvapil Crabbea i Goyla tím, ţe oba objal.
„Hej? A co já?“ zeptal se Neville a dal si ruce v bok.
Harry byl překvapený, kdyţ si všiml, ţe se Draco pořád červená, ale i přesto přešel k Nevillovi, stoupl si
na špičky, aby na něj dosáhl, a lehce otřel své rty o jeho tvář.
„Hrome, Neville, doteď jsem si neuvědomil, jak moc jsi vyrostl,“ vyhrkl Ron, kdyţ si všiml, jak drobně
Malfoy vedle jeho kamaráda vypadá. Ačkoliv byl skoro kaţdý menší neţ on, obvykle takové věci
nezaregistroval. Očima těkal mezi Crabbem a Goylem, kdyţ si potřásali rukama. „Jsi dokonce větší a
mohutnější neţ tihle dva. Ahoj, Crabbe, Goyle,“ dodal.
„Ty později také zesílíš," řekla Molly Ronovi konejšivým tónem. „Všichni Weasleyovic muţi nejdřív vyrostou
a pak teprve zesílí. Podívej se na Charlieho. Dobrý den, pane Goyle, pane Crabbe,“ usmála se na nově
příchozí. „Vypadáte oba velmi dobře. Amerika vám očividně prospívá.“
„Mami, já jsem přece větší neţ Charlie!“
„Ty jsi totiţ úplně největší,“ řekl Harry, a podíval se nahoru na svého přítele, čímţ všechny rozesmál.
Při téměř dvoumetrové výšce a vzhledem k tomu, ţe zjevně ještě stále rostl, to byla pravda.
Crabbe a Goyle byli představeni Emmie a zdvořile, ale trochu ostýchavě se pozdravili s Brumbálem.
„Díky, ţe jsi nás pozval,“ řekl Vincent Harrymu se zvědavostí v očích. Rozhlédl se po zahradě. „Tohle je
nové, ne? Nebo to byla nějaká tajná část Bradavic?“
Začali si mezi sebou povídat o všem moţném.
Večerní obloha vybledla a do růţové a purpurové se začaly čím dál víc vkrádat temně šedé stíny, ale
zapálené louče prostranství dostatečně osvětlily.
Všichni se přesunuli ke stolům s grilovanými steaky a ostatními pochoutkami a nakládali si talíře masem a
salátem. Harry se ocitl vedle Ginny Weasleyové, Hermiony a Hagrida, s talířem v ruce, na který mu jeden
ze skřítků nakládal obrovský steak.
„Harry, ty nepočkáš na Severuse?“ zeptal se Hagrid s lehkou výčitkou v hlase.
„Jestli pracuje na nějakém lektvaru...“ začal Harry.
„... těţko říct, kdy ten slavný muţ dorazí,“ dokončil Peter Smithson, který stál vedle Hagrida z druhé
strany.
Peter byl nový profesor lektvarů a byl jediným člověkem v Bradavicích, kterého Harry neměl rád. Dal
Harrymu zcela jasně najevo svůj zájem, a byl pokaţdé odmítnut. Smithson nicméně vypadal, ţe má
nezdolného ducha, a vzal Snapeovu nepřítomnost jako příznak toho, ţe navzdory Harryho neustálým
odjezdům za Severusem, by jejich vztah nemusel být aţ tak váţný.
Všichni se pohodlně posadili k dlouhému dřevěnému stolu. Harry si povzdechl a pokoušel se nedat najevo
své podráţdění, kdyţ si ten nemoţný chlap přisedl zrovna k nim.
Začali jíst. Víno z lahví rozmístěných po stole se nalévalo, sklenice cinkaly a v pozadí stále hrála hudba.
„Dobrý boţe, kdo je ten chlap, který právě mluví s ředitelem?“ řekla Ginny s ústy plnými salátu.
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Všichni se otočili, aby se podívali.
„To je dobře, ţe jste zadaný, Harry,“ řekl Peter chlípně. „Pokud ten člověk není heterosexuál, je můj. To je
zadek, pro který stojí za to umřít.“
Harry musel souhlasit. Muţ k nim stál zády, přiléhavé černé kalhoty zajištěné páskem kolem štíhlých boků
formovaly jeho oblé půlky, bílá košile zdůrazňovala široká ramena, dokonale zastřiţené vlasy.
„Je to mudla?“ pokračoval Peter, kdyţ si všiml jeho vlasů a chybějícího hábitu. Ačkoliv někteří kouzelníci
nosili mudlovské oblečení, včetně mnoha dam, těšících se ve vlahé noci z volných letních šatů, tak stříhání
vlasů bylo u kouzelníků velmi neobvyklé. Dokonce i Harry teď měl delší vlasy svázané do culíku.
„Nebuďte hloupej,“ zabručel Hagrid a otočil se zpět ke svému jídlu.
Harry se na něj usmál, sklouzl z lavice a šel k nově příchozímu.
Všichni sledovali, jak ho Harry objal v pase, zatímco mu vyšší muţ automaticky poloţil ruku kolem ramen.
Harry sjel rukou pomalu níţ a pohladil mu zadek, pak se otočil a přes rameno se nestoudně na Petera
zašklebil.
Muţ chytil Harryho nenechavou ruku do své, ale uţ ji nepustil a jejich prsty se okamţitě propletly. Kdyţ
otočil hlavu, všichni přihlíţející viděli, jak přes svůj hákovitý nos zkoumavě shlíţí dolů na svého
společníka, dokonce i ve chvíli, kdy něco říkal řediteli.
„Do prdele! Snape!“ vyhrkla Ginny.
„To je Snape?“ Peterovi náhle vyschlo v hrdle. Fotky předchozího učitele lektvarů, které viděl v novinách,
vůbec nevypadaly jako tenhle ţhavý kousek maskulinity.
Poppy se zasmála a posadila se vedle Hermiony. „Vzdejte se veškeré naděje, Petere.“ Usmívala se a se
zalíbením se zadívala na pár, který vypadal tak šťastně, nicméně varování v jejím hlase se nedalo
přeslechnout.
Ředitel se vzdálil, a kdyţ si Snape přitáhl mladého muţe do náruče, nikdo u stolu od nich nedokázal
odvrátit pohled. Z obou postav viděli nyní jen dva stíny, které vrhalo světlo jedné z loučí. Zahlédli jen
letmý dotek rtů a to, jak se jejich těla k sobě krátce přitiskla, neţ se od sebe odtáhli a šli ruku v ruce ke
stolu.
Přesto to stačilo vypovědět vše o jejich vztahu, lásce, touze a pohodě, které je k sobě navzájem poutala.
***
V dalším okamţiku se uţ Snape se všemi zdravil. Hagrid se hřmotně zvedl od stolu a objal ho. Poppy k
němu natáhla přes stůl ruku, Snape si klekl na lavici a naklonil se, aby jí mohl políbit prsty. Lékouzelnice
se smála a laškovně ho plácla přes ruku. Ginny s Hermionou na sebe nevěřícně pohlédly a koutky úst jim
cukly potlačovaným smíchem.
„Slečno Grangerová,“ protáhl Snape a jeho sametový hlas ji rozechvěl po celém těle. Aţ do dnešního
večera nikdy o Snapeovi neuvaţovala jako o sexy muţi, ale... páni!
„Hermiona,“ připomněla mu, a on přikývl.
„Hermiono,“ opravil se. „Slečno Weasleyová, vy jste jiţ ze školy odešla, pokud vím? Musíte mi později říct,
jaké máte plány.“ Potom se otočil k druhému muţi. „Profesor Smithson, předpokládám,“ řekl tak
neutrálním tónem, ţe kaţdý, kdo ho znal, v něm rozpoznal skryté varování.
Peter vstal a potřásl mu rukou. „Jsem potěšen, ţe vás poznávám, pane. Četl jsem samozřejmě většinu
vašich článků...“ začal podlézavě.
„O tom silně pochybuji,“ přerušil ho Severus. Podíval se na Harryho. „Uţ jsi jedl?“
„Ano, ale pojďme vybrat něco pro tebe,“ odpověděl Harry a odkráčel se Severusem ke grilu.
Peter, kterého v tu chvíli všichni naprosto ignorovali, se podíval na Harryho talíř. „Vţdyť vám vystydne
jídlo,“ prohlásil poněkud hloupě.
„Pouţil jsem na něj ohřívací kouzlo,“ otočil se krátce zpátky Severus, neţ se sehnul a opět přejel svými rty
přes Harryho. Touha mezi nimi byla téměř hmatatelná.
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„Coţe? A kdy?“ zeptal se Peter a dotkl se prstem Harryho talíře.
Hermiona se smála a přikrývala si ústa rukou.
Peter do talíře strčil. „Vţdyť ten talíř není horký,“ prohlásil.
„No, vţdyť je tam salát, ne?“ poukázal rozumně Hagrid.
„Ale on neudělal ţádné kouzlo.“
„Neverbální a bezhůlkové, předpokládám,“ přitakala Hermiona. „A jenom na maso.“
„To on umí?“
Hermiona se na něj jen podívala.
„Ale Snape je přeci mistr lektvarů,“ svraštil Peter obočí.
„A velmi mocný kouzelník,“ řekl Draco, přešel za Hermionu a políbil ji na temeno hlavy. „A právě dostal
velice špatnou náladu a projevil se u něho silný vlastnický pud. Nemluvě o jeho rozsáhlých znalostech
takových druhů magie, o kterých raději nechceme ani vědět, a dostatku zkušeností, aby je uměl pouţít.“
„Pokoušíte se mě zastrašit, abych se drţel zpátky,“ ozval se Peter popuzeně. Byl to Američan a moc toho o
válce nevěděl, natoţ o jejích aktérech, i kdyţ to, ţe Harry je mág a hrdina, mu známé bylo.
„Jen se snaţím ušetřit si práci,“ odpověděl suše Draco. „Odstraňovat temná prokletí je vyčerpávající.“
Podíval se na Hermionu. „Šel bych si sednout k Nevillovi. Nebude ti to vadit?“
Hermiona ho lehce pohladila po ruce a na chvíli své prsty propletla s jeho. „Jdi. Ale zatancujeme si
později, ţe?“
„Hmmm.“ Draco, překvapený tím, ţe se chová ještě rozváţněji neţ Snape, překonal zdrţenlivou povahu
Malfoyových a krátce ji políbil.
„To se tu váţně budou všichni navzájem ocicmávat?“ poznamenal mrzutě Peter.
„My jsme zkrátka takový šťastný spolek,“ řekl Brumbál, doprovodil Emmie na ţidli vedle učitele lektvarů a
líbnul ji na tvář.
Ginny se zachichotala, a Brumbál se na ni usmál.
„Máte nějakého přítele... nebo přítelkyni, slečno Weasleyová?“ zeptal se rozjařeně.
„Ne, pane, raději si uţívám ţivota bez nich,“ usmála se Ginny zpět. „Tam, kde pracuji, panují mezi všemi
přátelské vztahy a myslím, ţe jakýkoli románek by mohl všechno pořádně zkomplikovat.“
„Výborně!“ zamrkal Albus. „A kde vlastně pracujete?“
„V Příčné ulici, pane. Madame Malkinová mě vzala do učení.“
„Ach! Říkal jsem si, ţe vypadáte skvěle! To je jeden z vašich modelů?“
Ginny šťastně přikývla.
„Měla byste něco navrhnout pro Albuse, drahoušku,“ prohlíţela si ji Emmie. „Vlastně, právě jsem se
rozhodla, ţe si vás najmu. Víte jak pouţívat barvy... vkusně.“
Mezitím se vrátili Severus s Harrym, těsně následováni Crabbem a Goylem, a všichni si přisedli k
rozesmáté společnosti u stolu.
„Co je tady tak k smíchu?“ zeptal se Harry a posunul se, aby udělal místo Vincentovi a Gregovi. Snape
obešel stůl a posadil se vedle Hermiony.
„Nemám sebemenší tušení,“ řekl Albus lehkováţně, coţ způsobilo další výbuch smíchu.
***
Večer se aţ neuvěřitelně vydařil a Alice s Frankem se při rozhovoru s ostatními lidmi konečně začali cítit
celkem v pohodě. Byli šťastní, ţe mohou vstát a pomalu se pohybovat v náruči toho druhého při hudbě ze
starého gramofonu. Ginny vyzvala k tanci Vincenta Crabbea, který začal rozpačitě koktat něco o tom, ţe
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tančit neumí.
„To neumí ani Ron,“ řekla Ginny, „ale přiznám se, ţe bych raději tancovala s tebou.“
„Hej!“ skočil jí do řeči Ron, „na mém tancování není nic špatného!“
Všichni Weasleyové u stolu jako na povel protočili oči.
„Pak bys mi to měl ukázat,“ zapředla Fleur na svého mladého švagra.
„Váţně?“ Ron vyskočil, ale pak mu došlo, ţe je při tanci opravdu nemoţný. „Ehm...“ odkašlal si rozpačitě,
ale v dalším okamţiku ho uţ Fleur vlekla na trávník. Ron zpanikařil. Pohled na jeho vyděšený obličej, čnící
nad jejím ramenem, ostatní upřímně rozesmál.
Zanedlouho uţ byli na nohou i Emmie s Albusem, a jak se stále více párů začalo připojovat k tanci, stůl se
pomalu vyprázdnil.
Neville a Draco vklouzli na místa, která se uvolnila naproti Hermioně a Snapeovi.
Goyle sledoval tančícího Vincenta.
„Můţete jít spolu v Kanadě někam tancovat?“ zeptal se Harry podsaditého muţe.
„Nevím, nikdy jsme to nezkoušeli,“ odpověděl Greg.
„Ale můţete být spolu bez nějakých potíţí?“ chytila se rozhovoru Hermiona.
Greg se na ni podíval, byl z její náhlé pozornosti trochu rozpačitý.
„Jo, provozujeme spolu anglickou čajovnu. Zdá se, ţe se jim líbí, ţe jsme Angličani a ke všemu výstřední.
Ačkoliv si nemyslím, ţe bychom byli aţ tak výstřední,“ řekl a stáhl obočí. „I kdyţ, moţná si myslí, ţe jsou
všichni Angličani gayové,“ dodal. „V kaţdém případě to nevypadá, ţe by to někomu vadilo.“
„A jste šťastní?“ tlačila na něho Hermiona.
„Ach, to ano,“ souhlasil Greg a upřímně se na ni usmál.
„To jsem moc rád,“ řekl potichu Draco.
Greg se na něj ušklíbl. „Kdo by si to pomyslel, co? Nakonec všechno dopadlo dobře.“
Otočil se k Harrymu. „Harry, je skvělé, ţe jsi nás a všechny ostatní pozval, ale řekneš mi, proč jsme
vlastně tady?“ zeptal se na rovinu.
„Chtěl jsem mluvit se všemi lidmi, kteří mi darovali magii. Původně jsem si myslel, ţe bychom se mohli
sejít aţ zítra dopoledne, ale většina lidí tady stejně měla být, protoţe znali Alici a Franka. Tak mě napadlo,
ţe byste si moţná tuhle párty také mohli uţít a mít tak šanci vidět ostatní. Doufám, ţe je to v pohodě?“
„Jasně,“ kývl Greg. Pak si Harryho pozorně prohlédl. „Jsi v pořádku? Nepotřebuješ další?“
Harrymu srdce poskočilo takovým způsobem, ţe se mu zdálo, jako by udělalo salto. Gregova velkorysost
ho naprosto ohromila. Měl před sebou muţe, který ho tak málo znal, který sám měl málo magie, ale
přesto mu ji bez zaváhání opět nabídl.
„Ne, díky, Gregu. Jsem v pohodě,“ řekl a krátce mu poloţil ruku na paţi. „Chceš si zatančit?“
„Co?“ Gregovi málem spadla čelist aţ na zem.
„Vince také tancuje.“
„Ale s holkou!“
„Myslíš si, ţe muţi spolu nemohou tancovat?“ prohlíţel si ho se zájmem Harry. On a Severus našli při
svých cestách mnoho míst, kde byly páry stejného pohlaví akceptovány, a by byl nešťastný, kdyby se
nemohl ve svém vlastním světě cítit pohodlně. Koneckonců tady přeci kaţdý ví, ţe je gay.
„Já... nechceme dělat nějaké problémy,“ řekl potichu Greg a pohlédl na Severuse.
„Nemyslím si, ţe tady je někdo, komu by to vadilo,“ řekl jemně Harry.
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„Kdyţ já neumím...“
„S tím bych si na vašem místě nedělal starosti,“ ozval se Severus z druhé strany stolu. „Harry je - mírně
řečeno – poněkud výstřední tanečník,“ ušklíbl se, neţ se znovu pohodlně opřel a upíjel víno.
„Hej!“ pokusil se ho Harry zpraţit pohledem, nedokázal však odtrhnout oči od Severusovy rozepnuté
košile, ze které vykukovaly tmavé chloupky. „Umím tancovat i na tuhle pomalou hudbu! Akorát ti asi
pošlapu prsty u nohou,“ otočil se s úsměvem zpět na Grega.
Greg se rozesmál.
„Asi jim to budeme muset předvést, Neville. Půjdeš se mnou tancovat?“ zeptal se Draco, postavil se a
napřáhl ruku k Nevillovi, s rychlým pohledem na Hermionu, která se souhlasně usmála.
„Moţná byste si mohla zatancovat se mnou, Hermiono?“ navrhl Severus a zdvořile se postavil.
„Nemusíte se k ničemu nutit,“ odvětila dívka a cítila se trochu nepříjemně.
„To vskutku ne. Řekl bych, ţe je tu jen velmi málo ţen, se kterými bych stál o tanec, ale věřím, ţe se
můţeme navzájem tolerovat aţ do té doby, neţ bude vhodné vyměnit si partnery.“
Hermiona se zasmála, vstala a lehce vklouzla do jeho náruče.
„Jste hrozně vysoký,“ řekla překvapeně, jako by ho viděla poprvé v ţivotě.
„Zato vy ne,“ poznamenal. Jeho hřejivá dlaň jí sklouzla po zádech.
„Jsem dokonce ještě menší neţ Harry,“ souhlasila. „Vypadáte... velmi zdravě,“ zajíkla se. Žhavě bylo to
slovo, které měla na mysli. Byla si aţ příliš vědoma pruţných svalů na jeho zádech, i hrudníku, který měla
zrovna ve výšce očí i mírné vůně jeho těla.
Cítila, jak se jeho tělo otřáslo smíchem. „To také jsem,“ usmál se na ni. „Musí to být úleva pro budoucí
generace zdejších studentů, ţe je uţ nebudu učit.“
„To znamená, ţe nemáte v plánu se vrátit?“ podívala se na něj tázavě. „Ale baví vás učit na škole vyššího
stupně?“ dodala a měla na mysli práci, kterou teď dělal.
„V Bradavicích budu nadále jen jako Harryho partner. Ale máte pravdu, za ta léta tady jsem zapomněl, jak
příjemné je učit ty, kteří se učit opravdu chtějí.“
„A chcete se spíš usadit a mít trvalou práci, nebo budete dál cestovat?“
„Na Cambridge mě poţádali, abych dělal lektora,“ utrousil a sledoval její reakci.
Překvapilo ho, kdyţ viděl, jak se jí rozzářily oči. Očekával, ţe se spíš pokusí skrýt svou nelibost.
„To je úţasné!“
Předtím, neţ to mohli podrobněji rozebrat, byli přerušeni Tonksovou, zavěšenou do Remuse. „Výměna
partnerů!“ prohlásila Tonksová vesele a přesunula Hermionu do Remusovy náruče.
Trvalo pěknou chvíli, neţ Harry konečně ovinul ruce kolem Severusových ramen a zabořil nos do jeho
hrudi.
„To je pěkné,“ mumlal.
„Moje chlupy na prsou? Myslel jsem, ţe chceš, abych vyzkoušel ten depilační lektvar?“ škádlil ho Severus.
Harry se zasmál. „Tenhle večer,“ opravil ho, „a to, ţe jsem zase ve tvé náruči,“ dodal. „Váţně bys to
udělal? Ale jak zabráníš tomu, aby ti nevypadaly i vlasy, pokud se ten lektvar nepouţívá lokálně?“ dobíral
si svého milence. „Ne, ţe bys nebyl zajímavý i plešatý, ale s tímhle sestřihem vypadáš naprosto
neodolatelně. Myslím, ţe polovina všech přítomných z tebe nemůţe spustit oči.“
„Muţská nebo ţenská polovina?“
„Ta mladší,“ ušklíbl se Harry.
„Mýlíš se,“ usmál se na něj Severus, a rukou pomalu sklouzl na jeho zadek. Tlak byl dostatečně silný na
to, aby drţel Harryho těsně u sebe, ale tak, aby se jejich těla nedotýkala.
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Harry si nemohl pomoct, a se vzrůstajícím napětím, které cítil ve slabinách, zavrtěl boky. „Jak to?“ dostal
ze sebe. Natáhl se, aby otřel rty o Severusův krk, vdechoval vůni jeho těla a jazykem ochutnával slanost
kůţe.
„Emmie mě poţádala, jestli by mohla namalovat můj portrét.“
„Skutečně?“ odtáhl se lehce Harry. „Víš, jaká je to pocta? Je opravdu slavná.“
„Albus to naneštěstí zaslechl a navrhl, ţe by mě mohl malovat ve stejnou dobu.“
Harry se začal smát. „Och, boţe, to by mohlo být zajímavé!“
„Vskutku. První abstraktní mluvící portrét,“ ušklíbl se Severus. „Můj fialový nos se bude cukat, mé
oranţové čárky rtů...“ Harry se smál tak silně, ţe se musel přitisknout k Severusovi, aby se mu
nepodlomily nohy.
„Na druhou stranu, nikdo jiný nebude mít nic podobného,“ vydechl a dál se chichotal.
„Navrhl, ţe by za námi mohli přijet do Itálie a namalovat nás oba během vánočních prázdnin,“ pokračoval
Severus s kamennou tváří.
„Coţe?!“ narovnal se Harry, smích ho rychle přešel.
„Pak mé fialové rty budou moct mluvit s tvou růţovou jizvou,“ dodal Severus nemilosrdně. „Albus přemýšlí
o tom, ţe by portréty daroval škole, aby je umístili do Velké síně.“
„Ne! Ach můj boţe, přál bych si, aby sis dělal srandu, ale hádám, ţe neţertuješ,“ zaúpěl Harry a zabořil
svou hlavu do Severusovy hrudi.
„Neţertuju,“ ušklíbl se Severus. Posunul ruku níţ a přitiskl k sobě Harryho ještě blíţ. Jeho mladý milenec
se mu automaticky schoulil v náruči. „Rozhoduje se mezi opravdovou abstrakcí či variací na Picassa, s
tvýma očima někde na boku hlavy nebo tak nějak,“ rozvedl to Severus.
„Myslíš, ţe portréty jako tenhle můţou mluvit a vidět jako běţné kouzelnické portréty?“ zeptal se Harry.
Pootočil hlavu, aby spočinula v ohybu Severusova krku, jeho bojovná a ţertovná nálada se okamţitě
změnila v touhu.
Tohle Severus na Harrym miloval.
„Myslím, ţe to zjistíme,“ zasmál se. „V kaţdém případě ještě před tím vznikne mnohem zajímavější
obrázek.“
„Hmmm?“ Harryho rty se otřely o jeho ohryzek, který ho svým pohybem neustále pokoušel.
„Hmmm. Colin Creevey nás několik posledních minut filmuje.“
Harry na okamţik znehybněl, a pak se k Severusovi přimkl ještě víc. „Raději mě nepouštěj,“ zašeptal
„moje erekce by mohla čtenáře Denního věštce šokovat. A to uţ vůbec nemluvím o té tvé,“ nenápadně se
třel o Severuse, kdyţ se pomalu pohybovali podle hudby.
„Myslel jsem, ţe je to soukromá párty,“ podotkl Severus a políbil Harryho do vlasů.
„Přesto mě raději nepouštěj. Myslíš, ţe bychom mohli získat kopii? Dnes večer vypadáš neuvěřitelně
ţhavě.“ Severus cítil, jak mu Harryho rozpálený dech ovanul krk.
Náhle a zcela neočekávaně Severus pocítil potřebu odbourat tu svou prokletou zdrţenlivost, která pro
něho byla tak typická. „Musíme tu zůstat ještě dlouho?“ zabručel a naléhavě Harryho k sobě přitiskl.
Harryho vzrušení se zdvojnásobilo, kdyţ uslyšel tu neskrývanou potřebu v Severusově hlase... něco, co
mu byl ochotný dát najevo jen občas. Pohladil Severuse po hrudi a nenápadně při tom přejel po jeho
ztvrdlé bradavce.
Oba zasténali.
„Přemístím nás přímo domů,“ zašeptal Harry.
Severus ho pevně tiskl a pokoušel se ovládnout vlny své touhy. Drţel Harryho ruku ve své na hrudi, ve
snaze zabránit jeho dalším průzkumným výpadům.
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„Musíme se rozloučit s Alicí a Frankem,“ ozval se po chvíli neochotně.
Harry si poloţil hlavu na Severusovo rameno a kousal si vnitřek tváře. „Ano,“ přikývl po chvíli. Pomalu
svou naléhavou potřebu nechali odeznít. Věděli, ţe uţ brzy budou sami a budou se moct navzájem
potěšit. Zvolna tančili, ruce stále spojené na Severusově hrudi a uţívali si potěšení ze vzájemného objetí,
příjemné společnosti a radosti z toho, ţe jsou naţivu, aţ do té doby, neţ byli schopni se jít s ostatními
rozloučit.
***
„Děkuji vám všem za to, ţe jste přišli a zůstali aţ do dnešního dne,“ promluvil Harry ke skupině lidí, kteří
se druhého dne ráno volně shromáţdili ve Velké síni. „Přede dvěma roky jste mi všichni dali část své
magie, takţe jsem díky vám přeţil. Stále nemohu uvěřit tomu, jak úţasné, velkorysé... no... jak to jen
vyjádřit... jak ohromující mi to stále připadá! Nedokáţu ani vyjádřit, jak jsem poctěn. Bylo to statečné a
odváţné a... prostě... neuvěřitelné.“
„Jo, jo,“ šklebil se Ron, „jen nekecej, kámo!“
Ostatní své rozpaky zamaskovali smíchem.
Harry se usmál. Seděl na jednom ze stolů a kýval nohama, Draco stál vedle něj.
„Dobře, jen jsem chtěl... poděkovat,“ začervenal se Harry a podíval se na Draca. „Děkuji také tobě, Draco,
ţe jsi kvůli mně tak riskoval a zkusil do té doby něco naprosto neslýchaného.“
K Dracovým nemalým rozpakům začal Severus tleskat a vzápětí se přidali i ostatní.
„Vím, ţe Draco vás pravidelně kontroluje a ţe jste se... díky Merlinovi... všichni dostali zpět na svou
předchozí úroveň magie, ačkoli pořád nemůţu uvěřit tomu, ţe jste mi ji dali... aniţ byste věděli...“ Harry
namáhavě polkl a potřásl hlavou.
Severus ho pozoroval. Jeho milenec si stále ještě neuvědomoval, jak moc pro lidi znamená... ne pro ty
masy, které pochlebují hrdinovi, ale pro tyhle skutečné lidi, kteří ho znají. Harrymu se zaleskly oči, zelené
a poplašené, a našly ty jeho. Severus se usmál v tichém povzbuzení.
„Nuţe, přemýšleli jsme, ţe bychom opět vyzkoušeli něco nového. Je to samozřejmě zcela dobrovolné,“
řekl rychle a zdvihl ruku, aby zabránil jakémukoli přerušení. „Teď, kdyţ jsem v pořádku a moje vlastní
magie je v plné síle, chci vám vrátit, to co jste mi dali.“
Místností se rozezněl překvapený šum.
„Ale my jsme přece získali svou moc zpět, Harry,“ ozval se Hagrid.
„Ano, ale já mám svou... a tu od vás také,“ reagoval pohotově Harry. „Jde o to, ţe Draco a já jsme to
zkoumali a mockrát jsme o tom mluvili, ale obávám se, ţe neexistuje ţádný způsob, jak vaši magii od
sebe oddělit. A myslím, ţe můţeme odhalit další fakt, který dosud nebyl zveřejněn – a sice to, ţe kaţdý z
nás má unikátní typ magie. Takţe kdyţ jste mi darovali kousek té své, poskytli jste mi tím i obrovské
poznání vašich různých typů a stylů. Proto chci, abyste o tom, co vám nyní navrhnu, opravdu pečlivě
přemýšleli. Chci vám všem část magie vrátit zpátky, ale bude to mixovaná magie. Ne jen ta vaše vlastní,
ale i moje a kousek magie kaţdého, kdo je tady.“
Ozvalo se mumlání a všichni se rozhlíţeli, aby zjistili, kdo všechno tam je a čí magie je v nabídce.
„Takţe jsou tu dvě věci, které bych vám chtěl říct. Pokud bude mít někdo z vás proti vracení magie
námitky, vůbec to neprovedeme... je to vaše magie, a jestli ji s nikým nechcete sdílet, je to opravdu v
naprostém pořádku. Můţete se k tomu vyjádřit teď, nebo za mnou přijďte během následujících dvou dnů.
POKUD bude mít kdokoliv nějaké výhrady, nebudeme v tomto experimentu vůbec pokračovat a vše
zůstane tak, jak to v této chvíli je. Ale kdyţ nebude mít nikdo nic proti, mohli bychom zkusit něco opravdu
zajímavého. Ale ještě jednou chci zdůraznit, ţe pokud byste raději magii někoho jiného nedostali, je to
také pochopitelné. Můţete souhlasit s navrácením magie, ale ne s přijetím, jestli chápete, jak to myslím.
Na to se několik lidí zasmálo.
„V kaţdém případě, Draco a já tu budeme k dispozici ještě několik dalších dní. Takţe, jak jsem jiţ řekl,
pokud k tomu má někdo zásadní námitky, dejte mi do dvou dnů vědět. Pak do toho půjdeme. Ředitel
laskavě svolil, aby kaţdý, kdo bude mít zájem se zúčastnit, mohl zůstat zde v Bradavicích, ale pokud vám
to nevyhovuje, Draco a já vás navštívíme, kdekoliv si budete přát.“ Rozhlédl se. „Má někdo nějaké
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otázky?“
„Budeme mít víc magie?“ zeptal se Ron.
„Ano, o trochu,“ odpověděl Harry.
„Jaké to je, mít v sobě jinou magii?“ zeptala se Eloise, která seděla vedle Ernieho a drţela ho za ruku.
„Dobrá otázka,“ řekl Harry. „Je to... jiné – uvnitř. Ten rozdíl byste mohli vnímat hůř neţ já s tou svou
mágovskou maličkostí,“ řekl Harry lehce ironicky. „Kvůli tomu také... tedy pokud nebudou ţádné zásadní
námitky... souhlasil Severus s tím, ţe bude pokusný králík. Potom vám bude moct říct, jaké to je.“
Několik lidí se na Severuse podívalo, ale jeho obličej byl neproniknutelný jako vţdycky.
„Bude to nějakou dobu trvat, neţ to začne působit?“ zeptal se Artur Weasley. „Tobě přeci trvalo nějakou
dobu, neţ ses uzdravil...“
Harry přikývl. „To je pravda, ale od okamţiku, kdy jsem se probral, jsem si byl vědom, ţe je něco jinak. A
od toho prvního dojmu se to vůbec nezměnilo.“
„A tobě to nevadí?“ zeptal se Bill.
„Ne,“ potřásl Harry hlavou. „Vítám to. Ale vím, ţe to takhle nemusí cítit kaţdý.“
„A cítíš nějaké nevýhody?“ zeptal se Vincent Crabbe.
Harry a Draco se na sebe podívali. „Ne, jen to, ţe je to trochu jiné,“ odpověděl Harry.
„Máš v sobě prostě přeweasleyováno,“ podotkl Ron, čímţ způsobil výbuch smíchu.
„Ano, získal jsem spoustu magie od skvělé rodiny. To by byla čest pro kaţdého,“ řekl jemně Harry a
pohlédl na Artura Weasleyho. Věděl, jak dlouho byla jeho rodina znevaţována.
Molly popotáhla. „Díky, Harry, drahoušku,“ řekla. „Ale já určitě říkám ne. Ne tomu dávání,“ dodala rychle,
„jen přijímání.“
Kdyţ se k ní celá místnost otočila, jen pokrčila rameny. „Cítím se dobře se svou vlastní magií. A po
pravdě, ani jsem si nevšimla, ţe by mi nějaká chyběla i předtím, neţ mi dorostla zpátky. Díky,“ řekla opět,
„ale jsem šťastná tak, jak jsem.“
Harry přikývl. „To je fér, Molly. A pokud byste si to někdy rozmyslela...“
Nastalo poněkud trapné ticho.
„Dobře,“ řekl Ron, „je někdo z vás pro tvrdý famfrpálový zápas? Zapomeňte na to, kolik nás tu je, jen se
rozdělíme na dvě poloviny. Kdyţ uţ máme hřiště jen pro sebe, co?“
***
Severus přistoupil k Harrymu, který stál na kraji hřiště a připravoval si koště.
„Nevadí ti, ţe nebudeš hrát?“ zeptal se a lehce otřel své rty o ty Harryho.
„Soudcování můţe být taky legrace,“ pokrčil Harry s úsměvem rameny. „Merlin ví, jaký tenhle zápas
bude!“ řekl a bezhůlkovou magií umístil na celé hřiště polstrovací kouzlo. Zvedl se do vzduchu a vznášel
se nad Severusem, který si zatím připravoval své vlastní koště a oblékal rukavice. „Kromě toho,“ šeptal a
naráţel přitom stehny do Severuse, „nemusím hrát famfrpál, aby se mi si zvýšil tep, měl dokonalé
kardiovaskulární cvičení, bolavý zadek a zaţil nejrajcovnější chvíle svého ţivota.“ A za pokřiku ostatních se
objali a políbili, zatímco na Kulovém blesku a Zametáku krouţili vzhůru vstříc slunečním paprskům.
*** KONEC ***
Poznámka autorky: Drazí čtenáři, úryvek ze ţivota našich kouzelnických přátel je u konce. Pokud jste se
dostali aţ sem, patří vám mé díky za to, ţe jste se mnou vydrţeli přes všechny vzestupy a pády, strasti a
trápení. Doufám, ţe se vám příběh líbil.

Poznámka překladatelského týmu: Tohle ještě není konec!!! Doufáme, ţe si nenecháte ujít oslavy,
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kterými se s naší povídkou rozloučíme...
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