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ooOoo 

Kapitola 1 – To snad nemyslíš vážně, Albusi! 

Nebyl to klidný rok, to ani náhodou. Něco takového by si ani ve skromnosti své 

mysli nikdo z hlavních hrdinů neříkal. I když se Řád snažil zasáhnout, kde se 

dalo, Voldemort neustával ve snahách o utužení a zesílení své moci. Vystrkoval 

své dlouhé prsty, kde se mu zachtělo. Útoky Smrtijedů sílily a nešlo zdaleka jen 

o mudly a nečistokrevné. Kdo se mu postavil do cesty, ten si nad sebou vyhlásil 

ortel smrti. Všude byla cítit pachuť strachu jako před lety za první války. I ve 

škole to bylo znát, nehledě na to, že tam ještě k tomu došlo k několika 

podezřelým událostem. Albus Brumbál se choval divně, Draco Malfoy se choval 

divně, Severus Snape se choval divně, a aby toho nebylo málo, i Harry Potter se 

choval divně. O psychickém stavu Rona a Hermiony můžeme jen polemizovat. O 

všech ostatních se dohadovat. Podepisovala se na nich současná situace a pocity 

beznaděje. Školní rok 1996/1997 byl prostě snad ještě divnější než všechny 

předchozí, a to už je, vezmeme-li v úvahu všechny předešlé události, opravdu co 

říct. 

Bylo pondělí před Velikonocemi, Harry Potter už shlédl většinu Brumbálových 

vzpomínek týkajících se Toma Raddlea. Viděl ho jako malého v chudobinci a 

potom na škole v Bradavicích. Zamračeného, nikdy se neusmívajícího chlapce. A 

když už se mu zvedly koutky úst, vždy to znamenalo něco zlého. Podvědomě jste 

to mohli cítit, přebíhal vám z něj mráz po zádech. No ano, Harry byl samozřejmě 

ovlivněn tím, že věděl, co se z toho chlapce později stalo. Krvelačná bestie 

toužící jen po zkáze a utrpení druhých. Kdyby to nevěděl, byl by Tom možná 

hoden jeho obdivu. Cílevědomý, sečtělý, vždy znající odpověď, magicky velmi 

zdatný a silný. Ale neustále osamoceně jdoucí životem. Částečně v něm viděl 

sebe samého, Hermionu a Severuse Snapea dohromady. Hloupost? Možná. 

Nemohl si pomoci, hodně o něm přemýšlel. Snažil se… O co vlastně? Pochopit ho, 

poznat? Zahlédnout do zákrutů jeho choromyslné hlavy? Někdy z toho bláznil 

sám. Nutně potřeboval změnu, pauzu, prázdniny. Něco, co by ho vytrhlo z toho 

všeho kolem. 



Bylo po obědě. Ron se přecpal kuřecími křidélky, Hermiona nad otevřenou knihou 

přežvýkala svou zeleninovou směs, Harry zahloubaný ve svých vlastních 

myšlenkách ani nevěděl, co to vlastně jedl. Asi něco s rýží. Ze zadumání ho 

vytrhl až nenadálý pohyb, když se před ním objevil ten vzkaz. 

Stav se o čtvrté v ředitelně, prosím. A. B. 

Harry jen povytáhl obočí. Že by Brumbál chtěl pokračovat v jejich rozmluvách? 

Zjistil snad něco nového? Před týdnem mu totiž sdělil, že se opět uvidí až po 

prázdninách. Tak o co asi půjde? Těžko říct, a u Brumbála už vůbec. Ten muž 

měl víc tajemství než všechny tajné spolky mudlovského světa dohromady. A i 

když Harry věděl, že to s ním myslel dobře, no, většinou, tak měl stále pocit, že 

za tím vším sleduje ještě nějaký jiný, vyšší cíl. 

Myšlenky se mu rozutekly novým směrem. K muži, kterého obdivoval a ctil, ale 

ke kterému se nikdy nedostal natolik blízko, aby ho poznal úplně. A to ještě ani 

nevěděl, že stejný vzkaz obdržel i profesor Snape. 

ooOoo 

Za pět minut čtyři Harry klepal na dveře ředitelny. Heslo rumové pralinky 

z minulého týdne se nezměnilo, a tak měl přes chrlič cestu volnou. 

„Pojď dál,“ ozval se nezaměnitelný hlas a Harry po otevření dveří vstoupil. 

Ředitelna byla stejná jako vždycky – jiskřící barvami a odlesky nejrůznějších 

přístrojů, jejichž využití by si Harry nedokázal ani představit, natož odhadnout. A 

za stolem byl usazený zdejší obyvatel. Albus Brumbál, nejmocnější kouzelník 

dvacátého století, ředitel nejproslavenější školy na starém kontinentu, držitel 

Merlinova řádu první třídy, Nejvyšší divotvůrce Starostolce, Nejhlavnější hlavoun 

Mezinárodního sdružení kouzelníků a přece muž, který neváhal ani chvilku, aby si 

na hlavu posadil příšernou blankytnou čapku s bambulí a neoblékl se to 

tyrkysového hábitu se zlatými výšivkami kytiček a ptáčků, a to byl dnes opravdu 

dosti skromný model. 

„Dobré odpoledne, pane,“ pozdravil Harry, když uvykl těm jasným barvám. 

„Děkuji, že jsi přišel, můj chlapče. Posaď se.“ Pokynul ke křeslům, která stála 

před rozložitým zdobeným stolem. „Jak ses měl?“ zeptal se žoviálně, když na něj 

tak shlížel přes své poloměsíčité brýle. 

„Dobře,“ odvětil Harry, který právě zaujal vhodnou polohu v trochu zvláště 

tvarovaném křesle. „A vy?“ 

„Och, děkuji za optání, výtečně, prostě výtečně,“ jásal ředitel. Pak se trochu 

zmateně rozhlédl po svém stole. „Citronový bonbón?“ 

Harry se uculil. „Ne, děkuji, nejsou to právě… moje oblíbené.“ 

„Och, chápu, tohle je speciální série, zcela bez přídavku cukru.“ 



Harry se znechuceně ušklíbl. Tuhle Brumbálovu zálibu asi nikdy nepochopí. Ale 

co, každý je v něčem zvláštní. Někdo méně, někdo více. Ke které skupině patří 

ředitel, vůbec nepochyboval. 

Chvilku seděli v tichosti, což bylo docela divné. Vypadalo to, že Brumbál na něco 

čeká. 

„Pane, co jste…“ začal mladík, ale v tu chvíli se dveře za ním otevřely a dovnitř 

ladně vplula černě oděná postava. Co ten tu dělá? 

„Albusi, chtěl jsi se mnou mluvit?“ zeptal se mistr lektvarů, než chladně přejel 

pohledem po mladém nebelvírovi. „Co tu chcete, Pottere?“ vyplivl jako něco 

nechutného, co už předtím přežvýkal minimálně hipogryf a vypadlo to z něj 

druhou stranou. 

Harry se našponoval. Co si to o sobě ten panák jako myslí? „Ředitel mě…“ 

„Pozval jsem Harryho, Severusi, stejně jako tebe,“ vložil se do toho Brumbál 

poklidně. „Takže se v klidu posaď, místa je tu dost pro oba.“ 

Severus Snape přimhouřil oči jako by čekal nějaký podraz, ale pak kývl a usadil 

se v druhém připraveném křesle. Ruce spojil v klíně a přímým pohledem 

hypnotizoval svého nadřízeného. Chlapci po své pravici nevěnoval ani jeden další 

pohled. 

Ředitel se pohodlněji zaklonil. „Asi vás zajímá, proč jsem vás sem oba pozval. 

Severusi, ty už o jistých skutečnostech víš, ale Harrymu nejprve dlužím 

vysvětlení.“ 

Lektvarista si odfrkl. Jako by bylo potřeba tomu frackovi něco vysvětlovat. 

Brumbál si pro sebe kývl, asi si odmávnul jednu položku ve své přeplněné mysli, 

než svou pozornost naplno věnoval mladšímu muži. 

Ten se trochu ošil. Tušil, že se mu to nebude líbit. Nikdy se mu nelíbilo, když se 

dozvěděl něco, co před ním tajili. 

„Umírám, Harry,“ pronesl ředitel klidně a jasně, bez vytáček. 

Harry sebou cuknul a zamžikal. V tu ránu mu bylo zcela lhostejné, že je tu s ním 

i jeho obávaný profesor. Okamžitě vyhrkl: „Cože? Co se stalo? Jak?“ 

Brumbál se pousmál, slyše ten starostlivý tón Harryho hlasu i Severusovo 

odfrknutí. „To je trochu moc otázek najednou. Ale jak jsem říkal, dlužím ti 

vysvětlení.“ 

Sehnul se a opatrně vyndal z vrchní přihrádky zlatý prsten. „Tohle je prsten 

Rolvoje Gaunta, pochází z Voldemortovy rodiny z matčiny strany. Byl jsem 

neopatrný a příliš samolibý, když jsem ho našel. Myslel jsem, že by nám mohl 



pomoci Voldemorta porazit. Jenže namísto toho jsem dosáhl jen dalšího oslabení 

strany světla.“ 

Severus si znovu odfrkl, jako by se potřeboval připomenout, že tu stále je 

přítomen. 

Modré panenky se ho lehce dotkly a on odvrátil pohled. Tohle už slyšel, věděl o 

tom už dost dlouhou dobu. Sám stanovoval diagnózu, sám vařil lektvary a hledal 

možnosti, jak prokletí zastavit. 

„Oslabení, pane? Jak to souvisí s…“ ozval se mladý čaroděj nechápavě. 

„Kdybyste poslouchal, vy jeden ignorante, tak byste se to dozvěděl,“ rozlítil se 

mistr lektvarů a zlostně na něj pohlédl. 

„Já přece poslouchám!“ vyskočil Harry na svou obranu. Nikdy ho nenechá být? 

Nikdy mezi nimi nepřestanou létat blesky? Věčný souboj kdo z koho? 

„Severusi, nech toho, teď není vhodná doba,“ vytkl svému kolegovi Albus a 

zpražil ho pohledem, kterým mu říkal: Jako malý, vážně. „Harry, umírám, 

protože do mě přešla kletba z Gauntova prstenu, kterou tam Voldemort 

nastražil.“ 

Mladík zalapal po dechu. „Ale…“ 

Ředitel vyhrnul rukáv svého dlouhého hábitu a ukázal zčernalé prsty. „Zbývají mi 

asi tři měsíce života,“ pokračoval. „Nezatěžoval bych tě tím, ale nedávno se mi 

podařilo objevit svitek, díky kterému jsem možná nalezl východisko z prokletí.“ 

Teď to byl Severus, kdo překvapeně vykulil oči. „A nic jsi neřekl?“ obvinil ho 

podrážděně. Už toho vážně začínal mít dost. Co se tady u všech všudy děje? Proč 

to Albus vykládá tomu darebákovi? On je přece mistr lektvarů a magie, poradil 

by si s tím, jako skoro se vším ostatním. Napadlo ho jediné rozumné vysvětlení: 

„Nevěříš mi?“ 

„Severusi,“ pronesl laskavě starý muž, modré oči příliš vážné. „Kdybych ti 

nevětřil, svěřil bych ti snad do rukou svůj život?“ 

Severus pohled opětoval, a pak se trochu rozpačitě odvrátil. Odpusť. 

Brumbál otočil hlavu k chlapci, který celou tu výměnu napjatě sledoval. Věděl, že 

ředitel Snapeovi důvěřuje, vždy to považoval za bláhové, ale věděl to, jenže teď 

to vypadalo, že je v tom ještě něco víc, než slepá důvěra. On mu věřil opravdu. 

„Tak proč to, pane, neprovedete, když vás to může zachránit?“ zeptal se Harry, 

aby tak navázal na předchozí rozmluvu. 

„Není to tak jednoduché… Vyžadovalo by to vaši pomoc, vás obou, společně,“ 

dokončil ředitel a cítil na sobě jejich tázavé pohledy. 



Povzdechl si. „Nebyl jsem vždy takovým, jakým jsem teď. Mám za sebou i 

temnou minulost.“ Smutně se sám pro sebe usmál, jako by měl ty vzpomínky 

přímo před očima. „V mládí jsem udělal jednu velkou chybu a málem se přidal na 

stranu Gellerta Grindelwalda.“ 

Harry vyjekl. „Toho černokněžníka?“ 

„Lekce z historie zřejmě přinesly své ovoce,“ neodpustil si lektvarista, ale nikdo 

mu nevěnoval pozornost. 

„Nebyl vždy takový, jak si sám umíš představit teď, když jsi viděl mé vzpomínky 

na Toma Raddlea,“ chlácholil ho trochu ředitel. 

Zdálo se, že nad tím Harry uvažuje, zatímco Snape přimhouřil oči, jako by mu 

něco došlo. 

Brumbál pokračoval. „Jeho myšlenky a cíle mě z počátku ohromily. Byl jsem 

ještě mladý a plný elánu změnit svět. Než jsem si uvědomil svůj omyl, zaplatila 

za to moje sestra Ariana životem,“ dodal smutně. „Ale to je jiný příběh. Co tím 

chci říct je, že nejsem temnotou tak nedotčený, jak si možná myslíš. Nikdy bych 

černou magii nepoužil, ale znám ji, znám ji tak dobře jako bílou, a tím vlastně 

stojím tak nějak na pomezí. Řekněme v šedé zóně.“ 

Harry přikývl, i když vůbec nevěděl, o čem je tu řeč. Ale Brumbál měl dnes 

zřejmě opravdu sdílnou náladu, protože mluvil dál. 

„Kdybych byl jako ty, Harry, nepošpiněný a nevinný, bývala by mi stačila pomoc 

kouzelníka na stejné magické úrovni, ale protože nejsem, je to složitější…“ 

Severus uvažoval, Severus nutil své mozkové buňky k práci, a když se tam 

někdy v hlubinách jeho mysli objevila ta myšlenka, zvolal nahlas: „Albusi, to 

snad nemyslíš vážně!“ 

Brumbál se k němu otočil. „Víš dobře, jak funguje magie protikladů, Severusi. 

Čistota a temnota, nevinnost a zkušenost, vášeň a chladný rozum, mladý a…“ 

„Dost!“ ohradil se Severus, zsinalý vzteky. „To po mně nemůžeš chtít!“ zachrčel. 

„Ne,“ pousmál se Brumbál. „Nemůžu, jen navrhuji, a je na vás, jak se 

rozhodnete.“ 

Harry na ně zíral a už zase si připadal jako Alenka v říši divů. „Nechápu,“ pronesl 

prostě. 

„Jak byste také mohl!“ vyštěkl vybuzený lektvarista, který už nevydržel v křesle 

a začal přecházet po místnosti. 

Brumbál ho ignoroval a svou pozornost plně věnoval chlapci. „Harry, kletba se 

zlomí, jen pokud ji zničí spojení magií, vašich magií.“ 



Harry polknul. Slovo spojení v jedné větě dohromady se Severusem Snapem se 

mu z duše příčilo. 

„A jaký charakter to spojení má?“ odvážil se zeptat, i když předem tušil, že se 

mu to vůbec, ale vůbec nebude líbit. Severus mu musel přiznat bod za první 

logickou otázku dneška, ne-li celého jeho života. 

„Trvalý a nezrušitelný.“ 

Harry sebou cuknul. Ohromilo ho to. Nejhorší noční můry se mu v tuto chvíli 

zdály příznivější. „Aha.“ 

„Pottere,“ oslovil ho lektvarista výsměšně, „to není zdaleka všechno. Aby došlo 

k jakémukoliv spojení magií mezi kouzelníky, musí splynout duchem i tělem. Je 

to něco jako magický svazek. Teď už vám dochází, jaké by to mělo důsledky?“ 

Harry vypadal vytřeštěně. Jen mlhavě si uvědomoval, co by to jako znamenalo. 

„A to není nikdo jiný, kdo…“ 

„Pottere, vy jste naivita sama!“ obořil se na něj mistr lektvarů. 

Harrymu se v očích zlostně zalesklo. „No, hlavně, že vy máte zkušeností na 

rozdávání, že?“ 

Snape běsnil, přiskočil k chlapci a sevřel jeho hábit v pěstích. „Zkoušíte své 

štěstí, Pottere?“ zasyčel mu rozzuřeně přímo do obličeje. 

„Má pravdu, Severusi,“ vložil se do toho Brumbál tiše. 

„Co?“ vyjekli oba zároveň a otočili se. 

„Harry,“ oslovil mladšího muže ředitel, „omlouvám se za svou netaktnost, ale je 

pravda, že jsi ještě stále nevinný?“ 

Harry vykulil oči, zčervenal a drobně kývl. 

„To jsem si myslel,“ zamyslel se Brumbál. „Víš dobře, Severusi, že ty jsi i 

v tomto bodě pravý opak, i když jsi byl jen s…“ 

„Albusi, ty mě nechceš mít za svého nepřítele!“ cedil lektvarista odhodlaně mezi 

zuby, stále svíraje v rukách chlapcův hábit. 

Ředitel nesouhlasně zavrtěl hlavou. „Musí znát celou pravdu.“ 

„Co tak najednou?“ pronesl lektvarista posměšně, pustil Harryho a urychleně se 

vzdálil do druhého konce místnosti. Pokud má být před tím klukem pokořen, tak 

ať se na něj alespoň nemusí dívat. 

„S kým?“ zeptal se tiše Harry, chtěl to vědět a přece nechtěl. V tomto bodě se 

v něm svářely nejrůznější pocity. 



„S temnou stranou, Harry.“ 

Harry si dal ruku na pusu, ale stejně nezabránil šokovanému vydechnutí. 

Nastalo ticho, ve kterém by i myška zůstala ohromeně stát a chvěla se strachy 

z prostého dýchání. 

Brumbál se smutně díval do krbu, Snape stál napjatě v koutě, Harry strnul u 

okna a v očích měl hrůzu. Věděl, že nikdo z nich nepromluví a že je to tedy na 

něm. „Zne-užili vás?“ vydechl trhaně. 

Snape se prudce otočil, v obličeji se mu nepohnul ani sval, ale oči, ty černé oči 

zběsile žhnuly. „Co vy o tom můžete vědět, Pottere? S vámi vždycky zacházeli 

jako v rukavičkách, opečovávali jako hrdinu, oslavovali v davech. Co vy můžete 

vědět o tom, jaké to je být sám?“ 

Harry se díval do jeho očí a měl pocit, že ho kvůli těm emocím, které viděl, síly 

opouštějí. „Nikdy mě nepřestanete nenávidět, že? Nikdy nepochopíte, že já 

nejsem můj otec, kterého jsem sám nikdy nepoznal? Já nejsem váš nepřítel, 

pane, a vím moc dobře, jaké to je být sám!“ Odvrátil se od ztichlého muže a 

spojil svůj pohled s pomněnkovým. „Pane, kolik máme času na rozmyšlenou? Jak 

moc to spěchá?“ 

Brumbál si promnul vous, prodlužoval ortel. „Velikonoční prázdniny by byly 

nejvhodnější. Bylo by dost… času se s tím vyrovnat před dalším vyučováním.“ 

Harry přikývl. „Chápu, pane. Mohl byste mi ještě předtím podrobněji vysvětlit 

postup toho rituálu?“ 

„Jistě, Harry, kdy jen budeš chtít.“ 

„Děkuji,“ kývl Harry. „Zítra by se vám to hodilo?“ 

Brumbál se otočil k druhému muži. „Severusi?“ 

„Dokážu si to snad prostudovat sám, ne?“ odvětil mistr lektvarů podrážděně. 

„Samozřejmě, jak chceš.“ Poklepal hůlkou na stůl a odněkud zezadu přiletěla 

rulička pergamenu. „Tady.“ 

Snape se natáhl a svitek si vzal. Otočil se a bez rozloučení se vypařil z ředitelny 

pryč. 

Harry se na něj nedíval, všechna ta krutá slova, co kdy Snape vyslovil, mu stále 

rezonovala v mysli, a teď by s ním měl… 

„Nemusíš to dělat, Harry,“ dodal Brumbál smířlivě. 

„Já vím,“ odpověděl zarputile Harry a ve stejnou chvíli věděl, že ať už to bude 

stát cokoliv, tak to udělá. Protože Bradavice mu byly domovem a Bradavice bez 

Albuse Brumbála v čele prostě už nebyly Bradavicemi. 



Kývl na rozloučenou a odešel stejnými dveřmi jako předtím jeho protiklad. 

Abus Brumbál si v křesle smutně podepřel hlavu. Zdálo se, že někdy jsou 

tajemství opravdu nejlepším řešením. 

ooOoo 

Když se za jeho chlapci definitivně zavřely dveře, Brumbál pomalu vstal od svého 

stolu a přešel k oknu. Slunce se právě začínalo nořit za Zapovězený les, ale 

paprsky ještě prosakovaly skrz větve stromů. Už začínaly sílit, jaro bylo v plném 

proudu. 

Díval se a přemýšlel. Ruce se mu samovolně zamotaly do jeho sněhobílého 

vousu. Tak tohle šlo celkem dobře. Nepředpokládal, že by se srdečně objali a 

skočili si do náruče. Na to je znal až příliš dobře. Och, ano. Harryho odvážné a 

bojovné srdce, laskavou, i když někdy trochu výbušnou povahu. Severusův 

brilantní úsudek, jeho nepoddajnost, stoický klid a chladnou masku, pod kterou 

ukrýval téměř všechno, co se odehrává v jeho mysli, kromě hněvu. 

Někdy mu připadali jako noc a den a přece na nich bylo něco, co je pojilo 

dohromady. Ten zápal, bojovnost ducha, tvrdohlavost a touha něco dokázat, ať 

už sobě nebo druhým. Věrnost a oddanost, stejná a přece u každého z nich 

trochu jiná. Skoro slepá. Rozum a cit různě prostoupený a promíchaný ve dvou 

vzájemně protikladných osobách. Pokud se pro něco rozhodli, nebylo cesty zpět. 

A navíc byli obdaření neobyčejnou magickou silou. 

Pro jeho záměr nebylo vhodnějších osob. Ne. Věděl dobře, k čemu se rozhodl a 

co od nich chtěl. Potřeboval žít. Musel toho ještě tolik udělat. A byl si jistý, že ho 

ani jeden z nich nezklame, i když se budou zdráhat a udělají to jen z dobroty 

svého srdce. 

Povzdechl si. Zamyšleně se přehraboval v dlouhých vousech. Věděl, že zvolil 

správně, třebaže některé úmysly prostě vedou do pekel spíše než jiné. V životě 

udělal spoustu chyb. Jako tehdy, když Siriuse Blacka po Chroptící chýši potrestal 

příliš umírněně, nebo tehdy, když umístil malého chlapce k despotickým 

příbuzným, nebo když po Severusovi chtěl, aby se s Harrym věnoval nitrobraně, 

a pak to na ministerstvu skončilo katastrofou. Ale všechno mělo svůj význam. 

Každou akci následuje reakce. Co to ale teď znamenalo pro Severuse a Harryho? 

Magický svazek je k ničemu nebude nutit. Merline, není to přece manželství! A 

přesto mezi nimi určitým způsobem dojde k posunu. Možná budou ve větší 

intimitě, než by byli v obyčejném manželství. Sdílení magie je pro prosté 

kouzelníka nepřestavitelné… 

Co udělal, k čemu se rozhodl, už nešlo vzít zpět. Ne. Jakmile jim jednou 

předestřel svůj návrh, nemohl se utápět v sebeobviňování a pochybách. Jedinou 

cestou by bylo jim oběma vymazat paměť, o čemž bylo bezpředmětné byť jen 

uvažovat. Budou vědět, do čeho se pouští a pokud přistoupí na jeho návrh, 



pokud mu pomůžou prolomit to prokletí, pak možná nakonec i oni zjistí, že tahle 

stezka byla ta správná. 

Alespoň o tom byl přesvědčen… A Albus Brumbál se mýlil velmi nerad. 

ooOoo 

„Nemesis!“ 

Severus Snape prudce vyštěkl heslo do svých komnat a zároveň mávnul hůlkou. 

Vyobrazený Salazar Zmijozel vypadal roztrpčeně, ale se znalostí proměnlivých 

nálad mistra lektvarů, věděl, že s ním není radno si zahrávat. Severus se spěšně 

prohnal odjištěnými dveřmi a krátkou kamennou chodbou se dostal přímo do své 

pracovny. 

Byl doma, ve svém sklepení, ve svém osobitém království. Tady se cítil dobře, 

tady měl svůj klid. 

Usadil se za starožitný stůl u krbu, položil naň pergamen od Albuse a chvíli na 

něj jen tak zíral. Po téměř roce je tu možná východisko, řešení, po kterém pátral, 

a teď, když bylo na dosah, nedokázal se rozhodnout. Už ze starcova prvotního 

nástinu věděl, že se mu to nebude ani trochu líbit. 

Ne, že by mu nechtěl pomoci, to ne. Byl rozhodnutý jeho utrpení ukončit ať tak či 

tak. U Merlinova vousu, vždyť se dohodli na tom, že až přijde čas, tak to bude 

právě Severus, kdo vysloví tu smrtelnou kletbu! Ale… 

Zhluboka se nadechl a rozvinul svitek. Zvykl si číst ve starých rukopisech a 

dennodenně luštit škrabopisy ledabylých studentů, tak to pro něj nebyl žádný 

problém. Nebylo to dlouhé a vlastně ani nijak náročné na provedení, až na to, že 

to vyžadovalo právě to, co Albus pár slovy jen naznačil. Spojení magických 

protikladů. 

On a Potter. U všemocné Morgany, ze všech lidí právě ten spratek. Zajisté, 

dokonalá volba. On opěvovaný, Severus zatracovaný, on posedlý city, Severus 

racionálně uvažující, on lajdák, Severus precizní a přesný, on mladý, Severus… U 

všech všudy, ještě přece nebyl tak starý! Třicet sedm! Copak je to nějaký věk 

pro čaroděje? On naivní, Severus zkušený, tak to by sedělo. Trpce si povzdechl. 

No, v některých oblastech rozhodně zkušenější. Ale počítá se to vůbec, když se 

ho nikdo nedotkl více než patnáct let? Ne, nevzpomínal na ty okamžiky rád. Spíš 

s hrůzou a odporem. Pak už to nikdy nikomu nedovolil. Ale touhu po kontaktu, 

po prostém lidském doteku, tu v sobě nikdy nedokázal potlačit, i když musel. 

A pak ho něco napadlo. Možná by se tím vyřešily i další věci. Ano. A Albus 

Brumbál si to jistě musel uvědomit také. Temný pán ho stejně už dlouho dobu 

bedlivě pozoroval a možná i podezříval. Jeho postavení Smrtijeda bylo velmi 

nejisté. Takže, co by mohl ztratit? Svobodu, přijdeš o svobodu mít svou magii, 

svou mysl, své tělo jen pro sebe, šeptalo mu podvědomí. Ano, to nešlo vyvrátit. 



Jenže, on vlastně svobodný nikdy nebyl. Vždy ho někdo ovládal, ať už Voldemort 

nebo Albus, svým způsobem, ale cítil to tak… 

Ještě je čas, ještě má čas to všechno rozhodnout. Ale někde v hlouby srdce 

věděl, že to podstoupí, ať už mu Potter udělá ze života peklo nebo ne. 

 

Kapitola 2 – Být jen fialkou 

Harry se protáhl obrazem do nebelvírské společenské místnosti. To odpoledne 

byla téměř prázdná. Jen Hermiona něco psala ve svém koutku na pohovce. 

Když se Harry přiblížil, vzhlédla od rozdělané práce. Zřejmě tvořila jistou 

zaručeně neodkladnou esej pro Kratiknota nebo McGonagallovou nebo Snapea 

nebo Křiklana, nebo někoho, kdo jim zadal úkol na příští nebo přespříští týden. 

Harry jen zavrtěl hlavou. Nemělo smysl se tím zabývat, Hermiona se prostě 

nezmění. A vlastně to je dobře. Potřeboval alespoň nějaké jistoty ve svém životě 

plném zvratů a nečekaných událostí. 

Usmála se na něj, a pak se trochu zamračila. „Ahoj, Harry, nestalo se něco? Jsi 

trochu pobledlý.“ 

Harry vykouzlil na tváři úsměv. I když byla zabraná do studia, stejně si vždy 

všimla nebo intuitivně vycítila, když bylo něco v nepořádku. Na rozdíl od Rona, 

ten byl všímavý jak balvan. „Všechno v pořádku, jen jsem asi trochu unavený,“ 

odvětil a pohladil dívku po rameni. Měl štěstí, že měl takovou kamarádku. Od té 

doby, co sem na školu přišel, mu vlastně rodinu nahrazovala ona a Ron a 

Weasleyovi a Sirius… Jenže o toho posledního přišel téměř ve stejnou chvíli, v níž 

ho získal. 

Hermiona si ho stále podezřívavě prohlížela, ale pak ho nechala být. Až o tom 

bude chtít mluvit, jistě se sám svěří. 

„Půjdu si nahoru trochu odpočinout,“ dodal Harry, zatímco pomalu stoupal po 

schodech do ložnice. 

„Nezapomeň na úkol z Přeměňování, Harry. Změny skupenství s ohledem na fáze 

měsíčního cyklu. Profesorka McGonagallová ho chtěla už na čtvrtek,“ doplnila 

Hermiona, než opětovně sklonila hlavu ke svým knihám. 

„Dík,“ hlesl Harry. „Zítra to napíšu.“ A kdyby náhodou ne, tak mu to Hermiona 

jistě ráda připomene. 

V ložnici bylo ticho. Neville byl zřejmě ještě stále ve skleníku, kde trávil každou 

volnou minutu. Dean a Seamus kdesi lovili holky, jak své celkem úspěšné snahy 

trefně nazývali, a Ron se jistě předváděl na famfrpálovém hřišti, když teď byl za 

hrdinu na sportovním poli. Harry o trénink přišel, měl přece schůzku v ředitelně. 



Chvíli přemýšlel, co bude dělat, ale myšlenky se mu v hlavě komíhaly, jako by se 

nemohly rozhodnout, čím se zabývat dřív. 

Brumbál – kletba – prsten – spojení magií – Snape – nepřátelství - Voldemort – 

útoky – mrtví – proroctví – rodiče – Sirius - a tak dál a tak dál… 

Harry se zhrouceně posadil u okna a zahleděl se na bradavické pozemky. Vždy se 

takhle rád díval do kraje. U Dursleyových to byla jediná možnost, jak uniknout 

před jejich nevraživostí. Jen vnímat krásu slunečních paprsků, tvary a barvy 

oblaků, večerní červánky, vítr, který si pohrával se stromy a vodní hladinou, 

padající listí, poletující vločky… Každé roční období nabízelo něco a vždy se bylo 

na co dívat. Někdy po tom všem, co zažil, toužil být jen fialkou. Nenápadnou 

drobnou květinkou, která vystavuje své okrouhlé listy slunci, kvete a omamně 

voní, aby pak na noc sklonila svůj květ a ráno jej zase pozvedla napojena ranní 

rosou. Bylo by krásné nemuset myslet na všechny ty hrůzy kolem. Na minulost, 

která se až příliš často mísila s přítomností a zasahovala do budoucích životů. 

Nebude nad tím uvažovat a pro jednou splní to, co mu Snape před rokem tolikrát 

omílal dokola: „Vyprázdněte svou mysl, Pottere. Oprostěte se od všech pocitů…“ 

To bylo přesně to, co teď potřeboval. Přemýšlet může i zítra. Pro dnešek toho na 

něj už bylo až moc. 

Zůstal v tureckém sedu, opřený o chladnou stěnu, až do západu slunce. Večeři 

vynechal, osprchoval se, a pak vklouznul do své postele s nebesy. 

ooOoo 

Ráno se mu strašně nechtělo vstávat, a tak se vypotácel z postele až ve chvíli, 

kdy ostatní spolunocležníci vyráželi na snídani. V noci je vůbec neslyšel 

přicházet. Spal zřejmě jako špalek, a ani se mu nic nezdálo. Také dobře. Dívat se 

celou noc na šklebícího se Snapea tančícího kolem obrovského kotlíku s krví nebo 

Voldemorta mazlícího se se svým hadem nebyl právě jeho snový ideál. Stačilo, 

že se mu to stávalo až příliš často. Sny založené na reálných zážitcích, ale i 

takovéto šílené, zmatené a bláznivé. Jeho podvědomí si s ním někdy dělalo, co 

chtělo. 

Oblékl se, opláchl si obličej studenou vodou, vybral z hromádky knih u postele ty, 

které bude dnes potřebovat, a s taškou přes rameno vyrazil dolů do síně. 

Měl nejvyšší čas. Do začátku první hodiny zbývalo sotva půl hodiny. Rychlými 

kroky se dostal ke svému místu u nebelvírského stolu, vklouznul na lavičku, 

zamumlaným: „Ahoj,“ se pozdravil s přítomnými, a pak se natáhl pro obložený 

toast. Ukousl, napil se čaje a zaposlouchal se do rozhovoru. 

„No, nekecej, Neville, to jako fakt?“ podivil se Ron rozjařeně a zřejmě pro něj 

bylo téma rozhovoru natolik zajímavé, že dokonce zapomněl žvýkat. 

Neville vášnivě přikyvoval, trochu se červenal a oči mu zářily, jako by právě 

dostal Véčko z Lektvarů od Snapea. „Prýtová sršela nadšením, vážně. Něco 



takového se prý nepovedlo ani věhlasným pěstitelům v Holandsku, a že to jsou, 

pane, odborníci!“ 

„No, to je opravdu vynikající zpráva, Neville,“ přidala se Hermiona sedící vedle 

Harryho. 

Harry se na ni nechápavě podíval, a tak se k němu naklonila a vysvětlila situaci. 

„Nevillovi se podařilo rozmnožit žaberník, Harry.“ Harry se zatvářil zmateně. „Tu 

rostlinu, co ti dovolí dýchat pod…“ 

„Já vím, co je to za kytku, Hermiono,“ ohradil se Harry trochu ublíženě. To, že si 

nepamatuje z hodin úplně všechno, ještě neznamená, že si nepamatuje vůbec 

nic. „Myslel jsem tím, že nechápu, jak se mu to mohlo podařit.“ 

Hermiona se zasmála. „Jasně, Harry, promiň. Tak proč se ho neptáš sám?“ 

pobídla ho. 

Harry se odkašlal. „Ty, Neville, moc ti gratuluju. Ale jak se ti to, u všech všudy, 

podařilo? Netvrdili nám snad všichni, že se množí jen v těch nejčistších horských 

bystřinách a že se to uměle nikdy nikomu nepovedlo?“ 

Neville se pyšně načepýřil. „Přišel jsem na to, že mu musíš mimo jiné po 

večerech zpívat.“ 

„Zpívat?“ přidal se do hovoru Dean a vůbec si nedělal starosti s tím, že má plnou 

pusu. „Ty umíš zpívat?“ 

„No,“ odpověděl Neville trochu rozpačitě, „vlastně celkem obstojně.“ 

„A jak to, že jsme to nikdy nezjistili?“ zajímal se ryšavec z druhé strany, očividně 

zaujatý novinkami, než se natáhl pro další koblihu. 

„Nemám rád publikum. Zpívám jen o samotě,“ vysvětlil zdráhavě Neville. Harry 

si dobře všiml, že mu to není příliš po chuti. Neville se vždy cítil nesvůj, když na 

něj byla namířená pozornost. 

„Tak to je klika, kámo, že ti žaberník nevadí,“ pronesl zamyšleně Ron a tvářil se 

přitom, jako by vypustil z úst moudro světa. 

Hermiona se zahihňala a Harry se usmál. Fakt klika. To je pravda. 

Dosnídali v přátelském rozmaru, posbírali si věci a odebrali se na první hodinu. 

Kouzlení s Kratiknotem. Harry byl tak soustředěný na své přátele, že si ani 

neuvědomil, že ho od učitelského stolu nezávisle na sobě sledují dva páry očí. 

Modré a černé. 

ooOoo 

Dopolední vyučování uběhlo jako voda. Učitel Kouzelných formulí, třebaže drobný 

tělem, rozhodně zarputilý duchem, je nenechal ani vydechnout a McGonagallová 



se k němu následně přidala, mumlajíc něco o závěrečních zkouškách, které se 

kvapem blíží. Takže, když Harry dorazil do Velké síně na oběd, bylo to poprvé, co 

si vzpomněl na včerejší dění v ředitelně. 

Ale jakmile se tak stalo, málem nemohl polknout knedlík, který se mu usadil 

v krku. Vešel hlavními dveřmi do síně ve stejnou chvíli, ve kterou Brumbál použil 

učitelský vchod. Ač byli vzdáleni téměř padesát metrů, Harry si dokázal 

všimnout, jak pomalým krokem jde, jak jsou jeho pohyby obezřetné a trochu 

trhané. Jak se sice usmívá, ale tak nějak jinak, nuceně. Jak je možné, že to 

nepoznal dřív? Měl ho přece téměř dennodenně na očích. Nebo je to tak, že oči 

vidí, jen to, co vidět chtějí? Jen to, co si mozek předtím uvědomí a vyhodnotí 

jako jiné? Odlišné? 

Harry pohodil hlavou. Měl teď dvě hodiny volno, než bude muset jít na Studia 

mudlů, takže byla zřejmě vhodná doba stavit se za ředitelem a ujasnit si některé 

detaily jejich rozhovoru. Ano. Nemělo smysl to nijak odkládat, protože v tomto 

řetězu událostí prostě někomu nezbývalo moc času… 

Rychle se najedl, popadl jablko, aby měl něco ke svačině a hlídal si chvíli, kdy 

bude Brumbál odcházet ze síně. 

Ředitel zřejmě také neměl moc hlad, protože se po čtvrt hodině zvedl a se 

zamumlanou omluvou směrem ke kolegům odešel pryč. 

Harry učinil to samé. Kamarádi byli stejně zabraní do diskuze o nejlepším 

famfrpálovém brankáři všech dob a Ron jim tak mohl předvádět své znalosti 

v této oblasti. Ty byly nepřekonatelné, to Harry musel uznat. Jen Miona, kterou 

to očividně nezajímalo a unavovalo, zvedla zvědavě hlavu, ale neřekla nic. 

V poslední době se snažila krotit svoji posedlost ve zpovídání a zaměřovala se jen 

na studium. 

Mladík ředitele dohonil až skoro před chrličem. Jakmile vyšel za roh, zarazil se a 

přemýšlel, co se děje, protože Brumbál se opíral o stěnu a vypadalo to, že 

nemůže popadnout dech. 

„Pane! Pane, je vám něco?“ vykřikl a přispěchal mu na pomoc. 

Brumbál se na něj otočil, v obličeji byl docela bledý, ale na tváři držel svůj 

typický úsměv. „To nic, Harry, to nic…“ vyslovil potichu. „Chtěl jsi se mnou 

mluvit? Sedneme si nahoře?“ 

Harry měl v hlavě zmatek a obavy, ale přikývl. „Dobře, pane, stále stejné heslo?“ 

kontroloval, než ho vyslovil a pomohl starému muži na točité schody. 

Jakmile byli nahoře, Brumbál otevřel, došoural se ke stolu a znaveně klesl do 

svého starobylého křesla. Pak otevřel přihrádku a vytáhl lahvičku s nazelenalou 

tekutinou, kterou ihned vypil. Vydechl a do obličeje se mu začala vracet zdravější 

barva. 



Harry byl vyděšený. Vždyť ten muž přece vypadal až do dneška úplně normálně. 

Mohla kletba účinkovat rychleji, než předpokládal? 

Zřejmě to na něm bylo vidět, protože Brumbál zvedl hlavu a pronesl: „Nedívej se 

na mě tak. Neměl jsi to vidět…“ 

„Pane, proč jste neřekl, že je to tak zlé?“ vyhrkl Harry trochu dotčeně, aniž by si 

uvědomil, že mluví s člověkem skoro o sto let starším, než byl sám, a navíc se 

svým učitelem. 

Brumbál zavrtěl hlavou. „Zapomněl jsem si vzít Severusův lektvar. To nic…“ 

Ale Harryho tím nepřesvědčil. Už nebyl malým dítětem. Ne. Už dávno ne. 

„Pokud mi to nechcete říct, nevadí, ale chci vědět jednu věc ohledně toho obřadu 

– bude se od nás vyžadovat nějaký fyzický kontakt? Myslím tím ode mne a 

profesora Snapea?“ zeptal se Harry, nezvládaje potlačit zčervenání tváří. Tohle 

byla část, která ho znepokojovala asi nejvíce. Nedokázal si představit, že by 

třeba musel… Ani na to nechtěl pomyslet. Raději si nepředstavovat, nebo by se 

mu o tom ještě mohlo zdát, a o to rozhodně nestál. 

Brumbál znovu zavrtěl hlavou. „Jen dotek ruky během svázání magií, nic víc.“ 

„Dobře, pane. Pokud tedy není jiná možnost…?“ nadnesl ještě mladík nadějně. 

Brumbál se smutně pousmál a se slovy: „Ne, není,“ potvrdil jeho myšlenky. 

„Pak je tohle jediné, co chci vědět,“ dodal rozhodně mladý kouzelník. 

„Ale…“ pronesl překvapeně ředitel, „nechceš znát podrobnosti? Uvědomuješ si, že 

to kouzlo nepůjde zrušit? Spojení vašich magií bude neodvolatelné? Harry měl 

bys…“ 

„Ne,“ zarazil ho mladík příkře. „Pomůžu vám, máte mé slovo. Nemohl bych se 

sebou žít, pane. A pokud mám tu moc, pak ji využiji.“ Harry prudce kývl hlavou, 

jako by si sám říkal: Tak slibuji. Pak se ještě otočil a starostlivě se zeptal: 

„Budete v pořádku?“ 

„Jistě, Harry, děkuji ti,“ odpověděl starý muž krotce. 

„Profesorovi to sdělíte sám?“ 

„Ano, samozřejmě, on se také ještě může rozhodnout.“ 

Harry přikývl. „Šetřete síly, pane.“ A s tím se otočil a vyšel z místnosti pryč. 

Brumbál za ním ještě dlouho hleděl, pomněnky se leskly jako za letního deště. 

ooOoo 



Draco Malfoy seděl u večeře, ale jen se v ní tak přehraboval. Jeho alabastrová 

pokožka nesla známky únavy, pod očima se mu rýsovaly tmavé kruhy, vypadal 

trochu jako duch. V poslední době nespal dobře. Vlastně se tak dělo už od 

počátku roku, kdy dostal ten úkol. Neustále na to musel myslet. Snažil se, seč 

mohl, opravdu ano, ale podvakrát se mu nevedlo a ke všemu se mu ještě 

nepodařilo opravit tu proklatou skříň. Jako by se mu vysmívala, jako by byla 

něco víc než on, Malfoy! Všechno ostatní zanedbával, nebylo to podstatné. Učení, 

prospěch, famfrpál, dokonce i potyčky s Potterem a jeho přívrženci a svou pozici 

ve Zmijozelu. Nemělo to smysl. Pokud uspěje, bude z něj oslavovaný král, pokud 

ne… Byl by to poslední hřebíček do rakve jeho rodině. 

Někdy všechny kolem sebe opravdu nenáviděl. Že se mohou bezstarostně smát a 

žít svůj život podle sebe. Jako ráno Longbottom. Náhodou o něj zavadil 

pohledem, když odcházel ze síně. Ty pochvalné výkřiky na jeho adresu nešlo 

přeslechnout. Jak se naparoval a usmíval, že se mu jednou něco povedlo. Zřejmě 

to byla první věc v jeho ubohém životě, kterou dokázal. Ale Draco přece nemusel 

nikomu nic dokazovat. On už někým dávno byl! 

Mimovolně si promnul levou paži. Ne, nebylo na ní vytetované znamení zla. 

Takovou chybu by Temný pán neudělal. Mohli by Draca podezřívat. Dokud jeho 

značku nemá, může fungovat beztrestně. Jako dosud. 

„Draco, miláčku,“ zaševelila mu najednou do ucha Pansy, až sebou blonďák 

nepatrně cukl. „Jsi poslední dobou takový zamyšlený, copak tě trápí?“ 

Draco otočil hlavu a střetl se s dívčiným pohledem. Chladnou nezúčastněnou 

masku už měl opět pevně na svém místě. „Co chceš, Parkinsonová?“ zeptal se 

trochu drsně. 

S černovláskou to ani nehnulo. Jen se laškovně zasmála, než zamrkala řasami a 

svůdným hlasem k němu zašeptala: „Jen jsem si myslela, jestli nepotřebuješ 

trochu rozptýlení, uvolnění, tak jako vždycky…“ 

Nemusel se ani dlouho rozmýšlet. Ano, to by teď opravdu přišlo vhod. Trocha 

povyražení, okamžik, kdy člověk v zajetí vášně zapomene na všechno kolem, kdy 

neexistuje nic než vzrušení, krev burácející v žilách a zrychlený dech. Kdy mozek 

uvízne v zatmění. 

Kývnul a odešel za ní najít nějaké vhodné místo, kde by je alespoň hodinu nikdo 

nerušil. Dvě, tři čísla jistě zvládne. 

ooOoo 

Slunce zapadlo, slunce vyšlo, Bradavice pocítily nový den. Byla tu středa a s ní 

hned po ráno hodina Obrany proti černé magii se Severusem Snapem. Všichni 

letošní studenti museli uznat, že byl profesor Snape odborníkem ve svém oboru. 

Dobrý učitel, ale přísný, velmi přísný. Nikdy se neusmál, nikdy nepochválil, pro 

každého měl jen výtky a větší či menší míru pohrdání. Ale i tak tyto hodiny asi 



probíhaly umírněněji než dříve Lektvary. Ty se letos díky profesoru Křiklanovi 

staly snesitelnějšími a dokonce i oblíbenějšími. 

Před učebnou už se tvořil hlouček nebelvírčanů a zmijozelských. Na to, že měli 

hodinu s obávaným profesorem, docela halasili, ale Harry to nevnímal. Nebylo 

mu lehko. Na tuhle hodinu se opravdu netěšil. Měl takové tušení, že se vzájemný 

vztah mezi ním a profesorem po předvčerejšku nijak nezlepšil. Velmi mírně 

řečeno. 

Snape se vynořil zpoza rohu, neslyšně, jako obvykle. Zavířil svým černým 

pláštěm, všechny zpražil chladným pohledem, takže okamžitě utichli, a pak je 

rázným gestem vpustil dovnitř. 

Všechny lavice byly ty tam. Na zemi byly položené jen žíněnky a stěny potažené 

vycpávkami a polštáři. Žáci se zmateně rozestavili kolem dokola. 

„Obranná kouzla už máte umět,“ pronesl Snape do ticha posměšně . I hluchý 

musel slyšet, jak o tom z celého srdce pochybuje. „Takže teď bude na čase, 

abyste se naučili i ta útočná.“ 

Studenti hlasitě polkli. 

Snape si odfrkl. „Snad jste si nemysleli, že do vás budou nepřátelé jen něžně 

šťouchat a předem se ptát, jestli už jste na souboj připraveni nebo ne. Jste 

studenti předposledního ročníku, tak si to konečně uvědomte. Nikdo s vámi 

nebude jednat v rukavičkách,“ prohlásil a otočil se. Ti usmrkanci mu nestáli ani 

za pohled. 

„Weasley, jaká znáte útočná kouzla?“ vyštěkl najednou. 

Ron se zakuckal. „Ehm… Diffindo… a Bombardo a… Confringo!“ 

„To je všechno? To vám ten váš tupý mozeček neposkytne víc?“ vysmíval se mu 

Snape, už otočený čelem k žákům, kteří mu byli vydáni na milost. 

Ron zrudnul a sklopil pohled. Zuřivě zatínal pěsti. Ale neopovážil se nic namítat. 

Mohlo by to skončit daleko hůř než jen posměchem. 

„Longbottome?“ 

Neville mrtvolně zblednul, ale přestože na něj šly mdloby, vykoktal: „De-fodio, 

Confundo…“ 

„Matoucí kouzlo, zajímavé… Parkinsonová, co dál?“ 

„Imobilus,“ ušklíbla se. 

A tak pokračoval nejméně deset minut. Studenti horlivě přemýšleli nad dalšími 

kouzly. Hermiona byla zcela ignorována, Harry zatím nedotčen. Možná se na mě 

dnes nedostane, pomyslel si. 



„Tak to bychom měli. Začneme několika základními kouzly, která jste mi tu 

nakonec ze sebe vysoukali,“ protáhl a přeměřil je pomstychtivým pohledem, než 

se stočil k Harrymu. Ten ztěžka polknul. Jistě to pro něj neznamenalo nic 

dobrého. 

„Pottere, vyzkoušíme si, jak jste na tom s obranou,“ pokračoval stejným tónem a 

netrpělivě máchnul rukou do prostoru. 

Harry neochotně vystoupil z hloučku spolužáků, kteří děkovali všem božstvům, 

že nedošlo právě na ně, a pozvedl hůlku. 

„Připravte se,“ ušklíbl se Snape. 

Tohle zvládneš, pomyslel si Harry, bojoval jsi s Voldemortem, s mozkomory i 

Smrtijedy, tohle je jen Snape… Nadechl a vydechl. Jo, jen Snape, který je 

náhodou jedním z nejlepších duelantů v zemi, oponovalo mu jeho podvědomí. 

Zrádče! Postavil do postoje a čekal, až učitel zaútočí. A nemusel čekat dlouho. 

„Mdloby na tebe!“ zaznělo prostorem jako prásknutí bičem. 

„Protego!“ Harry vytvořil štít a odklonil kouzlo na stěnu, ale to už k němu mířilo 

další. 

„Petrificus Totalus!“ 

Harry se kletbě vyhnul, ale než se stihl znovu začít bránit, Snape využil 

příležitosti a odzbrojil ho svým posledním kouzlem. 

„Expelliarmus!“ 

Harry odletěl několik metrů dozadu, ve vzduchu udělal přemet a zastavil se až o 

stěnu. Nakonec se rozplácl jak široký tak dlouhý na polštářích. Nemohl 

popadnout dech, před očima viděl hvězdičky. Pokusil se zvednout, ale ruka se 

mu sklouzla po polštáři a on znovu upadl. 

Zděšené zvolání jako: „Harry!“ (Hermiona) nebo „V pohodě, kámo?“ (Ron) či 

„Není ti nic?“ (Neville), ani posměšné „No bravo, Pottere, dobrá otočka,“ nebo 

„Dnes nejsi ve formě, Potříku,“ ze zmijozelské strany téměř nevnímal.  

Nakonec se mu podařilo posadit, jen aby se střetl s pohledem mistra lektvarů. 

Muži se posměšně zvedly koutky úst, jako by se stalo přesně to, co si přál. A co 

samozřejmě také předpokládal. 

 „Chtěl jste mi dokázat, že nejste jako váš otec, Pottere,“ zasyčel pak 

sarkasticky, černé oči žhnuly posměšným plamenem. „Ale zatím se vám to ani za 

mák nedaří. Nezvládl jste se ubránit ani úplně neškodným kouzlům.“ 

Harry se na něj zlostně podíval. Tak moc by chtěl něco odseknout na svou 

obranu, ale vzpomínka na Brumbála mu v tom bránila, a tak jen tiše pronesl, aby 



to nikdo jiný neslyšel: „Já už jsem se rozhodl. Udělám to. Teď je to na vás, 

profesore.“ 

Snape se bez jakékoli odpovědi prudce otočil a odplachtil na druhou stranu 

učebny. 

Harry se vítězně usmál. Bod pro tebe, ale i tak by někdy bylo opravdu lepší být 

jen fialkou… 

 

Kapitola 3 – Já, Harry James Potter 

„Harry, co jsi to Snapeovi říkal poté, co tě odzbrojil? Na okamžik vypadal, jako 

by viděl ducha…“ vyzvídala Hermiona, když odcházeli z hodiny Obrany, která 

kupodivu nakonec skončila bez vážnějších zranění na těle. 

„Teda, řeknu ti, kámo, že to od něj bylo fakt podlý,“ přisadil si Ron jdoucí z druhé 

strany. 

„Ronalde, všechno v životě prostě není fér. A je jen dobře, pokud s tím budeme 

všichni počítat,“ obořila se na něj dívka hlasitě. 

Ron jen něco zabručel a Hermiona stočila svou pozornost zpět Harryho směrem. 

„Harry?“ 

Černovlasý mladík přikývl a obezřetně se rozhlédl na všechny strany. „Pojďte 

někam stranou…“ 

ooOoo 

„Harry, to přece nejde!“ vypískla kučeravá dívka, když jim podrobně vylíčil celou 

situaci, ve které se ocitl. „Tohle je hrozně zrádná oblast magie. Nikdy nevíš, co 

by se všechno mohlo stát!“ 

„Miono, dost. Copak to nechápeš? Mluvíme tady přece o Brumbálovi!“ halasil 

mladý kouzelník frustrovaně. Samozřejmě, že se do toho nechtěl pouštět, ale 

copak měl jinou možnost? 

„A Snapeovi,“ neodpustil si Ron pochmurně. 

„A Snapeovi, jo,“ povzdechl si zelenooký mladík bez nadšení. Pomalu se s tím 

smiřoval. Musel. Nic jiného mu ani nezbývalo. Ten muž byl pomstychtivý 

parchant, ale Harry si byl jistý, že nakonec kývne. Pokud on totiž někoho 

respektoval a obdivoval, pak to byl jedině Brumbál. A tady našli společnou řeč. 

Hermiona se kousla do rtu. „Promiň, Harry, já jen…“ Tvářila se kajícně. „Já jen, 

že tohle může mít dalekosáhlé důsledky. Mohli byste se navzájem ovlivňovat, 

pozitivně, ale i negativně, předávat si schopnosti, možná i cítit to, co právě ten 



druhý, nebo slyšet své myšlenky, mohla by se změnit podstata vaší magické síly 

a dokud to společně neovládnete, budete oba hrozně zranitelní…“ 

„Jo, došlo mi, že to nebude jen tak, ale já to musím udělat. Prostě musím,“ 

pronesl zoufale střapatý mladík, a pak ještě dodal: „Ale potřebuji vás na své 

straně.“ 

„Harry! Samozřejmě, že jsme na tvé straně,“ zvolala nebelvírčanka a výmluvně 

se zadívala Ronovým směrem. 

„Jasně, Harry, víš přece, s jakou oblibou Snapea nenávidím, a tady budu mít 

skvělou příležitost…“ prohlásil vážně, ale pod tím bublala trocha pobavení. 

Harry úlevně vydechl a trochu se usmál. První velká bitva snad byla za ním. 

„Díky.“ 

„Žádný problém, kámo,“ odpověděl Ron, než do něj přátelsky žďuchnul. To už se 

všichni tři rozesmáli na celé kolo. A právě to Harry potřeboval ze všeho nejvíc. 

ooOoo 

Nacházeli se právě v nebelvírské společenské místnosti a Hermiona vydávala 

poslední povely jako nějaký generál před bitvou. 

„Máš všechno, Rone? Nezapomněl jsi učebnice? To, že je před námi týden volna, 

ještě neznamená, že se budeš doma jen tak flákat…“ 

Harry je pozoroval a usmíval se. Byla sobota ráno a studenti odjížděli na 

prázdniny domů. On ne. Stejně by tady musel zůstat kvůli bezpečnosti. Vánoce 

strávil na Grimmauldově náměstí, ale bylo s tím spojeno až příliš starostí pro 

všechny kolem, a tak se sám rozhodl, že jim tentokrát uleví a zůstane ve škole. 

To tehdy ještě netušil, co ho o prázdninách čeká. 

Ve čtvrtek po snídani si ho profesor Brumbál vzal kousek stranou a sdělil mu, že 

Snape také souhlasí a že by tedy bylo nejvhodnější rituál provést v podvečer na 

velikonoční pondělí. Takže teď mu zbýval ještě celý víkend a kousek, kdy bude 

doopravdy svým pánem. 

„Harry, vážně ti nevadí, že jedeme do Doupěte? Nemám tu třeba zůstat a nějak 

ti pomoct s… víš s čím?“ 

Harry chtěl oponovat, ale nadurděný Ron ho předešel. „No, Miono?! Už jsem si 

naplánoval, jak tě pěkně vymrskám, a ty se chceš takhle vykrucovat?“  

Hermiona se s údivem otočila. „Copak se u kouzelníků něco podobného dělá?“ 

Ron se potměšile ušklíbl. „Za ty roky jsem od tebe ledacos pochytil a navíc, 

taková příležitost nastane jen jednou za rok a toho se musí využít. Už se těším, 

jak bude Ginny vřískat…“ 



„Jsi nechutný, vážně,“ pokárala ho Hermiona přísně, ale koutky úst jí škubaly 

potlačovaným smíchem. 

Harry je s úsměvem sledoval, jak se přátelsky škádlí a u srdce ho hřálo vědomí, 

že jsou to právě jeho přátele. Co by si bez nich počal… 

„Nevadí mi to, Miono. Alespoň si všechno dobře promyslím. Kdo ví, jaká se mnou 

potom bude řeč…“ 

Hermiona rázem zvážněla. „Mrzí mě to, Harry.“ 

Mladík se pousmál. „Není třeba. Znáš to – cesty osudu a tak…“ 

Dívka mu položila ruku na rameno a zadívala se mu do očí. „Ty to zvládneš, 

určitě.“ 

„Jo, kámo, natři mu to,“ přidal se Ron a bylo zcela jasné, koho tím jako myslí. 

Harry byl najednou nějak naměkko. Rychle zamrkal a odkašlal si. „Tak jo, 

uvidíme se pak. Užijte si to!“ 

Oba mu zamávali na cestu a prošli obrazem Buclaté dámy. 

Harry se ještě nějakou dobu díval, jak se hloučky studentů trousí ven, než 

nakonec ve společenské místnosti osaměl. 

ooOoo 

Snape, Brumbál, Kratiknot a McGonagallová stáli na nástupišti v Prasinkách a 

dohlíželi na odjezd žáků. Zatímco tři poslední zmiňovaní poklidně a smířlivě 

pozorovali zdejší mumraj, Severus sebou ošíval a umravňoval mladé čarodějky a 

čaroděje bezmála za to, že dýchají. 

„Severusi, copak ti dnes přelétlo přes nos. Špatně jsi spal?“ zeptala se 

zástupkyně trochu kousavě. „Jsou to přece jen děti, které se těší domů.“ 

Severus si odfrkl a zpražil Donovana, havraspárského chlapce z třetího ročníku, 

takovým pohledem, že bude mít slzy na krajíčku, ještě až se dostane do 

Londýna. 

„No, vážně, kolego, proč jsi na ně takový?“ přidal si Filius. „Copak ty ses nikdy 

neradoval z toho, že budeš mít chvilku pokoj od studia?“ 

Mistr lektvarů se podrážděně zadíval na Brumbála. „A ty se taky přidáš?“ vyštěkl. 

„Och, ne, kdepak,“ usmál se Albus. „Mě to přijde docela roztomilé, Severusi.“ 

Severus zrudnul vzteky. „Roztomilé? Dejte mi už všichni zatraceně pokoj!“ 

rozkřičel se a odplachtil na druhou stranu nástupiště, kde by našel nějaké další 

oběti svojí momentální nálady. 



Minerva se zatvářila pobouřeně. „No, tohle! Pochopili jste to?“ Rozhlížela se po 

zbylých dvou mužích a musela tak hodně pohybovat hlavou nahoru a dolů kvůli 

jejich rozdílné výšce. 

Zatímco mužíček jen neznepokojeně pokrčil rameny, Albus se pousmál a odvětil: 

„Vlastně myslím, že ano…“ 

ooOoo 

Severus běsnil. Nejen, že mu ten spratek dal na frak, když si myslel, že se mu 

dostal na kobylku, ale teď si z něj ještě utahovali jeho vlastní kolegové a 

dokonce i člověk, který ho v podstatě donutil udělat něco, k čemu by se sám 

dobrovolně nikdy nerozhodl! 

Ale ty ses rozhodl dobrovolně, Severusi, zrazovalo ho vlastní podvědomí. Zcela 

jasně ti dal na výběr a ty jsi to přijal. 

Ale stejně se můžu cítit pod nátlakem, oponoval Severus tvrdošíjně, než 

výhružně zavrčel na poslední opozdilce, kteří si ho trochu zmateně prohlíželi. 

Nemohli přece vidět, že se hádá se svým vlastním podvědomím, nebo ano? 

No, to zajisté můžeš, ale moc ti to nepomůže, že? 

Nejraději by do něčeho nebo spíš někoho praštil. Jenže ten se teď potloukal kdesi 

na hradě. Kde vůbec bral tu drzost vysmát se mu do obličeje, že ON má dost 

odvahy na to, aby to pro Albuse udělal, když si Severus myslel, že ho právě 

v tom okamžiku položil na lopatky a dostatečně ponížil, aby si uvědomil, kdo je 

tady pánem? 

Jsi ubožák, Severusi, víš to? Vylévat si zlobu na chlapci, když dva původci tvého 

utrpení jsou mrtví a toho třetího necháváš, aby po tobě šlapal a mučil tě pro 

větší dobro. 

Severus si povzdechl. Kdyby se jen minulost odehrála jinak… 

Jenže neodehrála! Tak se koukej vzpamatovat, jinak shoříš v pekle. 

Tam už přece dávno jsem, odvětil s nevolí Severus. Počkal, až se vlak rozjede, a 

pak se otočil a zamířil zpět do hradu. 

ooOoo 

Den proběhl celkem rychle. Poté, co ostatní odjeli, si Harry sedl do postele a 

probíral se fotografiemi rodičů, které dostal v prvním ročníku od Hagrida. Zahlédl 

to album v šuplíku a prostě neodolal. Už to bylo dlouho, co se do něj naposledy 

díval. 

Smějící se Lily, Lily s laškovným pohledem děvčátka, James tančící s Lily, Sirius a 

James u jezera, Harry jako nemluvně, Harry v milující náruči… 



Ten pocit, který měl ráno při loučení, se vrátil plnou silou. Někdy prostě člověk 

ví, že se v tu chvíli potřebuje vyplakat, a tak se Harry nebránil. Obrázky v klíně 

se mu zamlžily a on zavřel oči a nechal ty slzy stékat po tvářích. Bylo mu 

smutno. Ještě mu nebylo ani sedmnáct a už toho tolik ztratil, o tolik přišel… 

Ale také hodně získal, připomínal si zarputile. Ano, také získal. 

Ale i tak trvalo ještě hodně dlouho, než odložil album a rozhodl se trochu projít 

po hradě. Na večeři ani nepomyslel, stejně neměl hlad. Ve škole zbylo jen pár 

studentů, Malfoy mezi nimi, což bylo poněkud zvláštní. Že by ho doma nechtěli? 

Nemělo smysl uvažovat nad tím, co se dělo v jeho hlavě. Stejně by ho nikdy 

nepochopil. 

Vstal z postele, trochu se protáhl a vzal si na sebe hnědý svetr. Dostal ho pod 

stromeček. Vlastně si ho přál, jen trval na to, že na něm tentokrát nemá být pro 

Molly tak charakteristické počáteční písmeno jeho jména. A protože paní 

Weasleyová vždy udělala, co mu na očích viděla, tak mu vyhověla i tentokrát. 

Sešel schody, pozdravil Buclatou dámu a vydal se chodbami, kam ho nohy táhly. 

Vlastně ani nevěděl, kam jít. Chtěl jen vnímat atmosféru hradu a ozvěnu kroků 

ve ztichlých chodbách, pročistit si hlavu. 

ooOoo 

Snape mířil právě ze sovince, odkud poslal sovu s objednávkou přísad, když 

z chodby před sebou zaslechl hlasy. 

„Co tu děláte, Pottere, zase plánujete nějakou neplechu?“ zachrčel nahlas 

nenávistný hlas, ve kterém poznal školníka Filche. „Na to já mám nos. Nemyslel 

jste si snad, že vám to jen tak projde, že?!“ 

„Nic jsem neudělal, pane, jen jsem se šel projít,“ bránil se vzpurně ten 

černovlasý ničema. 

„To bychom se na to podívali, mladíku, tady nemáte co pohledávat. Všichni 

studenti jsou pryč,“ nedal se starý muž se slabostí pro kočičí kožešinu. 

„Všichni ne, co takový Malfoy a Lenka Láskorádová. Je nás aspoň deset, kteří 

jsme tady zůstali,“ vzpíral se dál. 

„To si namlouvejte jinému, holenku!“ čílil se Filch, až mu paní Norrisová v náručí 

vztekle zaprskala. 

Snape se vynořil zpoza rohu jako bouřkový mrak. „Co se tu děje?“ zasyčel 

podrážděně. 

Filch na Harryho ukázal prstem a hlasem žalobníčka pronesl: „Chytil jsem ho, jak 

se potuluje na chodbě, profesore. Jistě měl něco za lubem!“ 

„Ale pane…“ snažil se oponovat Harry, ale nebylo mu dopřáno. 



„Ticho, Pottere, s vámi si to vyřídím sám. Děkuji, Argusi.“ 

Školník se pomstychtivě zašklebil a odšoural se kamsi pryč do stínů. Harry ho už 

dávno podezříval, že nenávidí studenty. Jen mu bylo záhadou, proč tedy zastává 

takovéto povolání… 

„Tak vy jste se procházel, pane Pottere, při měsíčku?“ zlověstně šeptal mistr 

lektvarů, zatímco ho obcházel v kruzích. 

Harry se snažil zůstat klidný, neměl zapotřebí žádné konflikty. Ne, to opravdu ne. 

„Ano, pane,“ odpověděl klidně. 

„Hmm, člověk by předpokládal, že budete spíš vymýšlet další způsob, jak mě 

pokořit,“ šeptal dál výhružně. 

„Pane?“ zeptal se Harry nechápavě. 

„Nedělejte hloupého, Pottere. Vím, že máte v tom svém rozbředlém mozečku 

alespoň tři fungující buňky!“ 

V Harrym to začínalo vřít a lektvarista se také dostával do ráže. 

„Nechtěl jsem vás pokořit, jen jsem chtěl, abyste mě bral takového, jaký jsem!“ 

„Arogantní, pošetilý, pyšný, nosící růžové brýle?“ protáhl starší muž jízlivě. 

Měřili se nevraživými pohledy. Kdyby oči mohly zabíjet, možná by dnes Bradavice 

měli o jednoho studenta a učitele méně. 

„Myslím, že tady nejsem ten, kdo má špatný zrak, pane,“ procedil Harry skrz 

zuby, nepolevil. „A možná byste si měl uvědomit, že tímhle řediteli nijak 

nepomůžeme,“ dodal ještě a mávnul rukou mezi ně. Pak přerušil oční kontakt a 

než se otočil, dodal ještě pevně: „V pondělí tam budu, to mi věřte.“ 

Severus se s mrknutím vzpamatoval. „A vy byste si měl uvědomit, s kým to 

mluvíte, Pottere! Strhávám Nebelvíru dvacet bodů.“ Ale byla to jen malá náplast 

na jeho pochroumané sebevědomí. Pokud měl do této chvíle náladu pod bodem 

mrazu, pak teď se ocitla v chladu samotného vesmíru. 

Harry jen pokrčil rameny a odešel pryč. 

Severus vztekle třísknul do nejbližšího brnění, až se s halasem zřítilo k zemi, a už 

se řítil chodbami do svých komnat. Měl tam neopravené eseje pátých ročníků a 

na těch si tentokrát opravdu smlsne. Na konci chodby se ještě se zaváháním 

ohlédl a mávnul hůlkou. Brnění se poskládalo dohromady, jako by se vůbec nic 

nestalo. 

ooOoo 

V neděli nebyly na obloze žádné mraky, a tak mohlo slunce zcela převzít vládu 

nade dnem. Lehký vánek přinášel vůni jara. První rostliny mohly naplno 



rozvinout své květy a směle růst. Harry byl venku, u Černého jezera, díval se, 

jak se voda nad hladinou odpařuje a vytváří tajemný mlžný opar. 

Měl vlastně původně namířeno k Hagridovi, jenže tak úplně nevěděl, jestli stojí o 

společnost. Nechával se unášet myšlenkami a jeho oči získávaly skelný lesk. Jak 

se blížilo pondělí, začínal být stále nervóznější, nedokázal vydržet na jednom 

místě, nesoustředil se. 

Zatřepal hlavou. Takže vlastně - rozptýlení by mu přišlo vhod, ne? 

Otočil se a vydal se k šafářově domku. Když byl na dohled, všiml si, že poloobr 

zevnitř vynáší nějaké velké dřevěné bedny. Pospíšil si a zvesela zavolal: „Ahoj, 

Hagride!“ 

„Harry, ňák dlouho sem tě neviděl,“ usmál se Hagrid, položil bednu na zem a 

zamířil mu vstříc. 

Harry se začervenal, bylo toho na něj poslední dobou trochu moc, takže se mimo 

hodiny už nevídali. „Promiň,“ špitnul. 

„To neva, seš tu teďkonc,“ zaburácel poloobr a trochu si protáhl záda. 

„Můžu ti pomoct? Co to děláš?“ zajímal se mladík a zvědavě nakoukl do bedny. 

Výškově mu sahala až po pás. 

„Óch, to bych ti byl fákt vděčnej. Potřebuju vyčistit šnekomloky, víš? To sou ti, 

Harry, děsně zajímavý potvory. Žijou v zemi a hledaj si tam červíky a kořínky. 

Maj velký voči, ale na stopkách, jako hlemejždi, a sou celý hnědý a lepkavý. 

Koukni se sám,“ pěl ódy Harryho nejstarší přítel. 

Mladík zvědavě odhrnul kus půdy v bedně a najednou mu něco chňaplo po prstu. 

„Au!“ vyjekl překvapeně. 

Hagrid se bujaře zasmál. „Neboj, Harry, nemaj žádný zuby, ale tvoje prsty jim 

připomínaj červíky, víš?“ 

Harry přikývl a raději se na to hemžení potvůrek velkých jako dlaň díval 

s obezřetností. 

„Takže je, sím tě, dej z týhletý bedny do tý druhý s čerstvou hlínou, jo? Já už 

sem jim tam nachystal nový červíky, aby se měli dobře. Chytni je dycinky za 

zadeček a přendej sem,“ ukazoval mu Hagrid jak na to. 

Harry to zkusil a docela to šlo, když jste si zvykli na to, že to jsou slizké, 

chňapající potvory s opravdu velkýma očima. Takže za chvíli už měl alespoň 

deset těchto podivných tvorů ubytovaných v novém domově. 

„Hagride, čím jsou vlastně zvláštní? Nikdy jsem o nich neslyšel,“ zajímal se 

mladý kouzelník při práci. 



Hagrid, sehnutý na druhé straně bedny, se usmál. „Sou děsně vzácný, Harry. 

Podařilo se mi je sehnat až z Francouzka. Tam maj kouzelnický farmy, víš? 

Některý rodiny je prej jedí, ale to je jiná věc. My je máme na výuku a taky 

samozřejmě pro profesóra Snapea do lektvarů. Úplně sem moh vidět, jak se 

rozplýval, když je minulej měsíc přivezli… Maj prej nějakou úžasnou 

lektvarológickou funkci. Nó, já tomu moc nerozuměl, ale Snape byl fakt 

unešenej,“ zářil poloobr a široce se usmíval. 

Harry se zamračil. Rozplývající se Snape? To bych chtěl vážně vidět. Mistr 

lektvarů se vždy choval stejně chladně jako kus ledu, jako by v srdci neměl ani 

špetku citu. Je možné, že by ho ta ledová stěna chránila před vnějším světem? 

Že by to byl jeho způsob obrany, který by se prolomil jen ve chvíli, kdy je sám 

nebo když nad ním převezme kontrolu jeho vášeň – jako třeba u těchto 

podivných šnekomloků do lektvarů? 

„Si ňákej zamlklej, Harry, máš problémy ve škole?“ zeptal se po chvíli Hagrid. 

Harry zavrtěl hlavou. Ale pak se rozpovídal. Trochu si postěžoval na učení, na 

úkoly, vyprávěl o Ronovi a Hermioně, o tom, co si Ron naplánoval na velikonoční 

pondělí a co si o tom Harry myslí, o tom, že se těší na léto… 

Když byla bedna šnekomloků prázdná, Harry si s překvapením uvědomil, že 

s Hagridem strávil téměř celé dopoledne. 

Kručící žaludek ho donutil odejít na oběd - přece jen, Hagrida měl opravdu rád, 

ale jeho upečené koláčky se vážně nedaly jíst - a ještě mu slíbil, že pak znovu 

přijde a pomůže mu s dalšími zvířaty. 

Celý den mu tak uplynul jako voda. 

ooOoo 

V pondělí večer tiše kráčeli tři kouzelníci dlouhou kamennou chodbou svažující se 

mírně dolů. Severus ten tajný vchod poblíž Velké síně samozřejmě znal, všichni 

učitelé o něm věděli, ale nikdy ho nevyužil. Svatyně čtyř zakladatelů sloužila jen 

pro takové magické rituály, kdy bylo potřeba odfiltrovat magii zvenčí. To proto 

byla tak hluboko pod zemí. Vlastně přímo pode dnem Černého jezera. Vedla k ní 

jen jedna přístupová cesta, chráněná čtyřmi magickými clonami od každého 

zakladatele. 

Severus šel jako poslední, měl na sobě černý jednoduchý hábit, před ním cupital 

ten Potterovic skrček v bílém a jako první, vedoucí celé výpravy, byl Albus 

v šedém. Byli bosi, ale zem kupodivu nestudila, jen tam bylo poměrně vlhko a 

Potter každou chvíli zavrávoral a uklouzl. 

Severus toho měl tak akorát dost. Byl by na něj zasyčel, ať už propánajána dává 

pozor, když mu došlo, že kluk nemá své brýle. Musel je nechat nahoře spolu se 

vším ostatním, jako oni dva. Jediné, co měli při sobě, byly jejich hůlky. 



Severus se jen modlil, aby toho kluka nemusel chytat, až mu někde spadne pod 

nohy? Co by udělal? Překročil by ho a šel dál? Nebo by na něj ještě šlápnul a 

pořádně si to vychutnal? 

Naštěstí se před nimi cesta brzy rozšířila a všichni tři stanuli ve velké kruhové 

místnosti s klenutým stropem zdobeným žebrováním ve tvaru hvězdy. Nacházeli 

se v rituální svatyni, vybudované před více než tisíci lety. Nikde žádné barvy, jen 

holý kámen osvětlený nástěnnými loučemi. Světlo a stín. Oheň, voda, země a 

vzduch, rovnoměrně promísené ve vzájemné shodě. 

Uprostřed byl bílý kruh a uvnitř něj plápolal další oheň. 

Albus zaujal místo proti ohništi. Harry se mu postavil po pravé straně, Severus 

po levé. Chvilku počkali v klidu. Pak Severus vzhlédl a spojil svůj pohled se 

smaragdovým. Potter měl oči trochu rozšířené, vytřeštěné. Pak k němu mladík 

rozhodně natáhl ruku a Severus ji přijal, hřála, na rozdíl od jeho ledových prstů. 

Mladší čaroděj se trochu třásl, Severus to dobře vnímal, ale přesto byl jeho stisk 

pevný. 

Albus začal tiše odříkávat latinskou formuli a vzduch kolem nich se zavlnil 

vzrůstající magickou silou. Praskala a zurčila a pálila jako řezavé uhlíky, jako 

štiplavý mráz. 

Severus měl pocit, jako by mu na kůži tančily tisíce drobných jehliček. Potterovy 

vlasy se ještě více naježily a jeho vlastní jako by byly nabité statickou elektřinou. 

Zíral do zelených očí a nedokázal v tu chvíli vnímat nic jiného. Jako by byl 

přimražený na místě, hypnotizovaný. 

Albus přestal mluvit, a pohledem se zaměřil na oheň před sebou. Teď byla řada 

na nich, nebo spíše na Potterovi. 

Mladík se zhluboka nadechl, opětoval Severusův pohled, jeho oči měly krvavý 

nádech a odrážela se v nich tak velká moc a síla ducha, až se Severus trochu 

zalekl. A pak začal mluvit a všechno mimo jeho hlas bylo zapomenuto, svatyně i 

Albus. 

„Já, Harry James Potter, se ti dobrovolně odevzdávám, přijímám tvou magii, 

ducha i tělo, navždy budu mít na paměti, že jsi mou součástí,“ pronesl nezvykle 

hlubokým hlasem. 

Severuse zasáhl teplý příjemný proud, jako by se z čista jasna ponořil do 

horkého pramene a byl jím omýván. Potter trochu pobledl, ale zůstal pevně stát. 

A pak Severus, aniž by si to vědomě uvědomoval, začal odříkávat svá slova. 

„Já, Severus Tobias Snape, se ti dobrovolně odevzdávám, přijímám tvou magii, 

ducha i tělo, navždy budu mít na paměti, že jsi mou součástí.“ 

A jako by se část chladu, který Severus cítil kolem svého srdce a ve své levé 

paži, vznesla a odplavila se pryč. Severus se cítil lehčí. Potterova ruka se zdála 



studenější, zář v zelených očích pohasla. Magie dál vířila prostorem, než si našla 

svůj cíl. 

Albus zavrávoral, zachrčel a složil se k zemi. A najednou bylo ticho a klid. 

Řediteli! 

Albusi! 

Oba muži k řediteli svorně přiskočili, ale vzápětí si mohli oddechnout. Starý muž 

otevřel oči a zeširoka se na ně usmál. 

A pak jim teprve došlo, co se stalo… 

 

Kapitola 4 – Tohle jsi nepředvídal, že? 

Následně se v jedné vteřině stalo několik věcí zároveň. Harry zamrkal, Snape se 

vymrštil a chytil vystrašeného mladíka pod krkem. 

„Co slyšíš, kluku? Co si myslím?“ štěkal po něm naléhavě. Zřejmě byl v ten 

okamžik úplně stejně vyděšený jako Harry sám. 

„Ni-nic,“ vykoktal ze sebe a Snape se trochu uvolnil. „A vy?“ zeptal se opatrně. 

Věděl, že kdyby opravdu mohli slyšet své myšlenky, tak by Snapea nejspíš 

musela hrozně rozbolet hlava z toho, jak by ho zahlcoval. Křičelo by na něj 

Harryho rozrušení, jeho strach a obavy. 

Ale Snape zavrtěl záporně hlavou a Harrymu spadl kámen ze srdce. Uf. 

„Tak jak to, že…“ začal otázku. 

„Nevím!“ utnul ho břitce temně oděný muž a prohrábl si rukou vlasy. Harry 

vykulil oči. Takhle rozhozeného ho snad ještě neviděl. A ještě k tomu dokonce 

přiznal, že něco neví! 

Albus je sledoval s potutelným úsměvem na rtech, jako matka dívající se 

z lavičky na své děti na pískovišti, když se jim znenadání zbořil pískový hrad. 

Odkašlal si a strhnul na sebe jejich pozornost. „Chlapci, pomohli byste mi 

nahoru?“ 

Podepřeli ho z obou stran. Ředitel se trochu toporně postavil a oprášil se. 

„Povedlo se to, pane?“ Harry zadržel dech, úzkost se k němu skokem vrátila. 

Starý muž se usmál a vykasal si rukáv. „Podívejte!“ 

ooOoo 

Když Harry další dny vzpomínal na ty okamžiky ve svatyni, vždy ho trochu 

zamrazilo. V době, kdy se odtamtud vrátili, byla už skoro půlnoc. Ani si 



neuvědomil, že to trvalo tak dlouho. Jakmile dorazil do ložnice, okamžitě padnul 

jako podťatý a usnul. Vzbudil se až druhý den téměř kolem poledního. Na stole 

vedle postele měl připravené občerstvení a u něj vzkaz: „Kdybys měl hlad. A. B.“ 

Uvědomil si, že vlastně má. Spořádal dva trojhránky obloženého chleba a 

meruňkový koláč. Spláchl to čajem, došel si do koupelny, a pak se znovu uvelebil 

v posteli. Byla mu trochu zima a nedokázal se toho i přes dodatečná ohřívací 

kouzla zbavit. Cítil se jako… jako v tu první chvíli tam dole, když Snape pronesl 

svou část rituálu. Jako by se z něj odsála část životního tepla. 

Celý život byl horkokrevný, chodíval jen v lehkém oblečení, protože prostě více 

vrstev nepotřeboval. Díky tomu vlastně dokázal u Dursleyových v jejich láskyplné 

péči celé ty roky přežít. Stačila trocha pohybu a hned se začal potit a musel se 

odsvléknout. To proto neměl problémy s létáním. Stačilo rozproudit svaly a tělo 

si s ledovým vzduchem poradilo samo. 

Takže o tomhle mluvila Hermiona, když říkala, že se mohou navzájem 

neočekávaně ovlivňovat? A což teprve ta další část… Slyšel ve své hlavě 

Snapeovo znepokojené zvolání. Bylo to jen jedno slovo, ale i tak ho to opravdu 

rozrušilo. Mohlo by to mít nějaké další důsledky? Mohlo by se to stát znovu? 

Harry si povzdechl a zavřel oči. Musí se snažit soustředit na to pozitivní, co 

z toho vzešlo, a v hlavě se mu objevil obraz ředitelovy dokonale zdravé ruky. 

Ano, tohle za to rozhodně stálo. 

A pak znovu vplul do snů. 

ooOoo 

Prázdniny plynuly nerušeně dál svým tempem. Harry a Severus se sobě 

navzájem velmi pečlivě vyhýbali. Dokázali to natolik dokonale, že jim přišlo, 

jakoby snad díky svému spojení získali nějaký šestý smysl ohledně toho, kde se 

ten druhý nachází. 

Brumbál se tím v duchu opravdu dobře bavil, ostatní to zřejmě nevnímali. 

Harry se vyrovnával s tím, že bude muset pod školním hábitem nosit o vrstvu 

navíc a Severus zase, že je mu stále daleko větší teplo, než byl zvyklý. Nakonec 

musel odložit plášť a chodit k údivu všech kolegů i zbylých žáků jen ve svém 

obvyklém černém kabátci. 

Ovšem, když jednou při obědě zaslechl Sibylu šeptat Minervě do ucha, že jí její 

vnitřní oko vždy říkalo, že má pod těmi svými slupkami opravdu pěknou postavu, 

přestal do Velké síně docházet úplně. Alespoň tedy do doby, než se studenti vrátí 

z prázdnin. Měl ve své laboratoři práce až nad hlavu a o nějaké hloupé tlachání 

stejně vůbec nestál. 

Dalšími viditelnými známkami toho, že spojení opravdu fungovalo, mimo 

Albusovo uzdravení, bylo Severusovo vybledlé znamení zla. Lektvarista si velmi 



ostře uvědomoval, že je mrtvé, opravdu, skutečně, nadobro mrtvé. Jako byste 

měli na paži tetování, které jste si nechali udělat kdysi za mlada a nyní už 

postrádá zřetelné hrany a kontury. Zůstalo tam jen jako připomínka Severusovy 

minulosti. Jako by tím udělal za jednou etapou svého života pomyslnou tečku. A 

to byla dobrá zpráva, vskutku ano. 

Tedy alespoň do doby, než si přečetl čtvrteční noviny… 

ooOoo 

Harry, 

Doufám, že se máš dobře a že všechno proběhlo v pořádku. Jsem skoro ráda, že 

už prázdniny končí. Ronova mamka nás tu vykrmuje tak, že budu muset držet 

alespoň měsíc striktní dietu. A taky tu nemám moc klid na učení. A co si myslíš? 

Ron se na úlohy do lektvarů, dějin a přeměňování ani nepodíval. Jsem zvědavá, 

jak se bude tvářit, až mu s tím nebudu chtít pomoct. 

Přestav si, že skutečně někde sehnal pomlázku a v pondělí za rozbřesku mě i 

Ginny vyhnal z postele a honil po celém domě a zahradě s tím, že nechce, 

abychom uschly. Ještě, že byla Ginny natolik pohotová a odhodila ho kouzlem tak 

daleko, že spadl až do zahradního jezírka. To ho opravdu zchladilo. Nadával jako 

špaček ještě další den. Měl jsi ho vidět. Myslím, že na tyhle Velikonoce jen tak 

nezapomene. 

Ale teď z jiného soudku. Nikdo o tom nemluví, ale vypadá to, že se venku zase 

začíná něco dít. Pan Weasley chodil poslední dny domů hodně pozdě a tvářil se 

nějak divně. Opravdu už bych chtěla vstoupit do Řádu, abychom byli v obraze. 

Takhle nám nechtějí nic říct – prý že jsme ještě děti. Jako by to snad byla 

pravda… Buď, prosím tě, opatrný, ano? 

Moc se na tebe těším, uvidíme se v neděli. 

Všichni tě pozdravují a určitě ti něco dobrého přivezeme. 

Hermiona 

Harry dočetl dopis, který mu přinesl poněkud zmateně se tvářící Papušík. Trochu 

ho píchlo u srdce, že tam s nimi nemohl být. Celá ta honička musela být jistě 

k popukání a následný Ronův výraz nezapomenutelný. Ale na druhou stranu – 

být vystavený hněvu dvou rozzuřených fúrií a jednoho běsnícího přítele, to by si 

odpustil, a tvářit se neutrálně by v tomto případě prostě nešlo. 

Musel s Hermionou souhlasit i v další části jejího dopisu. Opravdu se chtěl stát 

členem Fénixova řádu, a to už tehdy, kdy ještě žil Sirius. Možná, kdyby věděl o 

proroctví a všem ostatním, tak by se nedopustil takové chyby, za kterou jeho 

kmotr následně zaplatil životem. Jenže, než mu bude sedmnáct, tak to bude 

ještě chvíli trvat a do té doby… 



Povzdechl si. Jako by věk v jeho životě hrál nějak významnou roli. Prvnímu zlu 

čelil, když mu byl rok, v prvním ročníku byl dost starý, aby se tváří v tvář utkal 

s Voldemortem, ve třetím, aby přemohl všechny ty mozkomory, ve čtvrtém, aby 

se zvládl dostat přes nástrahy turnaje, a teď, aby řediteli zachránil život… Ale 

stejně to nestačilo na to, aby se mohl aktivně zapojit do boje proti zlu? Nebo 

ano? Zamyslel se, a pak si sám pro sebe přikývl. Možná by to přece jen nějak 

šlo. 

Usmál se na Ronovu sovičku, odměnil ji několika pamlsky, a než je tento 

poštovní doručovatel všechny zchroustal, tak sepsal odpověď pro přátele a 

odeslal ji zpět. 

Pak, pamatuje na Hermioninu taktní připomínku, vyndal učebnice a pustil se do 

domácích úkolů. Přece jen – Ron nebyl jediný, kdo měl jisté zpoždění. 

ooOoo 

„Věděl jsi, že se něco takového stane, že ano?“ obvinil mezitím rozvášněný mistr 

lektvarů v ředitelně Brumbála. Přenesl se sem krbem ze svých komnat okamžitě, 

jak se to dozvěděl. Stačil mu jediný pohled na přední stranu novin, aby mu 

došlo, že tomu třeba mohl zabránit. 

VE STŘEDU VEČER SMRTIJEDI ZAÚTOČILI NA KOUZELNICKOU OSADU 

RACHOTIVÝ KLOUBOUKOV. NIKDO NEPŘEŽIL! 

„Třicet pět lidí, Albusi! Žilo tam třicet pět lidí!“ křičel, a pak už jen šeptem 

opakoval, „Třicet pět. Byly mezi nimi děti. Některé ještě ani neuměly chodit, 

Albusi. A já jsem nemohl nic udělat, protože jsem to zatraceně nevěděl!“ 

„Severusi,“ klidnil ho starý muž. Obešel stůl, za kterým při jeho příchodu seděl, a 

položil mu ruku na rameno. Černovlasý kouzelník ho odstrčil. „Nemůžeš zachránit 

všechny, i kdybys chtěl.“ 

„Že to říkáš právě ty, dobrodinče!“ vyprsknul dotčeně lektvarista, dýchal ztěžka. 

„Chápu to tedy dobře, když si myslím, že se tím rituálem přerušilo nejen moje 

prokletí?“ zeptal se zvědavě. 

Severus kývl a vyhrnul si rukáv. 

Albus po jeho předloktí zamyšleně přejížděl palcem. Kdyby ho neviděl, ani by ho 

necítil, pod bříškem prstu vnímal jen hladkou kůži. „Jako by nic neznamenalo, 

že?“ usmál se pak. 

Severus svou ruku vyprostil z jeho dlaně a vybledlou lebku s hadem opětovně 

zakryl. „Navždy budu vědět, že tam bylo,“ odvětil pochmurně. 

„Ano, to jistě,“ odpověděl starší čaroděj a přešel ke svému stolu. Tam vytáhl 

kousíček pergamenu, něco na něj načmáral a lusknutím prstů nechal zmizet. 



„Dáme si čaj a v klidu to probereme? Nebo bonbón?“ usmál se laskavě, když se 

otočil zpět ke svému kolegovi. 

Severus si odfrkl a usadil se do křesla u okna. Bylo to jeho oblíbené, pokud se 

tedy o nějakém stupni Severusovy oblíbenosti křesel v Albusově pracovně dalo 

mluvit. A minule měl ten fracek tu drzost mu ho zasednout! 

„A teď mi řekni, Severusi - pokud a opakuji, pokud bys byl přítomen 

Voldemortovu shromáždění a dozvěděl se s předstihem o plánovaném útoku, co 

bys udělal?“ 

Severus se zatvářil podrážděně. Nezkoušel už tak tento stařec jeho trpělivost 

dostatečně? Musí si před ním ještě připadat jako školáček? „Samozřejmě bych 

informoval tebe a Řád.“ 

„A co bychom udělali my? Uvědomili všechny občany? Chránili celou vesnici?“ 

„Já nevím!“ Rozpřáhl bezmocně ruce. „Něco bychom vymysleli. Nebyl důvod, aby 

zemřeli!“ 

„Ne, možná ne. A možná to měli napsané ve svém osudu, tak jako ty jsi tam 

měl, že budeš mít na své paži znamení zla a že až ve správnou chvíli zjistíš, že to 

byla chyba…“ Pronesl ředitel zadumaně. Pak vzhlédl a ostře se na mistra lektvarů 

zadíval, až se mladší muž zachvěl. „Nemohli jsme je zachránit, Severusi, jistě ne 

všechny, i kdybychom chtěli. Protože, kdybychom to bývali udělali, pak bychom 

přišli o někoho daleko cennějšího, o někoho, kdo riskoval poslední roky každý 

den, a přitom stačilo tak málo, aby sám přišel o život.“ 

Severus ztuhl, zorničky rozšířené šokem. A pak se prudce odvrátil. Nedokázal ten 

pohled snést. 

„Správně. Už jsi to pochopil, že?“ zeptal se Albus tiše. „A já jsem opravdu rád, že 

jsi z toho všeho venku, můj chlapče. Bylo to pro tebe příliš nebezpečné…“ 

Nastalo ticho. Černovlasý muž zaměstnal své oči pohledem z okna, ten bělovlasý 

si rozbalil další citronový drops. 

A pak je z jejich společního hloubání nad nepoučitelností lidstva, pomíjitelností 

příměří a nesmrtelností temnoty vytrhly spěšné kroky na schodech. 

Do místnosti vletěl Potter. 

ooOoo 

Harry běžel chodbami jako smyslů zbavený, dokonce se ani nezastavil, když 

omylem proběhl skrz sira Nicholase. Jen trochu zpomalil, letmo na něj pohlédl a 

zamumlal omluvu. 

Skoro bezhlavý Nick raději s průpovídkou: „Ti mladí v dnešní době nevědí, co 

činí,“ odplul na domluvenou schůzku s lady Helenou. 



U chrliče Harry vybafnul heslo a ani si nepočkal, až ho schody vyvezou. Vzal je 

po dvou a s hroznou předtuchou, že se Brumbálovi něco stalo, vpadl do 

ředitelny. 

ooOoo 

Jakmile ho Severus uviděl, chtěl pronést něco kousavého ve smyslu: „Co tu zase 

děláte, Pottere!“, i když mu v tom samém okamžiku došlo, že pro něj ten starý 

chytrolín, co ví vždycky všechno nejlépe, nechal poslat. Jenže pak, když si ho 

lépe prohlédl, pobledlého a udýchaného, s obavami ve tváři, měl najednou 

zvláštní pocit, že by ho měl raději obejmout, než na něj útočit. Nechápal, odkud 

se to vzalo, ale v tom okamžiku se rozhodl, že sebou takhle cloumat nenechá. 

Podobné pocity byly zcela nepřijatelné. 

Od toho rituálu se vlastně ještě vůbec nesetkali. Severusovi úplně stačilo, že se 

museli pohybovat ve stejných prostorách a dýchat stejný vzduch. 

Avšak pak měl v jedné vteřině najednou dojem, jako by se směr toku jeho magie 

změnil, z plynule krouživého na něco jiného. Jako by se ta vnitřní síla do té doby 

pevně skrytá a zaklesnutá v jeho středu roztahovala, tápala, směřovala k chlapci 

a toužila se ho alespoň na kratinko dotknout… 

Mladík na tom byl zřejmě podobně, protože sebou najednou cuknul a s hrůzou 

zacouval na druhou stranu místnosti, snaže se svou magii stáhnout zpět do 

svého centra. 

Severus se rychle vzpamatoval a učinil to stejné. Ale pokud s ním tohle dělala 

jeho pouhá jeho přítomnost, jak by to asi dopadlo, kdyby se třeba letmo dotkli? 

A dost, stačí! To je zcela bezpředmětné a absurdní, namlouval si sám sobě. 

Podvědomí se ušklíblo a udělalo si ve své paměti další hluboký zářez. 

ooOoo 

Harry se opařeně opřel o stěnu, měl pocit, jako by na něj přicházely mdloby. 

Tohle jeho magie ještě nikdy předtím neudělala. Jako by se rozpínala, natahovala 

se… Co se to jen, pro Merlina, děje? Nadechl se, snažil se uklidnit, nesmí dát na 

sobě nic takového znát. Už alespoň ví, že se něco takového může stát. To 

nutkání přemůže, musí, a jistě to i zvládne. 

Očima sklouznul po Brumbálovi, který na něj zvědavě hleděl a vypadal zcela 

zdravě. 

„Chtěl…“ Odkašlal si, protože hlas ho nějak zrazoval. „Chtěl jste mě vidět, pane?“ 

„Ano, chtěl jsem, abys věděl, jaký další dopad mělo spojení vašich magií.“ 

Snape po něm hodil nazlobený pohled, ale Brumbál ho umlčel výrazem: Musí to 

přece vědět!, a tak natruc zůstal zticha. 



Mladík začal panikařit, ale Brumbál zvedl koutky do laskavého úsměvu. „Je to 

dobrá zpráva, Harry. Víš přece, co pro Řád Severus dělal. Díky němu jsme se 

dozvěděli spoustu hodnotných informací, ale postupem času pro něj ta situace 

byla až příliš nebezpečná. Už dávno jsem si říkal, že by toho měl nechat, jenže 

mi v tom bránilo vědomí, že by jeho znamení zla bylo stále aktivní a Voldemort 

by mu tedy i přesto mohl dál škodit. Ovšem po tom vašem spojení magií se 

pouto mezi Severusem a Voldemortem přerušilo.“ 

Harry se překvapeně podíval na mistra lektvarů. „Věděl jste, že k tomu dojde?“ 

Snape si odfrkl. „Měl jsem jisté tušení, ano.“ 

„To je dobře,“ odpověděl mladík tiše. 

Severus se nedůvěřivě zamračil, až se mu na čele vyrojily hluboké vrásky. „Co je 

dobře?“ 

„Že jste volný, pane,“ vysvětlil střapatý kouzelník, jako by to byla jasná věc. To, 

že mezi nimi byla zlá krev, ještě neznamenalo, že by mu přál takový osud. Byl si 

jen mlhavě vědom toho, co se asi na shromážděních může odehrávat, ale i ta 

jedna zkušenost s Cruciatem mu bohatě stačila nadosmrti. 

Albus se nedokázal zářivě neusmát. Severus nevycházel z údivu a jen léty 

cvičený smysl pro zachování nezúčastněného výrazu mu pomohl to neukázat ve 

tváři. 

A pak si mladík promnul čelo a okamžitě vyhrkl. „A moje jizva?“ 

Brumbál trochu pohasl a zavrtěl hlavou. „Ne, Harry, obávám se, že se její kletba 

nezrušila. Možná o něco oslabila. Je mi to líto.“ 

„Nevadí,“ pousmál se, jako by se dávno smířil s tím, že se mu ten samozvaný 

pán temnot dokáže občas dostat do hlavy. „Vypadá to tedy, že jsme z toho 

vytěžili všichni tři…“ dodal ještě do ticha zamyšleně. 

„Vlastně máš pravdu!“ rozzářil se znovu ředitel a modré oči mu oslnivě jiskřily, 

až z toho Severuse rozbolela hlava. 

Mistr lektvarů se náhle prudce vztyčil a s prohlášením: „Už jsem tě zdržoval dost 

dlouho,“ odešel pryč. 

Harry se trochu obával, jestli se nestane opět něco podobného, jako když sem 

předtím tak zbrkle vtrhnul, ale zřejmě měli svou magii oba plně pod kontrolou, 

uvědomujíce si tu možnost, že nepocítil ani záchvěv podobného pocitu. 

Když s ředitelem osaměl, přešel blíž k jeho stolu a zeptal se na to, co ho napadlo 

poté, co mu Hermiona poslala ten dnešní dopis. „Pane, mám pravdu, pokud se 

domnívám, že tím, že jsem prošel s profesorem Snapem rituálem spojení magií, 

jsem v podstatě svým způsobem plnoletý?“ 



Brumbál překvapeně zamrkal, asi ho něco takového nenapadlo. „Ano, zřejmě 

ano.“ 

Harry přikývl, jako by to čekal. „Pak bych tedy chtěl vstoupit do Fénixova řádu, 

pane. Už nehodlám stát stranou,“ prohlásil pevně. 

Brumbál se nadechoval k námitkám, ale Harry ho rychle předešel. „Přemýšlejte 

nad tím, pane. Já už nejsem dítě, není třeba mě chránit. Tahle válka se z velké 

části vede kvůli mně, i když jsem si to nikdy nevybral. Vím, že mohu pomoci.“ 

Starý muž si ho dlouhou dobu jen prohlížel, až měl Harry skoro pocit, jako by se 

mu díval přímo do hlavy a hledal motivy stojící za takovým rozhodnutím, ale pak 

smutně přikývl. „Po zkouškách tě, Harry, sám navrhnu, pokud to stále ještě bude 

tvé přání.“ 

„Děkuji, pane,“ vydechl mladík. Vlastně nečekal, že by to bylo tak jednoduché. 

Znal pravidla. Věděl, že se za nového člena musel zaručit stávající člen a nováček 

pak musel být odsouhlasen alespoň třemi čtvrtinami svolaných kouzelníků. Bylo 

důležité, aby si chránili svá tajemství, tady šlo o životy lidí. A v dnešní době 

nebylo možné věřit jen tak někomu. 

„Ne, Harry, to já musím poděkovat tobě,“odpověděl bělovlasý muž vážně. 

Mladý kouzelník přikývl. „Jsem rád, že jste v pořádku, pane.“ 

„Díky, vám, hoši, jen díky vám. A děkuji, že jsi tak rychle přišel. Chtěl jsem, 

abys to o Severusovi věděl. Třeba se teď na něj budeš dívat trochu jinak.“ 

Harry pokrčil rameny. „To záleží spíše na něm, pane.“ 

„Och, nikdy není nic jen jednostranné, můj chlapče,“ usmál se Brumbál 

vědoucně. 

Harry se zakuckal a uhnul pohledem. „Uh, půjdu si dodělat úkoly, vyběhl jsem… 

od rozdělané práce.“ 

„Jistě, Harry, jak jen potřebuješ. A dej si něco dobrého k obědu,“ navrhl mu 

pobaveně. 

„Vy taky, pane,“ odpověděl, než se otočil ke dveřím a odešel. 

ooOoo 

Draco Malfoy se na ně nedíval se závistí, jistěže ne. Něco takového neměl on, 

dědic slavného, ctihodného, starobylého kouzelnického rodu zapotřebí. Ne, byla 

to nechuť, byl to odpor, bylo to znechucení, které cítil, když skrytý ve stínech u 

vchodu do hradu sledoval to odporné shledání Pottera s jeho partičkou. Vítání 

rádoby Vyvoleného s tou nemožnou vševědkou, která neměla dost slušnosti, aby 

dokázala zkrotit svou otřesnou hřívu, co měla na hlavě, a toho zrzavého pitomce, 



který si hrál na to, že někým je, když se může honosit titulem kamarád Harryho 

Pottera, chlapce-který-přežil-jen-díky-troše-neskutečného-štěstí. 

Ano, musel si zacpat uši, aby neslyšel ty dojemné výkřiky nadšení a radosti, 

zavřít oči, aby neviděl, jak se na sebe tisknou v přátelském objetí, zatvrdit své 

chladné srdce, aby ze sebe nevydal nějakou nepatřičnou emoci. Musel zůstat 

jako skála. 

Draco Malfoy věděl, že se musí spoléhat jen sám na sebe a že bude lepší, když to 

tak i zůstane. 

ooOoo 

Prvního školního dne po prázdninách byla Velká síň opět plná studentů, škola po 

týdenní odmlce konečně ožila. Kolejní stoly jako obvykle přetékaly jídlem, až měl 

Harry pocit, že kdyby měl všechno sníst, tak z něj musí být zákonitě Hagrid. 

Povídali si včera s Ronem a Hermionou dlouho do noci. Harry jim podrobně vylíčil 

všechno, co se tady za ten týden seběhlo, a dívka slíbila, že se poohlédne 

v knihovně po něčem, co by Harrymu mohlo napovědět, jak se vypořádat s těmi 

podivnými záchvěvy magie. Ale v podstatě mu řekla to, co už věděl sám - že si 

toho má všímat a snažit se více sledovat své reakce na profesora. Na oplátku mu 

museli podrobně vyprávět o všech lotrovinách, které vyváděli v Doupěti. 

V současné chvíli měli zřejmě oba potřebu se věnovat další bouřlivé, ale celkem 

neškodné výměně názorů, jak se u nich v poslední době stávalo celkem často. 

„Teď ale vážně, Rone,“ zeptala se dívka vytočeně, „Copak ti vážně jde jen o to 

jedno?“ 

„Ne, Hermi,“ snažil se ryšavý chlapec oponovat s plnou pusou. 

Čarodějka se zatvářila překvapeně a trochu rozpačitě. 

„Ještě o famfrpál, samozřejmě!“ dodal Ron vítězně, jako by ji tím snad měl 

ukonejšit. 

„Ty jsi nenapravitelný, Ronalde Weasley!“ vyjekla Hermiona tak nahlas, že se na 

ně s otázkou v očích otočili téměř všichni snídající studenti. Hermiona se 

nepatrně ošila, přinutila se usmát a ztišila hlas. „Nejdřív Levandule, pak se s ní 

rozejdeš a měsíc na to chodíš s Romildou, a teď je to zase Parvati?“ 

„Tedy, Hermi,“ usmál se Ron předstírající zamyšlení, „skoro to vypadá, že žárlíš, 

že nejsi mezi nimi…“ uculil se na dívku. 

Ta překvapeně vykulila oči, než nasadila pobavený úsměv, čímž Ronovi setřela 

ten jeho. „Moc si fandíš, Lonánku. Já a žárlit? Jak bych mohla žárlit na svého 

bratra?“ pronesla tónem – to dá rozum. 



Ron trochu pobledl, než vykoktal. „Teď jsem trochu zmatenej, Hermi. Ty přece 

nemáš žádného bratra, nebo mi snad něco ušlo?“ 

Hermiona objala přihlížejícího Harryho kolem ramen a mrkla na ryšavce na druhé 

straně stolu. „Och, ty můj Romeo, ale jistěže mám. Tebe a Harryho!“ 

Ron vypadal, že se mu zježily všechny vlasy na hlavě, než umrlčím hlasem 

prohlásil: „Tak to jsem teda neskutečně šťastnej!“ 

Hermiona pustila Harryho, který se nedokázal ubránit smíchu, a tak si rychle dal 

ruku před pusu, než vyprsknul, až mu zaslzely oči. 

„No, ty tomu snad rozumíš, kámo?“ zeptal se ho vykolejený Ron. 

A vtom do místnosti začaly vlétávat sovy. 

 

Kapitola 5 – Nemáš jinou možnost 

Severus shlížel na ten mumraj před sebou nanejvýš pohrdavě. Bez svého pláště 

se cítil nesvůj – jenže, co měl dělat, když se jinak toho horka nedokázal zbavit a 

s tváří rudou jak ředkvička po hradu opravdu chodit nechtěl? Také mu to jistě 

naruší jeho impozantní vstupy do hodin a působivé otočky. Slíbil si, že si alespoň 

pro lepší pocit nechá narůst delší vlasy. To by snad mohlo jeho reputaci trochu 

vrátit do starých kolejí. 

Ti ubožáci se neodváží říct mu něco do tváře, ale za zády, to si o něm špitají. 

Ano. Věděl to. Znal všechny ty přezdívky, kterými ho v bezpečí svých myslí 

jmenovali. Netopýr z podzemí, umaštěnec, křivonoska, nenasytný upír a další. 

Dětská mysl dokázala vytvořit stovky a stovky hanlivých jmen. A přesto, když se 

na ně podíval, tak viděl v jejich očích jen respekt a hrůzu. V jeho hodinách se 

nehlučelo, někteří nejmenovaní (že Longbottome?), dokonce nedokázali 

promluvit, ani když měli. Severus Snape byl prostě postrach školy a byl na to 

hrdý. 

Tak jak bylo možné, že se mu Potter dokázal tak často postavit? Dvakrát 

v krátké době ho vykolejil. Ten spratek byl jako žíravina. Přeteče, vy ji všechnu 

utřete a myslíte si, že máte vyhráno, ale ona se dostane do nějaké drobné trhliny 

a v ní začne hodovat, až se procpe tam, kde byste ji nikdy nečekali. 

Severus dobře věděl, proč se mu dostal do srdce jako nějaký červ. Vina 

s člověkem cloumá a někdy se projeví na nečekaných místech a s nečekanou 

silou. A tahle vina měla na své straně dlouhých osmnáct let, aby mohla pozvolna 

růst a nepozorovaně ho užírat zaživa. 

Zvedl hlavu, podíval se na něj. Harry Potter, chlapec-který-přežil-aby-jeho-

osudem-bylo-svázat-se-s-nenáviděným-profesorem. Ironie, že? 



Do místnosti vlétly sovy. Zelenooký chlapec se k němu otočil a vložil na něj svůj 

obrýlený pohled. 

A pak měl Severus najednou pocit, že je něco strašně špatně. Jen nevěděl co. 

Ne, nesouviselo to s Potterem, tentokrát ne. Chlapec se ošil a očima vyhledal 

sovu letící přímo k učitelskému stolu. 

Severus jeho pohled sledoval. Byl to středně velký hnědý pták, úplně obyčejný, 

takových už viděl stovky. V drápech nesl drobný balíček. 

Sova naklonila hlavu, snesla se trochu níž, houkla, a když si byla vědoma toho, 

že má plnou pozornost příjemce, upustila náklad dolů. 

Albus vzhlédl, natáhl ruku, že balíček chytí a v tu ránu se spustil bradavický 

alarm. 

BIM! BUM BUM… BIM! BUM BUM… BIM! BUM BUM… 

Severus se vymrštil a dlouhým skokem po něm chňapnul jako první. 

„Severusi, co to…“ začal bradavický ředitel nechápavě. 

Učitelé a studenti se zmateně rozhlíželi kolem sebe, až jim pohled padnul na 

mistra lektvarů. 

Severus strnul, zblednul, vykulil oči a potácivým krokem se doploužil ke stěně, 

kde se zapřel a ze všech sil bojoval s prokletím, které do něj tím dotekem 

vstoupilo. 

Školní zvony bily dál na poplach jak splašené. Ve vzduchu zavířila černá magie. 

Kletba trvalého spánku, ne! Tady ti je znalost nejrůznějších protikouzel málo 

platná, musíš si pomoci sám, křičel lektvarista v duchu. Nohy se mu začaly 

podlamovat, oči se stáčely vzhůru, nedostávalo se mu vzduchu, modral. Ještě 

vydrž, dokážeš ji zvládnout! Ještě okamžik! 

Učitelé s hrůzou sledovali, co se děje, studenti byli bez dechu. Severus sváděl 

bitvu a… prohrával. 

Harry se postavil, namířil na něj ruku a s planoucíma očima jasně vyslovil: „Ne!“ 

A pak se bezvládně svalil na zem. 

Ze Severuse ta tíha spadla, jako by na něm nikdy žádná neležela. Chrčivě se 

nadechl a se smrtonosným leskem v očích a avadou na rtech prosvištěl kolem 

stolu k tomu nemožnému spratkovi. 

V závěsu za ním se vzpamatovala i Pomfreyová a urychleně ho následovala. 

„Severusi, co se stalo?“ vyjekla zadýchaně, když poklekala vedle učitele Lektvarů 

u bezvládného těla. 



„Kletba trvalého spánku,“ zavrčel oslovený a pokoušel se Potterovi na krku 

nahmatat tep. 

„Jak to víš?“ vyzvídala dál stále ještě otřeseně. 

„To je přece jedno, Poppy,“ utrhl se na ni. „Napumpuj do něj tolik povzbuzujících 

kouzel, kolik zvládneš, abychom ho mohli dostat pryč!“ 

Lékouzelnice zamrkala a okamžitě se dala do práce. A pak ho konečně mohli 

odlevitovat na ošetřovnu. 

Na druhé straně síně Draco Malfoy s hrůzou lapl po dechu, když mu došlo, jakou 

to pro něj bude mít dohru. Někdo dnes zaútočil na Albuse Brumbála a on to 

rozhodně nebyl. 

ooOoo 

Harry se probouzel zvolna a neochotně, jako by na to jeho tělo ještě nebylo 

připravené, jako by ho nechtělo poslouchat. Nitky jeho vědomí, zahalené 

v mlžném oparu, se seskupovaly jen pozvolna. Vzdáleně slyšel, že na něj někdo 

křičí a nadává mu, ať se pro Merlina vzchopí, že bude místo studia do konce 

života jen po mudlovsku drhnout chodby, jestli to nezvládne, anebo že si z něj 

udělá laboratorní krysu a bude na něm předvádět všechna kouzla od prvního po 

sedmý ročník… A pod tím vším, někde v hlubinách své mysli cítil, jak ho něco 

tlačí a směruje, jak mu pomáhá tomu kouzlu vzdorovat. Jemně se to propletlo 

s vlákénky jeho magie a nepustilo ani o krok dál. Povědomá síla a přece tak 

odlišná od té jeho, trochu chladná, nesmlouvavá, odhodlaná. Až kletbu nakonec 

společnými silami zničili. 

Rázem bylo po všem. Kletba i ta cizí magie ustoupily. Harry si jen neurčitě 

uvědomoval, že je ta nápomocná magie ještě stále poblíž, jen se jí už nedokázal 

dotknout. A byl moc slabý, aby to zkoušel. Roztřeseně se nadechl a rozkašlal se. 

Otevřenýma očima vytřeštěně zíral na ztrhanou osobu nad sebou. Černé oči plály 

zvláštním mihotavým plamenem, mužova tvář byla zčervenalá a tenké rty 

zatvrzele sepnuté k sobě, na spáncích se mu leskly drobné kapičky potu. 

A pak se ten obličej oddálil a mistr lektvarů na něj syčivě zavrčel: „Jste absolutní 

idiot, Pottere. Jste ten nejnezodpovědnější fracek pod sluncem! Mohl jste skončit 

prokletý navěky jako Šípková Růženka. Nemyslete si, že ji někdy někdo 

vysvobodil, ty báchorky o statečném princi jsou jen pověry pro romantiky a 

nevzdělance. Ještě přece nevíme, co všechno s námi to spojení provedlo, zatím 

to byly jen náznaky a vy provedete něco tak absolutně… nebelvírského!“ To 

poslední slovo vyplivl jako něco obzvláště nechutného. 

Chlapec byl nadopovaný kouzly a lektvary, jistěže byl, protože se i přes to 

všechno znaveně usmíval. Oči měl zeširoka otevřené, jako by hleděl na nějakou 

neskutečnou krásu. „Nebylo by tedy na čase to zjistit?“ měl tu drzost potutelně 

se zeptat. 



„To je teď zatraceně jedno! Proč jste to, krucinál, udělal?“ rozlítil se Severus 

hlasitěji a v černých očích se rozhořelo něco divokého. 

A Potter konečně zvážněl. „Slyšel jsem vás, nezvládl byste to sám,“ zašeptal. 

„Cože?!?“ Lektvarista doufal, že se přeslechl. Opravdu v to doufal, z celého 

srdce. Potter přece nemohl naznačovat, že vnímal jeho myšlenky, když… 

Chlapec zvednul bradu a pohlédl Severusovi zpříma do očí. „Nejdřív si odpovězte 

na to, proč jste vy riskoval pro Brumbála, a až potom mi můžete začít nadávat,“ 

pronesl rozhodně. 

A v ten moment jako by to Severus pochopil. Jako by rázem prozřel a uviděl před 

sebou člověka, který tam sice vždy byl, ale zůstával pro něj skrytý pod rouškou 

dětinskosti a oparem lehkovážnosti. Už nejednal s žádným malým ukňouraným 

klukem. Před ním na nemocniční posteli ležel dospělý mladý muž, který na něj 

svýma očima křičel – neberte mě na lehkou váhu nebo by se vám to mohlo 

vymstít. 

„Nenávidíte mě,“ pronesl Severus po chvíli, kdy se jen navzájem měřili pohledy. 

Harry se lehce hystericky zasmál. „A za co? Nenávidím vaše chování, vaše 

posměšky a všechny ty křivdy, kterých jste se na nás dopustil, to ano, ale nikdy 

jste neudělal něco, za co bych vás opravdu mohl nenávidět.“  

Severus na něj jen hleděl, neměl slov. 

Mladík sklonil hlavu, trochu nemotorně se zavrtěl v posteli a odvrátil se. „A teď 

mě nechte spát.“ Zavřel oči. 

Slyšel jen, jak se lektvarista zvedl a spěšně odešel pryč. Jeho magie, bublající na 

povrchu, připravená se znovu protnout, se s lítostí stáhla zpět. 

ooOoo 

Když se vzbudil znovu, čekala na něj lékouzelnice s neoblomným výrazem ve 

tváři a několika lahvičkami s lektvary. Harry ani neměl v úmyslu nějak 

odporovat. Za ty roky ve škole si na její péči zvykl (docela často ji totiž 

potřeboval) a věděl, že to prostě myslí dobře. Byla jako matka pluku neustále 

dohlížející na svěřené potomky. Rázná a přísná, ale milující. 

Harry se posadil do polštářů, nasadil si brýle, vypil lektvary a trochu zmateně se 

rozhlédl. Měl takový neurčitý pocit, že svedl dost důležitý rozhovor se Snapem a 

hlavně velmi zvláštní přetahovanou s kletbou z černé magie, která byla zřejmě 

původně namířená proti řediteli. A to už byla třetí, o které věděl. Co když jich 

bylo víc… A bylo to vůbec s tím prstenem tak, jak Brumbál tvrdil? Nebyl to jen 

další z útoků na jeho osobu? Pokud ano, pak by to ale začalo ještě před 

začátkem školního roku a tím by byl Malfoy prakticky z obliga. Nebo ne? 



Než stihl rozvinout další neurčité teorie, vykoukla zpod závěsu zrzavá hlava. „Je 

vzhůru, Hermi,“ oznámil Ron dívce zřejmě stojící za ním. 

Oba se protáhli dovnitř. Hermiona se usadila na židli, Ron na krajíček postele. 

Dívali se na něj vážně a Harry začal trochu zmatkovat. „Co je?“ 

„Měla jsem strach, Harry, už nikdy nic takového nedělej.“ Hnědovláska do něj 

zabodla své oříškové oči a Harry trhaně přikývl. 

„Jo, kámo, fakt jsi nás vystrašil. Copak jsi toho nezažil už dost?“ přidal se Ron 

z druhé strany. 

A Harrymu najednou vyhrkly slzy, ani nevěděl proč. Že je zklamal? Že zbytečně 

riskoval? Že mohl… 

„Harry, to ne, to jsme nechtěli, jen jsme se strašně báli,“ konejšila ho dívka a 

objala ho. Mladík jí zabořil hlavu do ramene a roztřeseně se nadechl. „Strašně jsi 

riskoval, mohl jsi… já nevím, mohlo to prostě dopadnout špatně.“  

„Povíš nám přesně, co se stalo?“ zeptala se, když se Harry trochu uklidnil. Mladík 

přikývl a ona se odtáhla. 

Zaměřil se pohledem na své ruce, a pak začal mluvit. „Byla to kletba namířená 

proti Brumbálovi. Viděl jsem k hlavnímu stolu přilétat sovu a něco se mi na ní 

nezdálo, tak jsem ji prostě sledoval. Snapeovi to zřejmě taky došlo, ještě dřív, 

než začal poplach. No a pak jsem…“ Vzhlédl a podíval se na ně. Jen poslouchali, 

nesoudili. „Slyšel jsem Snapea, jak s tím bojuje. Nezvládal to. Nevím, jak mi to 

došlo. Byl to takový momentální nápad. Jako by mě to spojení k tomu prostě 

vybízelo. Přetáhl jsem tu kletbu na sebe…“ Nadechl se. „Jenže jsem nevěděl, jak 

s ní bojovat. Skolila mě hned v první vteřině, ale nedostala mě úplně, už byla 

oslabená od Snapea… Takže mi s ní tady na ošetřovně pak musel nějak pomoct. 

Nevím jak, mám na to jen mlhavé vzpomínky…“ dokončil a odmlčel se. Čekal na 

jejich reakci. 

„Tak…“ začal Ron, „to bylo děsně statečný, kamaráde, fakt.“ 

Hermiona ho zpražila pohledem. „A taky nezodpovědné.“ 

Harry se smutně pousmál. „Jo, to říkal Snape taky,“ odvětil tiše. 

„Měl by sis s ním promluvit, Harry, musíte to spojení nějak zvládnout, jinak by se 

něco takového mohlo opakovat…“ 

„Myslím, že už jsme trochu mluvili, ale moc jsme toho nenamluvili,“ zamumlal 

Harry. 

„Tak to budeš muset zkusit znovu,“ domlouvala mu kučeravá dívka. 

Harry přikývl. No, to mu došlo také. Zřejmě se tomu nevyhne. Ale nejdřív si ještě 

trochu odpočine a také by chtěl vědět, jak se to všechno vůbec mohlo stát… 



ooOoo 

Severus seděl ve svých soukromých pokojích se sklenkou bílého vína v ruce a 

přemýšlel. A že toho bylo v poslední době na zvažování opravdu hodně. Ne, 

nebyl to jen Potter v hlavní roli, ne, i když hrál ústřední úlohu v celé té frašce 

jménem život Severuse Snapea. Bylo toho o hodně víc… 

Zvenku se ozvalo zaklepání. Severus položil sklenku a vyzval pozdního 

návštěvníka, aby šel dál. Že by to byl ten, kterého očekával? 

Dveře se otevřely, Draco vstoupil trochu váhavě dovnitř. Díval se po Severusovi, 

jako by se chtěl ubezpečit, že smí opravdu vejít. Neměli v poslední době 

s kmotrem nijak srdečné vztahy, dalo-li se mezi dvěma zmijozely mluvit o nějaké 

srdečnosti. 

Severus mu pokynul k druhému křeslu, nalil další skleničku vína a s rukama 

sepjatýma v klíně čekal, s čím mladší muž přišel. 

Draco si rychle loknul, zřejmě opravdu potřeboval nějakou podporu. No ano, u 

Malfoyů se alkoholem nikdy nešetřilo. Lucius měl takovou průpovídku, že střídmé 

pití bystří smysly a uvolňuje ducha. Pokud tím myslel to, že je pak schopen snést 

všechno to řádění na smrtijedských setkáních, pak s ním Severus musel 

v podstatě souhlasit. 

„Nebyl jsem to já,“ vyhrkl po chvíli světlovlasý kouzelník. 

Severus přimhouřil oči, ruce sepjal do stříšky. „Vím.“ 

„Jak to můžeš vědět?“ vyděsil se Malfoy. 

Severus se ušklíbl. „Jednak tě znám a za druhé – ty tvé předchozí akce byly 

neosobní, hodně jsi po sobě zametal stopy a vždy jsi měl prostředníka - a za třetí 

vím, že ty jsi tu kletbu neseslal.“ 

Draco zcela nezmijozelsky vykulil oči. „Jak?“ 

Mistr lektvarů protočil panenky. „Draco… tuhle kletbu jsme vymysleli s Regulem 

Blackem ještě za první války. Po světě nechodí mnoho lidí, kteří by ji znali, a ty 

zcela určitě nejsi mezi nimi.“ 

„Zapomínáš, kdo je můj otec,“ bránil svou hrdost mladý zmijozel. 

Severusův úšklebek narostl větších rozměrů. „Lucius by si tak dlouhou inkantaci 

nikdy nedokázal zapamatovat. Na jednoduchá kouzla je opravdu přeborník, 

neodpustitelné ovládá mistrně, ale na delikátnost složitějšího kouzlení nikdy 

neměl buňky.“ 

Draco už chtěl na otcovu obranu cosi podotknout, ale Severus ho zarazil 

zvednutím ruky a pokračoval sám. „A mimoto, i kdyby si to čirou náhodou 

zapamatoval a tebe kletbu opravdu naučil, tak i přesto vím, že jsi ji neseslal.“ 



Draco se mračil jako tisíc čertů. „Proč?“ 

„Protože tohle kouzlo vyžaduje opravdu velké magické schopnosti. Ne, 

nepodceňuji tě, Draco, to bych si nikdy nedovolil, ale vím, čeho jsi schopný. 

Tohle provedl zkušený a dosti mocný kouzelník. A mám pocit, že ty možná tušíš, 

kdo by to mohl být…“ 

„Bylo to poselství,“ vydechl Draco zničeně, „že ano?“ 

Severus na něj hleděl upřeně, ale nepotvrdil to, ani nevyvrátil, čekal, jak to jeho 

kmotřenec rozvine dál. 

„Nesplnil jsem, čím mě pověřil, a tak mi tím chtěl sdělit, že to přebírá někdo jiný 

a že jsem odepsaný…“ 

Severus pozvedl svou skleničku, trochu se napil, a potom přikývl. „Myslím, že 

ano.“ 

Draco mrtvolně zbledl, a pak na něj upřel své šedé oči. „Myslíš? Nevíš to?“ 

„Ne. Nevím.“ 

Mladík vyskočil na nohy a začal přecházet po pokoji. Severus ho navenek 

pozoroval s bohorodým klidem, ale v duchu se připravoval na to, co přijde. 

„Myslel jsem si to. Už docela dlouho, víš? Myslel jsem si dávno, že patříš k nim. 

Jenže jsem nic neřekl. Nevěděl jsem to s jistotou. A kdo by mi taky věřil? Ještě 

jsem v jejich očích nic nedokázal. Ale pak mi svěřil ten úkol a já si myslel, že 

konečně budu moct ukázat, že tam skutečně patřím, nejen podle jména, ale i 

podle svých činů. A víš, co si myslím? Že to byla past, past na mě, protože já 

jsem ve skutečnosti nikdy neměl šanci uspět. Kdo by také měl proti Brumbálovi, 

že? A tys to věděl, od začátku jsi to věděl a snažil ses mě chránit, protože jsi byl 

celou tu dobu na druhé straně. Mám pravdu, tak zatraceně, Severusi, mám 

pravdu?!?“ Na konci už Draco skoro křičel a ohnivě hleděl na vedoucího své 

koleje, svého kmotra, muže, ke kterému vždy shlížel s obdivem. 

„Ano,“ odpověděl Severus prostě. 

Draco mrknul, a pak se mu na tváři objevil triumfální úšklebek. No, ano, zjistil 

přece, že měl pravdu, ne? 

„Jaké mám teď možnosti?“ zeptal se duchaplně. 

„Vlastně hned několik. Vrátíš se tam a necháš to na něm, aby si s tebou dělal, co 

se mu zlíbí. Velmi pravděpodobně tě bude mučit pro své vlastní pobavení či pro 

výstrahu nebo tě také může zabít. A ty se pak budeš každý den klepat strachy, 

jestli nebo kdy to zase přijde. Nebo se přidáš na druhou stranu a budeš mít 

šanci, že se ti nic z toho nestane. Nebo můžeš zkusit utéct, ale to se prakticky 

rovná té první možnosti.“ 



Draco přikývl, trochu trhaně, otřáslo to s ním, i když to vlastně podvědomě tušil. 

„Malfoy se nikdy nevzdá svého života bez boje a vždy je svým pánem, ale také 

uvažuje realisticky. Jakou mám tedy možnost, že mě Brumbál nepošle do 

Azkabanu, když se mu přiznám?“ 

Severus přimhouřil oči. „Draco, sedím snad v Azkabanu já?“ 

Blonďatý čaroděj se na něj tázavě podíval a prohlásil: „Ale ty jsi mu přece 

neusiloval o život, ne?“ 

Tomu se mistr lektvarů uchechtl. „Nebelvíři mají zcela jiné hodnoty než my, 

Draco. Kde my vidíme zradu nejvyššího stupně, tam oni vidí jen bláznovství a 

jednání z donucení. Více si cení upřímnosti slov, takzvané čistoty srdce a úmyslů. 

Myslel bych si, že jsi na to po tolika letech svárů mezi tebou a Potterem přišel…“ 

pronesl trochu posměšně. 

Draco pokrčil rameny. „Nikdy jsem se o to ani nesnažil.“ 

„Možná to ale byla chyba…“ pronesl lektvarista zamyšleně. Sám stále nevycházel 

z údivu nad rozmanitostí myšlení příslušníků různých kolejí, ale už měl za ty roky 

jisté zkušenosti. 

„Tak mi poraď, co mám udělat?“ 

„Hmm… u Brumbála bude stačit, když se mu přiznáš a vysvětlíš situaci, vezme tě 

pod svá křídla. U ostatních… tam to bude složitější. Jenže po dnešku myslím, že 

moje krytí padlo. Nikdo mi neuvěří, že jsem Brumbála zachránil zcela náhodou. 

Ale to je pro tebe jen dobře, protože všichni vědí, že jsi můj oblíbenec. Budeme-li 

na stejné straně, pak si nikdo nedovolí proti tobě vystoupit,“ dokončil svou řeč 

lektvarista a významně se na mladšího muže zadíval. 

Draco přikývl. „Půjdeš se mnou do ředitelny?“ 

„Ne, ale pokud si přeješ, domluvím ti schůzku. Ten krok musíš udělat sám. Jistě 

chápeš, že by nedělalo dobrý dojem, kdybych tě tak takříkajíc přivedl za 

ručičku…“ 

„Dobře. Hned?“ zeptal se ještě mladší zmijozel. 

„Bylo by to nejrozumnější.“  

Když Draco kývl, vstal Severus z křesla a přešel ke krbu. Chvilku s Brumbálem o 

něčem diskutoval, než se vrátil k mladíkovi a ukázal na krb. „Použij letax, ředitel 

tě očekává. Cestu máš volnou. Jen ti ještě poradím, Draco, že upřímnost je 

někdy lepší zbraní než vybrané chování. Je to na tobě.“ 

Draco se na něj naposledy otočil, než děkovně kývl a zmizel v zelených 

plamenech. 

ooOoo 



Později toho večera se Brumbál pohodlněji uvelebil ve svém křesle a vlídně 

shlížel na svého kolegu strnule usazeného naproti. Mladší muž už to nevydržel, 

nadzdvihl obočí a popostrčil ho. „No?“ 

Albus se usmál. „Byl bys na něj hrdý, Severusi, opravdu byl.“ 

Lektvarista si dovolil úlevné vydechnutí a napjaté držení těla trochu polevilo. 

„Ochráníš ho…“ 

„Severusi, myslím, že to nikdy doopravdy nechtěl udělat a mám pocit, že tys to 

celou dobu věděl.“ 

Mladší muž přikývl. „Není zlý, jen… ho tak vychovali.“ 

„Ano, tím to má vlastně těžší než ostatní. Jsem rád, že jsi ho za mnou poslal. 

Myslím, že až si Draco uvědomí, že neudělal jen nějakou další chybu svého 

života, tak bude velmi přínosný…“ 

Severus se zprudka napřímil. „Albusi, ty máš něco za lubem. Neopovažuj se! To, 

že už jsi zdravý, ti nedává právo zasahovat do životů…“ 

Brumbál se uchechtl. „Když už jsme u toho. Už jsi mluvil s Harrym?“ 

Lektvarista se zamračil. „Měníš téma, a to zcela záměrně,“ zavrčel. 

„Severusi,“ změřil si ho Brumbál nesouhlasně. „To, co jste dnes udělali, a 

podotýkám – oba udělali, bylo velmi nebezpečné. Kdybys tu kletbu neznal, a 

kdyby ti Harry nepomohl a ty pak následně jemu, mohlo to dopadnout 

katastrofálně.“ 

„Co?“ nedal se druhý muž. „A nedošlo ti, že by celý ten rituál, kterým jsme 

prošli, byl potom zbytečný, protože Šípkové Růžence by bylo zhola jedno, jestli 

má černou ruku a do čtvrt roka zemře…“ 

„Nebuď tak pesimistický, můj milý. Věřím, že bych to zvládl stejně jako téměř ty. 

A o to právě jde, můj chlapče, téměř,“ zdůraznil, pohlédl na něj přes své 

poloměsíčité brýle a pokračoval: „Copak tebe neláká zjistit, jakou magickou silou 

bys díky tomu mohl vládnout? Severusi, když už máš tu možnost, měl bys ji 

využít,“ zabrnkal ředitel na zmijozelskou notu. 

Mistr lektvarů se zamračil. „Albusi, ty jsi zcela jasně chodil do špatné koleje!“ 

Možná máš pravdu, mrklo na něj pomněnkové oko. 

 

Kapitola 6 – Jak se to mohlo stát? 

V úterý byl Harry stále ještě na ošetřovně pod ostřížím dohledem postarší 

lékouzelnice, když se za ním zastavil Albus Brumbál. Muž se posadil u jeho 



postele a chvilku se na něj jen vážně díval, zatímco Harry nervózně žmoulal 

přikrývku. 

„Znovu vám dvěma vděčím za život a za to děkuji, Harry, ale to nic nemění na 

faktu, že to bylo pošetilé,“ začal. 

Harry kývl, nějak mu slova vázla v krku. 

Brumbál se konejšivě usmál a tiše se zeptal: „Mluvil jsi s profesorem Snapem?“ 

Harry si povzdechl a pohlédl na něj. „Krátce, hned v pondělí. Nikdy nevím, co si o 

něm mám myslet…“ zamumlal. 

Ředitel si promnul vous, jako by se k něčemu rozhodoval. „Severus je… složitý 

člověk.“ Pousmál se a lehce zavrtěl hlavou. „Ne, nemůžu ti nic konkrétního říct, 

můj chlapče, ale jistě si pamatuješ svůj první famfrpálový zápas a to neposedné 

koště, které se tě pokoušelo shodit, že? Co jste si o tom tehdy ty a tvoji 

kamarádi mysleli?“ Harry chtěl namítnout, co to s tím má co společného, ale 

Brumbál ho zarazil, když zavrtěl hlavou. „Ne, nic neříkej, jen uvažuj… Kdo byl 

nakonec skutečným viníkem? S kým ses to setkal u zrcadla, Harry?“ 

Mladý kouzelník mlčel, oči upíral do peřiny a v hlavě mu to šrotovalo jako 

v hodinovém strojku. 

„Všechno není vždy takové, jaké se zdá být. Měli byste si brzy promluvit, ale až 

se plně uzdravíš…“ dodal ještě ředitel s jiskřičkami v očích a nechal na mladém 

muži, aby se s tím popasoval sám. Je chytrý, jistě na to brzy přijde. 

„Ještě k tomu včerejšku…“ začal z jiného soudku, ale Harry ho předběhl, když 

vyhrkl: „Jak se to vůbec mohlo stát?“ 

Brumbálovy oči trochu pohasly. „Profesor a já jsme toho názoru, že na tu sovu 

muselo být uvaleno deaktivovací kouzlo, velmi mocné, které se zrušilo až 

v okamžiku, když sova našla příjemce zásilky a balíček k němu pustila. To proto 

bradavické alarmy spustily až tak pozdě…“ 

„Byl to Voldemort, že ano?“ zeptal se mladík a nespouštěl ze starého muže svůj 

pronikavý zelený pohled. Ten souhlasně kývl. 

„Velmi pravděpodobně.“ 

„Ale jak se budeme před něčím takovým bránit?“ vyzvídal dál s obavami v hlase. 

Ředitel se pousmál. „Učinil jsem dodatečná opatření a posílil ochrany. Podcenil 

jsem ho. Měl jsem za to, že si libuje spíš v akcích osobního rázu. Takto se nikdy 

předtím neprojevoval…“ dodal zamyšleně. 

„A ty útoky předtím? Ty směřované na vás?“ 

„Těmi někoho pověřil,“ vysvětlil nevzrušeně, jako by se nechumelilo. 



Harry se zamračil. „Víte koho?“ 

„Ano,“ kývnul čaroděj. 

„Ale nepovíte mi to, že?“ obořil se na něj Harry a v hlase mu zazněla výčitka. 

Brumbál se laskavě usmál. „Už to není podstatné…“ 

Mladík si trucovitě zkřížil ruce na hrudi. „Stále jste v nebezpečí,“ prohlásil 

vzdorovitě. 

„Ano, ale to jsme my všichni, stejně jako ty nebo Severus, až se Voldemort 

dozví, že ho zradil a on se to jistě dozví, pokud se tak již nestalo…“ 

Harry pobledl a vztekle praštil do polštáře. „Někdy svůj život vážně nenávidím.“ 

„Někdy se to stane každému z nás, Harry, ale nesmíme ztrácet naději.“ Odmlčel 

se, a pak pomalu vstal. „Už tě nechám odpočívat. Spát budeš v ložnicích nebo 

ještě tady?“ 

„Tady. Madam Pomfreyová mě pustí až na vyučování…“ zabrblal mladý kouzelník 

otráveně. 

„Och, naše Poppy je neoblomná, že? Tak tedy dobou noc, Harry.“ A 

s rozloučením odešel. 

Harry zůstal sedět na posteli v nemocničním úboru, schoulený pod přikrývkou, a 

strnule zíral před sebe. Uvažoval. Mohl by Brumbál opravdu o Snapeovi 

naznačovat to, co mu přišlo na mysl? Ale proč by se pak neustále choval jako 

prevít? Co za tím vším vězí? A co znamenala ta poznámka, že Brumbál útočníka 

sice zná, ale už to není důležité? Ten muž byl spletitější než Rubikova kostka. 

Když jste složili jednu stranu a mysleli jste si, že už máte naději vyhrát, objeví se 

nové překážky, které vás okamžitě vyvedou z vašeho omylu… 

ooOoo 

Na druhý den se Harry celkem dobře vyspal. Rozloučil se s madam Pomfreyovou 

a vydal se na snídani. Ron mu sbalil věci, které bude na dnešek potřebovat, a 

přinesl je s sebou do síně, a tak nemusel chvátat do věže. 

Harry měl trochu obavy, co bude dál. Včera měl sice na přemýšlení dost času, ale 

i přesto se ještě s profesorem nechtěl setkat a podle toho, jak ho muž ignoroval 

u jídla a později i na hodině Obrany, to bylo velmi vzájemné. Jo, kdyby jen život 

nebyl tak složitý, že? Věděl, že se tomu nevyhne, ale někdy je mudlovské rčení – 

co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek – prostě přeceňované. Harry by ho 

v tuto chvíli mírně poupravil a přepsal na: Co můžeš odložit, prostě odlož… 

Měl ještě celý den nařízený magický klid, a tak jen sledoval, jak ostatní pilně 

cvičí inkantace útočných kouzel, která minule načali, a pohyby hůlkou. Snape do 

jeho koutku vůbec nechodil a ani na jeho adresu nepronášel žádné pichlavé 



poznámky. Jen zmijozelové se zdáli nějací neklidní. Stále po profesorovi 

pokukovali, jako by snad očekávali, že na ně vybafne ze zálohy, a vysílali k němu 

divné pohledy. Dozvěděli se to snad? Vědí, že změnil strany? 

Harry lapl po dechu. No ano, Snapeovi vlastně nehrozilo nebezpečí jen ze strany 

Voldemorta, ale i ze strany jeho slizkých hadů. Vždyť oni přece do této doby 

věřili, že je neoblomným zastáncem jejich vymodleného krále. Harry jen doufal, 

že takoví nejsou všichni. Neměl tušení, jestli se o tom tihle chladní panáci třeba 

baví před spaním. A tam někde ve skrytých zákoutích jeho duše se objevil 

prazvláštní pocit - strach… 

Polkl a rychle zatřepal hlavou. Nebylo toho už dost? Musí se to všechno ještě 

takhle komplikovat? Snape si jistě poradí, nevypadá nijak znepokojeně. Jenže, 

odkdy tento černovlasý muž projevoval navenek nějaké emoce, že? 

Brumbál jistě zakročí… Cha, ty hlupáku, není vševědoucí, víš? Nebo snad něco 

udělal, když tě Umbridgeová mučila? Věděl snad o všech těch věcech, které se 

minulé roky staly? Ano! Křičelo srdce. Ne, oponoval rozum. Stejně jako 

v pondělí. Brumbál je člověk jako každý jiný a prostě neví všechno… 

A pak se profesor otočil a zabodl do něj svůj černý pohled, až měl Harry pocit, že 

se jeho tělo noří do ledové vody. Zamrkal a odvrátil se. Není to moje věc, 

opakoval si v duchu, není to přece moje věc! A s touto mantrou přetrpěl zbytek 

hodiny… 

ooOoo 

K obědu je čekal rýžový nákyp s různými druhy ovoce. Ron a Dean se 

předháněli, kdo najde větší počet plodů. Zatím napočítali švestky, meruňky, 

broskve, maliny, borůvky a dokonce mango. Bradavičtí skřítci měli zřejmě 

tvořivou náladu. Hermiona je shovívavě pozorovala, ale jinak diskutovala 

s Nevillem o nějaké bájné bylině, o které se před časem dočetla v… no, kde jinde 

než v knihovně. Harry sice nejdříve neměl moc hlad, ale ten nákyp byl tak dobrý, 

že si kupodivu dokonce ještě přidal. Dobré jídlo a příjemná atmosféra mu udělaly 

dobře, takže, když vyrážel s ostatními na Jasnovidectví, cítil se v příjemném 

rozpoložení. 

Profesorka Trelawneyová se dnes ani moc nezakoktávala a Harry musel uznat, že 

byl její výklad pro jednou docela poutavý a srozumitelný. A když jim pak řekla, 

aby se trochu pocvičili ve věštění budoucnosti z křišťálové koule, byl Harry 

překvapivě uvolněný a mysl měl opravdu otevřenou, jak jim bez ustání radila. 

Složil si paže pod hlavu a prostě jen sledoval mlžné opary vznášející se v kouli. 

Čekal, jestli k němu jeho podvědomí promluví nebo ne. Jednou to třeba přijde… 

A pak najednou ve ztichlé třídě něco zaslechl… Jen jako šepot, vzdálený a 

neurčitý. Ponořil se hlouběji a měl pocit, jako by se ocitl v polospánku. A pak 

rozpoznal i slova. 



Možná je to dobře. Po prvotním šoku jim dojde, že mě nemusí nenávidět. Někteří 

zjistili už dávno, o čem služba u Temného pána je a že po této stezce jejich cesta 

nevede. Není to žádný med. Jen zmar, soužení a strach. Pouze silní mohou 

přežít. Z ostatních jsou trosky… Jako z Igora. Nedokáže se mu ani podívat do očí, 

chvěje se jen z jeho pouhé přítomnosti. A takový osud by chtěli? Takový by si 

vybrali? Sami nemají tušení. Jenže teď mají konečně na vybranou, když vědí, že i 

já jsem mohl volit. Možná je to dobře… Jen příliš brzy, ještě bylo brzy… 

Harry prudce zvedl hlavu, mrtvolně bledý, oči vytřeštěné. Och, ne! vyděsil se. 

„Harry?“ zeptala se ho Hermiona, sedící vedle, šeptem, a zlehka mu položila ruku 

na paži. „Co se stalo?“ 

Mladík se na ni otočil. „Slyšel jsem ho, Miono, co když mě taky může slyšet?!?“ 

vyhrkl zoufale. 

Dívky přimhouřila oči, pohledem přešla od Harryho přes kouli k profesorce, která 

se znuděně křivila ve svém křesle. „Musíš s ním mluvit!“ špitla na něj. „Brzy, 

velmi brzy!“ dodala pevně. 

Harry přikývl, pobral si věci, prosmýkl se kolem stolečků a omluvil se profesorce, 

že se mu udělalo nějak slabo. Ta ho se zmateným úsměvem, že to samozřejmě 

tušila, pustila z hodiny. 

ooOoo 

Mladík vyběhl z učebny Věštění a spěchal chodbami do Snapeova kabinetu. Měl 

pocit, že ho najde právě tam. 

Zaťukal na dveře a nemusel čekat ani dvě vteřiny, aby se s trhnutím otevřely. 

Profesor stál na prahu a chladně si ho měřil. „Co chcete, Pottere?“ zasyčel. 

Mladík na něj upřel své oči plné zmatku a vyhrkl prosebně: „Je to důležité, 

pane.“ 

Severus přimhouřil nedůvěřivě víčka, ale ustoupil a nechal ho projít. 

Harry vešel dovnitř, profesor zavřel a usadil se ke svému stolu. Propletl si prsty 

v klíně a s pozvednutým obočím čekal. 

Mladík odložil tašku na zem a bezradně si vjel rukama do vlasů. Pak se na mistra 

lektvarů otočil. „Chci vědět, jak je možné, že slyším vaše myšlenky a proč se to 

neděje třeba právě teď?!“ 

Profesorovi se šokem rozšířily oči a rukou se prudce chytil opěradla. Pak se ale 

dal do pořádku a chladně vyštěkl: „Uklidněte se, Pottere, nikdo na vaše výlevy 

není zvědavý!“ 



Mladík se utišil, ale dobře věděl, že profesor není tak klidný, jak vypadá. Jeho 

neoklame, už ne. 

Snape zřejmě také potřeboval zaměstnat své nohy, protože vstal a pomalým 

krokem přešel ke knihovně. Pečlivě se vyhýbal tomu, aby se k Harrymu nějak 

přiblížil. Asi také cítil to zvláštní pnutí jejich magií, které směřovalo k druhému 

člověku v místnosti. 

„Musíme se zaměřit na to, kdy se to stalo, v jaké situaci, a pak z toho vyvodit 

proč…“ 

Harry přikývl. „Ve svatyni, když se ředitel skácel, tam se to stalo poprvé.“ 

Snape přejel zadumaně prsty po hřbetech knih, mladík ho sledoval. „Ano, tam 

jsem vás také slyšel. Ale na ošetřovně jste tvrdil, že jste…“ 

 „Když jste bojoval s kletbou. Slyšel jsem, jak křičíte, že vám jsou protikouzla 

houby platná…“ 

Snape si odfrkl. Harry své tvrzení poupravil. „No, ne přesně těmito slovy. 

Jenže…“ 

„Jenže?“ popostrčil ho netrpělivě profesor a otočil k němu hlavu. 

„To by se dalo vysvětlit tím spojením a také celkem krátkou vzdáleností mezi 

námi. Vždy se to stalo v nějaké nepředvídatelné, naléhavé situaci. Jako by to 

bylo volání o pomoc. Hermiona alespoň tvrdila, že by se to mohlo stát…“ 

zamumlal Harry. 

Snape naklonil hlavu na stranu. „Slečna Grangerová má zřejmě znalosti 

v různých oblastech magie.“ 

„No, jenže…“ Harry rozhodil rukama v bezradném gestu. „Teď se to stalo znovu! 

Na hodině Věštění. Slyšel jsem vás…“ 

Snape přimhouřil oči. Přes celý hrad? To přece… „Mohly to být jen halucinace 

z tamních výparů. Sibyla tam nikdy nevětrá a také používá ta nechutná kadidla 

a…“ 

„Myslel jste na to, jaký je Karkarov ubožák a že si vaši zmijozelové budou moci 

konečně vybrat svou cestu, pane!“ přesvědčoval ho Harry. Měl pravdu, slyšel ho, 

opravdu slyšel! 

Severus vykulil oči a zacouval pár kroky zpět ke stěně, až narazil do své zcela 

zaplněné knihovny. Zavřel oči, jako by něco kontroloval, jako by se chtěl 

ubezpečit, že je vše tak, jak má být. Pak je otevřel a zhrozeně se na Harryho 

podíval. „Moje nitrobrana nemá žádnou skulinku, kudy byste se ke mně mohl 

dostat, Pottere! Jak jste to udělal?“ 



A mladík rozpřáhl bezmocně ruce. „Já nevím, pane. Myslíte, že z toho mám 

radost? Myslíte, že jsem šťastný?“ zakřičel. Severus už se připravoval na břitkou 

odpověď, ale mladík ho předešel. „No, pak se tedy zatraceně mýlíte! Nelíbí se mi 

to ani za mák! Nikdy jsem vám nechtěl lézt do hlavy, nikomu!“ 

„A co ta myslánka?“ zavrčel lektvarista výhružně. 

Harry neurčitě pokrčil rameny. „To byla náhoda. Byl jsem pod velkým tlakem, 

pořád jsem, a vy jste mi to nijak neulehčil, víte?“ obvinil ho. 

„Nemám v popisu práce někomu něco ulehčovat…“ zasyčel starší muž. 

„Vidíte?“ zaječel Harry. „Nikdy neustoupíte, že? Nikomu a v ničem. Vlastně jsem 

byl docela překvapený, že jste na ředitelův návrh kývnul. Protože víte, co jsem si 

vždycky myslel? Že jste jen kostka ledu bez špetky svědomí!“ 

To už bylo ale na Severuse příliš. Odlepil se od stěny a dvěma skoky se dostal do 

těsné blízkosti chlapce, který se na něj opovážil křičet, opovážil se ho obvinit 

z něčeho takového. „Co si to dovolujete, Pottere!“ zachrčel, oči žhnoucí, rukama 

ho chytil za obě paže a pevně stiskl. „Nevíte o mně vůbec nic! Nikdy jste 

nevěděl! Tak se mi neopovažujte kázat o tom, co je dobré a co špatné, vy jedno 

hloupé, nanicovaté děcko!“ 

Harry se ale nenechal jen tak zastrašit. Povolil uzdu svým rozbouřeným emocím 

a zařval na něj zpátky, až se magie mezi nimi rozjiskřila. „Protože jste to nikdy 

nikomu nedovolil! Všude chrlíte jen nenávist a opovržení! Pro mě jste měl od 

začátku jen výčitky, i když jsem si to vůbec nezasloužil!“ 

Vzduch se zavlnil. Pálil, štípal, brněl, až to bylo téměř k nesnesení, ale oni na 

sebe jen nevěřícně zírali. Černý pohledem v zeleném. Avada hmatatelná na 

jazyku. 

„Co chcete, Pottere?“ zasyčel zhrublý hlas. 

„To, co jsem chtěl vždycky. Nechci vás za svého nepřítele, mám jich dost všude 

jinde,“ přišla odpověď. 

Snape ho pustil a odstoupil jako by se spálil, pnutí mezi nimi se trochu uvolnilo. 

„Uděluji vám trest, každý čtvrtek a pondělí až do konce školního roku. Budeme 

pracovat na vaší disciplíně.“ 

Harry na něj vztekle zíral. „Jistě, pane.“ Bublalo to v něm. Hněv, zlost, křivdy. 

Snape mávl jednoznačným gestem ke dveřím. Harry prudce popadl svou tašku a 

odkráčel nakázaným směrem. 

„Pottere?“ zavolal na něj ještě mistr lektvarů, když už Harry bral za kliku. 

Zamračeně se na něj otočil. „Kdybych byl váš nepřítel, už byste dávno nebyl 

naživu. Na to pamatujte, až mi příště něco takového vpálíte do tváře…“ 



A najednou byla ta zlost pryč a na její místo vklouzlo nevěřícné uvědomění. 

„Takže jste to byl vy? Už v prvním ročníku? Nechtěl jste mě zabít, chránil jste 

mě!“ 

Mistr lektvarů se vztekle zamračil. „Jak jste na to přišel?“ 

Harry polkl, ředitel přece říkal, že je to tajné. „Nedávno jsem nad tím uvažoval. 

Jen jsem nevěděl, jestli jsou moje předpoklady správné.“ 

„No, tak se nenechte rušit a předpokládejte dál. A teď už vypadněte, mám dost 

práce,“ vypoklonkoval ho z místnosti a Harry s posledním zamyšleným pohledem 

opravdu odešel. 

Severus ztěžka dosedl na židli. Vracíš mi to, Lily, že ano? Nikdy mi neodpustíš, co 

jsem před lety udělal? Nemohl jsem, ani pro tebe ne. A potom? Jen jsem toužil 

zapomenout, chvilku nebýt sám, když jsem nemohl mít toho, koho jsem chtěl. 

Tak mi pro jednou poraď, co mám teď jako dělat! 

ooOoo 

Draco se hnal rychlým krokem ztemnělou chodbou. Ke všem jeho problémům jim 

před chvíli Prýtová oznámila, že budou muset z Bylinkářství vypracovat projekt a 

jeho, Draca Malfoye, prý aby si napravil reputaci, dala do dvojice s tím tupcem 

Longbottomem. To si z něj ta babizna snad dělala legraci - on a ten babrák? 

Nikdy! 

Takže byl zpruzený, otrávený a unavený z toho, jak si pořád musel chránit záda. 

Ano, Brumbál mu sice zaručil bezpečnost, ale zmijozel nikdy není dost opatrný. 

Viděl, jak se na něj teď ostatní dívají skrz prsty, a bude chvíli trvat, než získá 

ztracené body zpět. 

Uslyšel za sebou spěšné kroky a v duchu zaklel. 

„Draco, miláčku, ty se mi vyhýbáš?“ zaševelila Pansy ublíženě, když ho konečně 

dostihla. 

„Dej mi pokoj, Parkinsonová, nemám na tebe náladu,“ zavrčel mladý zmijozel a 

ošklivě se na ni podíval. 

„Dráčku,“ vyhrkla pobouřeně a zamračila se. 

„Neříkej mi tak!“ vyštěkl a z očí mu začaly šlehat blesky. To, že jí to dovolil 

během společných chvilek vášně, ještě neznamenalo, že to smí dělat, kdy se jí 

zachce. 

„Ale… ale vždycky se ti to tak líbilo…“ koktala zmateně, protože nevěděla, co se 

děje. Proč se Draco najednou tak chová? Vždyť jim přece spolu bylo vždycky tak 

dobře, ne? 



„No, tak už se mi to nelíbí!“ vyprsknul nakvašeně. „Skončili jsme. A teď se mi 

kliď z cesty!“ 

Pansy se rozohnila jako fúrie a zakřičela na něj. „To, že jsi teď Brumbálův 

mazlíček neznamená, že se můžeš takhle chovat, Draco Malfoyi, ještě jsme 

zdaleka neskončili!“ 

Otočila se a utekla pryč. 

Draco se za ní díval s neblahou předtuchou. Možná nebyl až tak dobrý nápad se 

s ní teď rozejít. Pansy sice nebyla z nejbystřejších, ale ještě by mu mohla hodně 

zavařit… A to teď tedy opravdu neměl zapotřebí. 

ooOoo 

Harry Bylinkářství sotva přetrpěl. Mohl alespoň zaměstnat své ruce, když 

přesazovali rostlinky ohňových borůvek. Ale nemohl přestat myslet na svůj 

rozhovor s profesorem. Něco mu unikalo. Ano, díky tomu politováníhodnému 

incidentu s myslánkou znal alespoň částečný důvod Snapeovy nenávisti k jeho 

osobě. Jeho otec a Sirius se chovali jako darebáci! Hnusilo se mu to. Kdyby tehdy 

nezakročila jeho matka tak… 

Ale proč to vlastně udělala? Remus ji vždy popisoval jako laskavou a milou ženu. 

Mohla by prostě přispěchat na pomoc člověku, který to potřeboval? Jenže 

Snapeova zloba se pak obrátila na ni a jí… vyhrkly slzy. Bylo to tou sprostou 

nadávkou. Harry viděl, jak na podobný útok tehdy reagovala Hermiona. Strašně 

se jí to dotklo, zranilo ji to, jenže tady možná šlo ještě o něco víc. Všichni přece 

chodili do stejného ročníku, znali se. Nemohli si být třeba bližší? 

Jak to měl ale Harry tušit, když o tom muži prakticky vůbec nic nevěděl? Sirius 

pro něj nikdy neměl dobré slovo, Remus o něm raději moc nemluvil, jenže to 

bylo spíš způsobeno studem za to, co se v Chroptící chýši tehdy stalo. Ne, on za 

to nemohl, jenže hnědovlasý muž měl vždy sklony se obviňovat za své činy při 

přeměně. A pokud to jen trochu šlo, tak Snapea bránil. Možná by se ho na to 

mohl zeptat. Po smrti Siriuse se sice moc nevídali, ale stále si zůstávali blízcí. Byl 

to poslední Poberta, který Harrymu zbyl… 

Ze zamyšlení ho vytrhlo až Malfoyovo vzteklé zavrčení, když profesorka 

vyjmenovávala dvojice na nějakou esej, kterou měli do konce roku udělat. Harry 

skočil s Ronem, Hermiona s Levandulí (no to tomu Prýtová dala, určitě ji k tomu 

ani nepustí a celé to vypracuje sama) a Malfoy s Nevillem. I Merlinovi musely 

vstát vlasy na hlavě hrůzou! Neville pobledl a zmijozel po něm hodil nenávistný 

pohled. Šílenství mezi bradavickými profesory je asi nakažlivé, jinak si to Harry 

prostě nedokázal vysvětlit. 

 

Kapitola 7 – Že ti není hanba 



Severus nad tím vším přemýšlel. Dalekosáhle, do noci, stejně se mu nechtělo 

spát. Albus ho svou poznámkou nahlodal, jistěže ano, a Severus byl přece pravý 

zmijozel, který využije šance, když se mu naskytne. Jenže s chováním, které 

s Potterem předváděli, se prostě nikam nedostanou. Neustávající boj dvou 

protikladných jedinců – tak jako s Blackem… V duchu se ušklíbl. Vlastně měl 

pocit, že to pro ně oba býval takový sport, ve kterém opravdu vynikali a neustále 

pilovali své schopnosti až do krajnosti. Tedy, dokud to Black tak náhle neutnul 

téměř před rokem na ministerstvu… Byla to hra, krutá a nelítostná a 

bezcharakterní hra na kočku a myš, ve které se pozice hlavních aktérů měnila 

stejně nepředvídatelně jako májové počasí a závisela také na tom, kolik dalších 

koček nebo spíš vlků se ještě přidá do houfu. 

Byla to nostalgie? Ne, Severus Snape nic takového necítil. Jen… On vlastně nic 

jiného neznal. Nepoznal lásku, alespoň ne opětovanou, nepoznal přátelství, 

alespoň ne takové, které nepožaduje nic na oplátku, nepoznal pohled dychtivých 

rozzářených očí, které by na něj hleděly s obdivem… Znal jen krutost, nenávist a 

bolest. A tak se s tím naučil pracovat. Na jedničku. Ani Albus to v něm nedokázal 

potlačit, jenže… s takovým přístupem u Pottera prostě nepochodí. Ten kluk byl 

přímo ztělesněním citovosti. Ale kdyby se Severusovi povedlo tu zeď mezi nimi 

prolomit, jistě by tím jenom získal… Moc, samozřejmě. Na co jiného by také 

myslel, že? Sentiment není k životu potřeba. Ten tělo jen kousek po kousku 

užírá, až z něj zbudou jen trosky, prázdná skořápka. Přesně jako se to stalo 

Blackovi… 

ooOoo 

Harry přetrpěl dopolední vyučování. Ano, doslova přetrpěl. Ono, když musíte dvě 

hodiny poslouchat monotónní hlas, který vám popisuje rozdíly vzniku první a 

druhé obří války kdesi před tisíci lety a vás milosrdný spánek ne a ne přemoci, 

tak doopravdy trpíte. Profesor Binns se za těch šest let Harryho studia nezměnil 

ani o píď. Ovšem pokud se takto choval jako duch, tak jaký asi byl, když byl 

ještě naživu? Na škole se tradovalo, že zemřel během jedné ze svých hodin a ani 

si toho nevšiml. No, to Harry by si toho jistě všiml, ovšem v Binnsově případě 

měl pocit, že je možné cokoliv. 

Na lektvarech to nebylo lepší. Profesor Křiklan se sice snažil o jakýs takýs výklad, 

ale zřejmě ještě po prázdninách nechytl tu správnou nit, protože se každou chvíli 

zadrhával, odbočoval a neustále listoval svými poznámkami, jako by zapomínal, 

o čem to jako mluví. 

Ani učebnice prince dvojí krve nebyla dnes Harrymu nic platná. Když totiž ruce 

odmítají spolupracovat s mozkovými buňkami, těžko vyrobíte to, co máte, ať by 

to byl lektvar pravdy nebo heřmánkový čaj. Harry měl jen štěstí, že mu zůstaly 

všechny prsty na rukou… 



Ani oběd ho nedokázal povzbudit. Spíš to vypadalo, jako by se ta vepřová 

kotletka na houbách stala nepřítelem číslo jedna, kterého je třeba za každých 

okolností probodnout, zabít a pro dobro celého světa zničit. 

Probudil se z toho, až když najednou zahoukaly sovy. Trhnul sebou, nedokázal 

v sobě potlačit vzpomínku na pondělní události, a také mu došlo, že se jistě 

muselo něco stát, protože pošta a noviny s ní obvykle chodily ráno. 

Před Hermionu dopadl její výtisk. Ron polkl sousto, vymrštil se a popadl jej dřív, 

než dívka stihla vzhlédnout od nějaké jistě poučné knihy. „To je zvláštní vydání!“ 

vyhrkl ryšavec spěšně a vykulil oči, když si přečetl, co bylo na přední straně 

napsáno. „Ty bláho…“ 

ooOoo 

Draco neměl náladu, na nic a na nikoho. Co mu bylo platné, že mu teď možná 

nehrozilo bezprostřední nebezpečí od Voldemorta, když měl pocit, že ztratil svou 

jasně danou pozici ve světě? A co udělá jeho otec, až to všechno zjistí? Co se 

stane jeho matce? Ano, oni si sami zvolili svou cestu a tím kdysi dávno předurčili 

i tu jeho, jenže… Nejde nepřemýšlet o možných následcích vašich činů. Prostě 

nejde. I kdybyste sebevíc chtěli a byli vychováni neprojevovat ani kousek citu 

jako Draco Malfoy. 

Prudce zvedl hlavu, když ho po rameni poplácala čísi ruka. „Ty kanče,“ zazubil se 

na něj Zabini a v očích se mu zalesklo pobavením. 

„To jako fakt, Draco?“ zatrylkovala Millicent, než se ďábelsky ušklíbla a zamávala 

mu novinami před očima. „Ty´s fakt zbouchnul Parkinsonovou?“ 

Draco zbledl a vytrhl jí Věštec z ruky. Na titulní straně na něj hledělo jeho vlastní 

já. U trolích spodků… 

Zpráva dne: Draco Malfoy bude mít potomka! 

Vaší oblíbené zpravodajce se podařilo zjistit žhavou novinku. Draco Malfoy, dědic 

váženého rodu Malfoyů, syn proslulého Luciuse Malfoye, se bude ženit a posílí tak 

svou rodinu o dalšího potomka. Přináším vám exkluzivní rozhovor s Pansy 

Parkinsonovou, snoubenkou Draca Malfoye a budoucí maminkou. 

Pansy, je od vás tak milé, že jste si na naše čtenáře našla čas. Pro 

všechny bylo vaše oznámení velkou novinou, takže se naskýtá otázka – 

plánovali jste to nebo to byla prostě takříkajíc shoda náhod? 

Och, Rito, samozřejmě, že jsme to plánovali! Draco a já velmi toužíme po dětech 

a velké rodině. Ovšem i když se velmi milujeme, tak jsme samozřejmě nejprve 

chtěli svatbu, ale přírodě člověk občas prostě nemůže nic nařizovat, že? 

To jistě ne. Asi se velmi těšíte, že ano? Přivést potomka do takové rodiny 

bude velkou ctí… 



Samozřejmě, moc se těším. Od své léčitelky jsem se dozvěděla, že to bude 

chlapec a že je v naprostém pořádku. Nikdy jsem nebyla šťastnější, to mi věřte. 

Věříme, Pansy, a moc vám to přejeme. Ale mluvila jste o svatbě, co nám 

o ní prozradíte? 

Svatba bude letos v červenci, už jsme si stanovili datum, ale to vám zatím 

samozřejmě nemohu prozradit. *červená se* 

Tak alespoň naznačte, zda to bude první nebo druhá polovina měsíce. 

Dobře, přesvědčila jste mě, stejně to nemůžeme dlouho tajit. V první, 

samozřejmě, co nejdříve, abychom pak mohli odjet na dlouhou svatební cestu do 

Itálie… 

A nepřipadá vám, že jste na to oba ještě trochu mladí? Vždyť budete 

v Bradavicích končit teprve šestý ročník… 

Myslím, že v dnešní době člověk na nic není příliš mladý – však víte, všechno to, 

co se děje venku a tak. Nemůžete vědět, co se stane zítra, dokonce ani za 

hodinu. Jsem opravdu ráda, že zrovna my máme takové štěstí. 

Pravda. Prozradíte čtenářkám, jaké budete mít šaty a na co se můžeme 

těšit v průběhu celého obřadu? A také nás samozřejmě zajímá, proč 

právě Itálie… 

Ale jistě, Rito, budu mít na sobě překrásné… 

Draco byl smrtelně bledý, když dočetl, ruka s novinami se mu chvěla, před očima 

viděl rudě a chtělo se mu vraždit nebo křičet nebo vraždit a křičet zároveň! Pansy 

se na něj z druhé strany zmijozelské stolu vítězoslavně culila, zatímco přijímala 

gratulace. Už už měl na jazyku nějakou peprnou kletbu, když se za jeho zády 

pánovitě zastavila černá postava a přísný, chladný hlas nesmlouvavě zasyčel: 

„Draco, okamžitě do mého kabinetu!“ 

Takže bylo zcela jasné, co bude Draco dělat následující minuty. 

ooOoo 

Severus rázoval kolem chlapce ve ztemnělém kabinetu ve sklepení, kam spolu 

odešli. Ruce měl za zády, oči upíral na svého kmotřence. Draco stál strnule 

uprostřed s hlavou vztyčenou a vzpurně zíral do zdi přímo před sebou. Jako 

socha. 

„Co mi k tomu řekneš, Draco?“ zavrčel na něj mistr lektvarů zostra. 

„A k čemu?“ přišla nezúčastněná odpověď. 



„Víš zatraceně dobře k čemu!“ zvýšil hlas starší muž podrážděně. Nebyl zvyklý, 

že se jeho zmijozelové vytáčeli. Nestrpěl to. Dokonce ani u Draca, pro kterého 

měl slabost, ne. 

„Nic,“ pronesl tiše mladý kouzelník. 

„Je to tedy pravda?“ zeptal se Snape nevěřícně, čímž si od chlapce vydobyl první 

reakci. 

Draco otočil hlavu a chladně se na něj podíval. „Ne.“ 

Ale Severus se nenechal odbýt tak rychle. „Jak to víš?“ 

„Vím to,“ prohlásil zmijozel tak pevně, jako že se Země otáčí kolem své osy a 

zítra bude nový den. 

„Jak?“ 

„Prostě to vím, jasné?“ vyjel na něj, jako by snad on byl středobodem jeho 

problémů. Což nebyl. Ne. Severus Snape byl Dracovi vždy oporou, i když mu to 

samotnému zřejmě došlo až velmi nedávno. 

Lektvarista přimhouřil oči. „Tak to dokaž. Řekni mi, jak to víš,“ naléhal. 

Draco zavrtěl hlavou, odvrátil pohled. „Nemůžu, nejde to…“ 

Severus zíral. Proč? Jestli to je nějaká bouda, tak by mu přece dokázal pomoci, 

ne? Je mistr lektvarů, u Morgany! Tak co se to s tím klukem zase děje? Dostane 

ho z jednoho průšvihu a on už se máčí v jiném! Merline! Chvíle klidu by přišla 

vhod… 

„Dobře, jen chci, abys věděl, že mi můžeš věřit, Draco. Já jsem na tvojí straně…“ 

prohlásil odevzdaně a Draco měl na okamžik pocit, že mu to prostě řekne. Ale 

pak v něm převážila vlastní hrdost, a tak jen kývl a odešel na další hodinu. Měl 

pocit, jako by se ocitl v dalším zákoutí pekla… 

ooOoo 

Harry se ploužil do sklepení jako stín za letního soumraku. Ani žhavá novinka o 

těhotenství Pansy Parkinsonové mu nedokázala pomstychtivě zlepšit náladu, 

když ho teď čekal trest se Snapem. Zato Ron poté, co shlédl Dracův výraz, 

skákal dva metry do vzduchu. Už v duchu skládal nějakou pichlavou písničku, co 

mu chtěl pod oknem v noci zazpívat jako serenádu. Harry chtěl namítnout, že 

zmijozelské ložnice nemají okna, ale nechtěl mu předčasně kazit radost. 

Hermiona se jen nesouhlasně zamračila a něco si zamumlala pod fousy. Jako by 

ta dívka vždy věděla něco víc, ale nechala na ostatních, aby si na to přišli sami. 

Jenže teď nastal večer, a s ním i včera uložený trest. Za minutu osm stál u dobře 

známých dveří v setmělé, chladné chodbě a čekal, co se semele tentokrát. 

Zaklepal, po zaznění břitkého „Vstupte“ vešel a zavřel za sebou. 



Ani nestihl otevřít pusu, aby pozdravil, protože jakmile byl uvnitř, jeho učitel 

Obrany rychle vstal ze židle, opřel se dlaní o stůl a zpříma pronesl: „Pane 

Pottere, vyjasněme si hned na začátku několik věcí…“ 

ooOoo 

Snape sledoval, jak Potterovýma očima prokmitl šok, když tu větu vyslovil. 

V duchu se ušklíbl. No samozřejmě, že mu na dohled nechal vystavěné odpudivě 

špinavé kotlíky, rozházené přísady a kyblík s tlustočervy, aby si myslel, že mu 

připravil tu nejhorší práci, jako vždycky. Chtěl si vychutnat to překvapení v jeho 

výrazu a zřejmě mu to vyšlo. 

Takže, legraci máme za sebou, Severusi, teď je na řadě práce, řekl si v duchu a 

trochu lítostivě přikročil k připravenému tématu. 

„Pane Pottere,“ pokynul k dvěma křeslům u malého konferenčního stolku a sám 

se do jednoho usadil. „Co jste vlastně očekával od celého toho spojení magií?“ 

Mladík se zcela rozhozeně posadil a s nevírou zíral na profesora před sebou. Toho 

samého Severuse Snapea, který ho minule málem zabil nebo vlastně kdykoliv se 

oni dva setkali, aniž by je někdo třetí umírnil. 

Snape se vědoucně ušklíbl. „Tedy kromě vidiny vyléčení ředitele, pochopitelně.“ 

„Vlastně, já…“ koktal Harry, neschopen ze sebe vydat souvislou větu. Čekal boj, 

ne… zdvořilost? Měl pocit neskutečna. Magie poklidně plynula prostorem, jako by 

tady spolu seděli dva staří dobří známí. „Nevím,“ pokrčil po pravdě rameny. 

Mistr lektvarů si přehodil nohu přes nohu, což bylo jasnou známkou jeho převahy 

nad celou situací a také toho, že si to opravdu, ale opravdu užívá. „Ale?“ protáhl, 

„Slečna Grangerová nebyla nijak užitečná? Nebo snad jen neměla sdílnou 

náladu?“ 

Harry se zamračil. „Hermiona mi ve zkratce řekla, co si o tom myslí, ale nevěděla 

nic určitého. Nikdo prý neví, jaké to bude mít pro dva kouzelníky následky. No a 

taky se jí to vůbec nelíbilo…“ dodal ještě. 

Starší muž se předklonil, takže jeho uhlové oči byly náhle u Harryho až příliš 

blízko. „A co jste si za ty čtyři dny stačil uvědomit sám?“ 

Harry se pevně chytil opěrek a odsunul se, co nejdéle do hloubi křesla to šlo. 

„Uhm… no, že to vyléčením profesora Brumbála neskončilo?“ zkusil své štěstí 

mladší čaroděj. 

Snape se oddálil a pozvedl jeden koutek úst, až se Harry nad tím gestem 

zachvěl. Pak spojil ruce do stříšky, jak to dělával, když začínal nějaký delší 

výklad. „Nepochybně,“ odvětil se samozřejmostí. Zahleděl se na něj, černé oči 

nějak ztratily tu smrtelnou ostrost. „Pane Pottere, jak jste si namaloval svou 



budoucnost? Kam povedou vaše kroky, až opustíte brány naší školy?“ zeptal se 

vážným hlasem, ani výsměšným, ani poučným, prostě jen… zvědavým. 

Harry se na něj trochu překvapeně podíval, než jeho oči získaly posměšný lesk. 

Není to jen další útok, tentokrát z druhé strany? „Myslíte předtím nebo potom, co 

sejdu Voldemortovou rukou?“ 

Snape si odfrkl. „Nepřehánějte to, Pottere, ironie nikdy nebyla vaší silnou 

stránkou.“ 

Harry si povzdechl a trochu se uvolnil. Jeho magie se automaticky nahnula 

směrem k profesorovi a rozkošnicky si v té blízkosti lebedila. „Nevím. Je 

zatraceně těžký přemýšlet nad budoucností, když vás neustále honí minulost…“ 

Kdyby nebyl Severus právě ve smírčí náladě, jistě by poznamenal něco o tom, 

proč Potter v běžném životě nevyužívá mozek k nějaké intelektuální činnosti, 

když teď právě dokázal, že to zvládne. A také si v duchu udělal poznámku, že se 

musí později pozastavit nad další věcí – opravdu si byli s Potterem vzájemnými 

protiklady? A jsou protiklady vždy zcela odlišné? Pak se ale vrátil zpět do 

přítomnosti, aby dořešil aktuální situaci. Na tohle bude mít času dost. 

„Těžké, Pottere,“ opravil ho ze zvyku, „ale k věci. Možná byste měl vědět, že 

existují síly, ať už jim říkáme jakkoliv, které takzvaně slyší vaše myšlenky. A 

pokud si budete přát nebo jen prostě budete věřit tomu, co jste tu naznačil, pak 

se to s největší pravděpodobností i stane…“ 

„No a co mám podle vás jako dělat?“ našponoval se mladík hlasitě, až se jeho 

kouzelná moc bázlivě stáhla do bezpečí jeho centra.  

„No,“ mlaskl nespokojeně Snape. „V první řadě bych nekřičel na toho 

nesprávného…“ 

Harry se pod váhou jeho pohledu trochu uklidnil. Co to s tím Snapem dneska 

k čertu je? To už z mého světa mizí i tyhle stabilní skutečnosti - jako věčně 

nevraživý, běsnící Snape nebo Draco Malfoy s cedulkou „vinen“ na čele? 

„A za druhé,“ pokračoval profesor zvolna, „teď máme nejen společný cíl, ale také 

prostředky, jak jste ostatně přede všemi ve Velké síni sám prokázal. Možná by 

bylo prospěšné je využít, nemyslíte?“ 

Harry ztěžka polkl. Snape mi nabízí… co? Příměří? Pomoc? Dohodu? 

Lektvarista si pro sebe něco nespokojeně zabrblal kvůli nedostatku Potterovy 

okamžité reakce, než ještě, aby ho trochu popostrčil, dodal: „Je to na vás, pane 

Pottere. Myslíte, že by se váš trest dal využít smysluplněji, než jen obvyklým 

drhnutím kotlíků?“ 

S tím se nedalo nesouhlasit, že ne? 

ooOoo 



Byla už tma a venku se ochladilo, ale Draco Malfoy ještě stále seděl v sovinci, 

kam se uchýlil hned po odbytých hodinách, a díval se na poslední sluneční 

paprsky zvolna mizící za obzorem. 

Tohle podělal. Kompletně, absolutně, zcela na plné čáře podělal. Jenže, jak 

z toho všeho ven? Pokud řekne, že si ji nevezme, budou ho všichni považovat za 

člověka, který se zříká svých závazků, za člověka bez špetky cti. Pokud neřekne 

pravdu, pak neviděl žádnou cestu ven. Jenže on nesmí, nemůže, co by mu pak 

zbylo? Přišel by i o svou hrdost a to nemohl připustit, i kdyby ho Parkinsonová 

snad hodlala zničit! Je přece silný muž, u Salazara, s takovou by si hravě poradil. 

Cha, poradil, vysmál se mu ten protivný hlásek v hlavě. Dneska tě vyšplouchla 

parádně, holenku. 

Vrzly dveře, dovnitř vstoupila další postava a ani si Draca skrčeného u zdi 

nevšimla. To až po dalších pár krocích najednou ztuhla a zaskočeně se na 

zmijozela zadívala. 

„Malfoyi?“ zašeptal nesměle mužský hlas. 

„Longbottome,“ změřil si ho Draco podezřívavě a připravil se na další tirádu slov, 

která dnes jako by neměla konce. Ze všech stran se to na něj hrnulo jako velká 

voda. 

„Chtěl jsem…“ začal váhavě Neville, ale zmijozel mu nedal šanci. 

Vyskočil na nohy a zostra zavrčel: „Ne, zatraceně, už ne. Dejte mi všichni pokoj!“ 

Mračil se, dýchal plytce, jako by se připravoval na utkání na kolbišti. S Nevillem. 

Neville o krok ustoupil, ale rozhodně zavrtěl hlavou. „Chtěl jsem s tebou jen 

probrat tu esej na Bylinkářství…“ podotkl tiše a plaše se na něj díval. 

Draco vykulil oči. „Kašlu na esej, rozumíš?! Je mi úplně ukradená! Mám kupu 

jiných starostí!“ křičel ohnivě. Už toho měl opravdu plné zuby. Copak to nikdy 

neskončí? Nebylo by lepší, kdyby se rozhodl pro Temného pána? Tam by měl 

alespoň smrt dříve či později jistou. A třeba by měl štěstí a zelený záblesk by ho 

skolil rychle a bezbolestně. Tohle bylo martýrium. 

Neville si odkašlal a úkosem na něj pohlédl. „No tak jo, když myslíš…“ 

„Myslím!“ potvrdil zmijozel autoritativním hlasem, který mu byl vlastní už od 

plenek. Byl to přece Malfoy a s těmi se jen tak nesmlouvá, že? 

Neville si ho jen tiše prohlížel. Se zájmem. Jako by hledal známku něčeho, co 

Draco skrýval za svým vzpurným chováním. „Třeba bych ti mohl pomoct,“ 

prohlásil nakonec, když zřejmě došel k pozitivnímu závěru. 

Dracovi vylétlo obočí až do vlasů. „A co bys jako udělal? Ty, babiččin mazánek! 

Našel bys kytku, která člověka donutí mluvit pravdu?“ zeptal se posměšně svým 

obvyklým tónem. 



Nebelvír se zamyšleně poškrábal ve vlasech, jako by takovou odpověď čekal, 

jako by se ho to ani nijak nedotklo. „No, pravdokvítek není běžně k sehnání, ale 

třeba by ti stačil jistý druh blahovičníku…“ 

Draco vykulil oči. Vypadal, jako by se mu nedostávalo slov. 

Neville se pousmál, tohle pro něj byla důvěrně známá půda. „V dřívějších 

dobách, když ještě nebylo tolik lékouzelníků a dokonce ani nemocnice, se 

používal k detekci těhotenství. Aby žena takříkajíc bláhově nežila v plané naději. 

Když se pak napila šťávy z listů tohoto stromu, věděla hned, na čem je, protože 

jí podle jejího stavu na kratinko zčervenaly nebo zmodraly vlasy… Jen jsem si 

myslel, že by ti to třeba přišlo vhod.“ Pokrčil rádoby nezúčastněně rameny, otočil 

se k nejbližší sově, přivázal jí k nožce dopis pro babičku a odešel pryč. 

Draco na něj zaraženě hleděl a měl pocit, že blouzní. Tohle se přece nemohlo 

právě stát, že ne? Nebelvírčan, natož ještě Neville Longbottom, mu, Dracovi 

Malfoyovi, pomáhá z nesnází? Jenže, než stihl zareagovat a probrat se tak 

z šoku, byl chlapec pryč. 

Nevadí, vyřídí si to s ním později, a pokud bude chtít něco na oplátku, a Draco 

věděl, že každý vždy chce něco na oplátku, tak to tedy dostane. Ale to počká. 

Teď mu opravdu přišlo vhod, že se právě nacházel v sovinci. Vytáhl z kapsy 

kousek pergamenu, něco na něj naškrábal a odeslal po další sově. Někdy nebylo 

na škodu mít výchovu od člověka, který dobře věděl, co chtěl a vždy to také 

dostal. Ledacos se od něj přiučil a věděl tak, za které drátky si může dovolit 

zatahat. 

Potom spokojeně odešel. Třeba ještě není všechno ztraceno… 

 

Kapitola 8 – Cítíš to? 

První školní týden po prázdninách se konečně chýlil ke svému konci a studenti si 

v pátek u večeře blaženě oddechli, že už to mají za sebou. V sobotu si mohli 

přispat, a tak se to ráno Velká síň rozhalasila až kolem deváté. 

Draco znovuobjevil svou ztracenou vyrovnanost a celý páteční den všechny 

kolem blahosklonně ignoroval, ať si říkali, co chtěli. Však oni se mu ještě budou 

omlouvat, až zjistí pravdu! 

Počkal si, až budou všichni učitelé na svých místech, a pak rozehrál svou 

promyšlenou hru. 

Připlížil se k Pansy, aniž by ho předtím spatřila, a rozverně ji líbnul na tvář. 

Černovláska se sice zatvářila podezřívavě, ale usmála se na něj, jako by si 

v duchu říkala: No, to ti to ale trvalo, miláčku, než sis uvědomil, že nemáš jinou 

možnost, a místo toho líbezně pronesla: „Co tě tak zdrželo, Draco?“ 



„Nic,“ odvětil nenuceně a usadil se na místo vedle ní. „Jen jsem si trochu přispal. 

Už jsi snídala?“ 

Dívka překvapeně zamrkala nad jeho nečekanou galantností a zavrtěla hlavou. 

Draco se natáhl pro dýňový džus a nalil jí pohár. „Kávu bys neměla, však víš, 

kvůli dítěti,“ komentoval své jednání, znovu se k ní naklonil a ve stejnou chvíli 

k ní přisunul její pohár. Sám se natáhl pro svou ranní dávku kofeinu. Bez mléka, 

jedna kostka cukru. 

Pansy si zaraženě usrkla dýňové šťávy, než znechuceně vyprskla. „Fuj, ten je ale 

dneska nechutný!“ 

Jenže toho si nikdo nevšímal, protože na ni každý kolem stolu i v celé síni hleděl 

s vykulenýma očima. 

Zmijozelka sebou cukla a vyjela na své spolužáky, kteří si na ni dovolili takhle 

bezostyšně civět. „Co je?!“ 

Draco vykouzlil na tváři svůj nepůvabnější úsměv, než medově prohlásil. „To je, 

moje drahá, tvůj konec.“ Pak vstal a vítězoslavně ze síně odkráčel ven. 

Pansy vyděšeně vypískla, když si všimla modrých pramenů svých jinak vždy 

uhlově černých vlasů, spolužáci se začali pochechtávat, než náhle do jednoho 

zmlkli při pohledu na svého vedoucího koleje. 

„Slečno Parkinsonová, do mého kabinetu. Okamžitě!“ udeřil na ni hromově. 

Pansy nestihla ani nic zakoktat, než se poraženecky odploužila za Snapem. 

A Neville si na druhé straně místnosti imaginárně přiťukl svou sklenicí. Bod pro 

tebe, Longbottome. 

ooOoo 

Zlaté trio na celou situaci u zmijozelského stolu hledělo zcela konsternovaně. 

Ronovo: „No potěš koště, tohle je ještě horší než zrzavá,“ zaniklo v šumění davu, 

zatímco Hermiona si sama pro sebe souhlasně přikývla a nahlas přesvědčeně 

pronesla: „Myslela jsem si to.“ 

„Co sis myslela?“ zeptal se Harry udiveně, protože mu tady zase něco dalšího 

unikalo. 

Dívka vyzývavě pozvedla obočí, než se k oběma chlapcům naklonila. „Vůbec totiž 

těhotná nebyla, víte?“ 

Ron se zamračil, Harry udělal nechápavý obličej, Hermiona si unaveně 

povzdechla. „Copak vy vůbec nikdy nedáváte pozor?“ zeptala se tlumeně. „Tebe, 

Rone, konkrétně,“ ukázala na ryšavého chlapce prstem, „by to mělo obzvláště 

zajímat, už kvůli všem těm holkám, se kterými…“ zavrtěla nesouhlasně hlavou, 



než pokračovala: „Ty modré vlasy… Nic vám to neříká? To je přece starý 

těhotenský test z blahovičníku!“ Zalomila rukama, jako by nad nimi zlomila hůl, 

než si naložila další dávku dnes obzvláště vydařeného ovocného salátu. „A kromě 

toho si nedávno na Přeměňování Palomi ze Zmijozelu stěžovala, že má své dny a 

že jí z toho zase děsně bolí břicho. Takže to vlastně všechno vůbec nedávalo 

smysl…“ 

„Z čeho, že jí bolelo břicho?“ vyjekl zrzek. 

Hermiona si znovu nešťastně povzdechla: „Rone, ženy mají prostě své dny, víš?“ 

Ron vykulil oči, než jen něco zabrblal ve smyslu, že má zcela po náladě, protože 

teď bude Malfoy zase na koni, a Harry se zvědavě podíval za odcházející dvojicí – 

dívkou a profesorem. 

Už byli u dveří, když se Snape, jako by vycítil, že je sledován, otočil a zamračil se 

na něj. A pak Harry málem spadl z lavičky, když uslyšel: Tohle není vaše věc, 

Pottere. A nebyl sám, koho to zaskočilo. Profesorovýma očima na okamžik 

proběhl šok z poznání, že se mu zase tak lehce podařilo projít Harryho obranami, 

když to ani nezamýšlel. Jenže pak se prudce otočil a zmizel i se svou studentkou 

pryč. 

Harry si zničeně promnul čelo. Jakou tohle má, pro Merlina, zákonitost? Teď už 

mu opravdu nezbude nic jiného, než se Snapem spolupracovat… 

Alespoň, že ho dnes už nic náročného nečeká. Domluvili si schůzku z Hagridem. 

Bude tedy stačit, když přežije jeho vlastnoručně uvařený oběd a smrtonosně 

silný čaj. 

Všichni tři dosnídali a směřovali k hlavnímu vchodu ven na školní pozemky. Zbyli 

v síni mezi posledními. Novinky ze zmijozelské koleje zřejmě ostatní studenty 

vyhnaly jinam. Jistě spekulovali o tom, co se teď stane dalšího. Hermiona šla 

jako první a Harry do ní málem vrazil, když se najednou zastavila a vyjekla: 

„Pro-fesore! Teda,“ trochu se začervenala a sklonila pohled, „Remusi, co tady 

děláš?“ 

To už se ale ke staršímu kouzelníkovi, pokrytému nově se hojícími šrámy, 

přihrnuli všichni tři a on se na ně laskavě usmál. „Ahoj Hermiono, Harry, Rone. 

Brumbál mě povolal… jako posilu.“ 

Ron se usmál. „To určitě přijde vhod. Je skvělé, že jsi tu. Co budeš dělat?“ zeptal 

se, než nespokojeně zahartusil: „Snape tě k Obraně určitě nepustí…“ 

Remus se srdečně zasmál. „To jistě ne. Neboj, něco se určitě najde. Budu bydlet 

ve věži, tak se za mnou někdy stavte, jo? Musím si ještě něco zařídit,“ mrknul na 

ně. 

„Jasně,“ odpověděli sborově, a pak už jen sledovali, jak se muž nepatrně 

kulhavým krokem vzdaluje směrem k ředitelně. 



„Myslíte, že by se mohlo stát něco dalšího?“ mudroval Ron po cestě přes louku. 

Harry jen pokrčil rameny, ale pak s povzdechem odvětil. „Těžko říct. Vždycky 

jsme si mysleli, že je škola tím nejbezpečnějším místem, jenže si vemte, co jsme 

tady už všechno zažili… Začínám o tom trochu pochybovat.“ 

„No jo, kámo,“ souhlasil Ron, než podotkl, „jenže venku je to ještě horší.“ 

„No, Rone,“ snažila se to odlehčit Hermiona, „někdy jsi vážně nechutně moudrý, 

víš to?!“ 

Načež Harry s Hermionou vyprskli smíchy. Ron se chvíli tvářil uraženě, než se 

k nim s radostí přidal. 

ooOoo 

Neville byl právě ve skleníku číslo tři a přesazoval slzivky, když se nad ním 

neslyšně objevil tmavý stín. Překvapeně vzhlédl, a pak se trochu toporně zvedl 

z kleku. 

„Tak, co chceš na oplátku, Longbottome?“ zeptal se neutrálně Draco. Byl v dobré 

náladě a také neměl zapotřebí si přidělávat další těžkosti. Malfoyové své závazky 

plní a on měl jeden ze všech lidí právě u Longbottoma. 

Neville si utřel ruce do zástěry, než na něj pohlédl. „Tu esej,“ odpověděl klidně. 

Zmijozel si založil ruce na prsou a pozdvihl obočí. „To je jako všechno? Hloupá 

esej na Bylinkářství?“ 

Neville pokrčil rameny a opětovně nasadil ten nezúčastněný výraz, který u něj 

Draco viděl i ve čtvrtek v sovinci. Bylo by možné, aby se i Longbottom za ten rok 

změnil? Nebo si toho Draco jen přes všechny své vlastní starosti nevšiml? Proč 

by se také měl zajímat o ostatní, že? Nebelvír se trochu vytáhl, nechal si narůst 

delší vlasy a jeho oči už neměly ten ustrašený, roztěkaný výraz. Draco si 

uvědomil, že i Longbottom… dospěl. Zajímavé…. 

„Pokud je ti to zatěžko,“ odvětil hnědovlasý mladík, než se otočil pro další 

květinu a položil si ji na záhon, „tak to udělám klidně sám.“ 

„Cha!“ vyštěkl blonďák, „A to si jako myslíš, že vložím svůj prospěch do tvých 

rukou?“ 

Neville se k němu otočil zády a znovu si klekl na zem. „Já nemůžu vědět, co si 

myslíš, Malfoyi. Tu esej udělám, ať už s tebou nebo bez tebe. Rozhodnutí je na 

tobě.“ A pak se mu přestal věnovat. Vyhloubil důlek, vyndal drobnou rostlinku 

z květináče, vložil ji na její místo a přihrnul hlínu. A pak znovu a znovu. 

Draco ho nevěřícně sledoval, než pánovitě pronesl: „Můžeš se mnou počítat, 

Longbottome, ale místo a čas vybírám já.“ Pak se otočil a odešel ze skleníku 

pryč. 



Neville se sám pro sebe usmál. Zřejmě nebylo tak těžké se zmijozely jednat. Jen 

bylo zapotřebí využít proti nim jejich vlastní zbraně a nechat je, aby si mysleli, že 

je to jejich svobodné rozhodnutí. 

ooOoo 

Remus Lupin zaťukal na dveře ředitelny a po vyzvání vstoupil. 

„Och, Remusi, vítej,“ zajásal Brumbál a vstal od stolu, aby mu potřásl rukou. 

„Albusi,“ pokynul mu kouzelník se světle hnědými vlasy a opětoval stisk hřejivé 

dlaně. 

„Právě jsme tady se Severusem probírali novinky posledních dní…“ pronesl 

Brumbál a otočil se do rohu místnosti, kde stál mistr lektvarů a nasupeně si měřil 

nově příchozího. 

„Lupine,“ zavrčel. 

„Severusi,“ odpověděl jmenovaný trochu zaraženě. I když se Snapem vycházeli 

celkem kultivovaně, stejně se nemohl zbavit nepříjemného pocitu viny, který 

v jeho společnosti vždy pociťoval. Zatracený Sirius, někdy ho měl vážně chuť 

přerazit! 

„Výborně, výborně,“ zatleskal ředitel a znovu zaujal své místo za přeplněným 

stolem. Jak se v tom binci mohl vyznat, to bylo Remusovi záhadou. „Přišla mi 

nová zásilka limetkových lízátek, neochutnáš?“ zeptal se a už vytahoval nějakou 

odpudivě zelenou věc na špejličce. 

Remus zhrozeně zavrtěl hlavou, a pak se posadil do křesla. „Ne, díky. Přišel 

jsem…“ 

„Jistě, jistě,“ předběhl ho bělovlasý čaroděj, „chtěl bych, abys dohlédl na Harryho 

a slečnu Grangerovou a pana Weasleyho. A také si samozřejmě všímal všech 

neobvyklostí, které by se snad objevily. Nikdy nemůžeme být dost opatrní. 

Voldemort zřejmě přešel na novou strategii a protože už o jeho plánech 

nevíme…“ Černě oděný muž v rohu si povzdechl. „Tak se musíme mít na pozoru. 

Učitelé mají dost svých starostí s učením, a tak nemohou být u všeho…“ 

vysvětloval své pohnutky Brumbál. 

Vlkodlak chápavě přikývl. „Potkal jsem ty tři právě před chvílí. Harry se zdál být… 

zamlklý,“ prohodil zamyšleně a vyčkávavě se zadíval na ředitele. 

Albus letmo pohlédl na stávajícího učitele Obrany, který jeho směrem ani 

neotočil hlavu. Nebylo třeba. Už dříve se dohodli, že okolnosti kolem pondělního 

útoku nebudou zveřejňovat. Do novin se tak nic nedostalo a Brumbál prozradil 

členům Řádu jen to nejnutnější. O jeho prokletí nic nevěděli a nechtěl, aby se 

vědělo o spojení Severusovy a Harryho magie. Kdyby se taková informace 



dostala k Voldemortovi, přišli by o případnou vítanou výhodu. „No, ano, však to 

znáš, Harry to nikdy neměl jednoduché…“ 

Remus si smutně pomyslel, že to je tedy skutečně pravda. A podle toho, co se 

teď dělo venku, to nebude lepší… 

ooOoo 

Jakmile se za Remusem zavřely dveře, Albus pohlédl na Severuse, aby dokončili 

předchozí téma. „Takže, co jsi udělal se slečnou Parkinsonovou?“ 

Severus se odlepil od okna, kterým vyhlížel ven a pozoroval kouř vycházející 

z Hagridova domku. Potter byl uvnitř, věděl to, nějak si tím byl prostě jistý. 

„Vlastně nic. Myslím, že jí stačilo, jak jsem jí taktně vysvětlil, že si tím svým 

povedeným kouskem vlastně podepsala vlastní rozsudek smrti, pokud to se svým 

příklonem na stranu světla nemyslela vážně a šlo jí jen o pomstu zhrzené 

milenky… Teď zřejmě někde vzlyká nad svým žalostným údělem.“ 

„Severusi, chlapče, jsi krutý, je to ještě dítě,“ napomenul ho starý muž a trochu 

si na nose upravil své poloměsíčité brýle. 

Mistr lektvarů se na něj osopil: „Dítě, které neváhalo zničit život jinému člověku 

jen z pouhého rozmaru?“ 

„Pravda,“ přikývnul ředitel. „Někdy zapomínám, čeho jsou děti schopné…“ 

Snape mlčel. On to věděl až příliš dobře. Až příliš ostře si pamatoval na všechna 

ta příkoří, kterých se na něm dopustily pouhé děti. 

„A jak pokračuješ s Harrym?“ zeptal se Albus jen tak mimochodem. 

„Dobře,“ odpověděl upjatě Severus. Nechápal, jak ten muž dokáže skákat od 

tématu k tématu a přitom se neztratit ve spletitých zákoutích své mysli. 

Ředitel se pousmál, mladší muž se rozčíleně zamračil. 

„Příští týden je Prasinkový víkend. Chci, abys tam šel jako doprovod. Ještě 

požádám Filiuse a Remuse. Raději budeme obezřetní,“ pokračoval pak z dalšího 

načatého soudku. 

„Nebylo by lepší to prostě zrušit?“ zavrčel mistr lektvarů zhurta. 

Brumbál zavrtěl hlavou. „Nemyslím. Studenti potřebují mít pocit normálnosti, 

jinak nám tu zvlčí.“ 

„Jako by se to už nestalo,“ dodal černooký muž, opětovně hledící z okna. Harry 

Potter a ti dva právě opouštěli šafářův domek a směřovali k Černému jezeru, 

srdce se mu z toho pohledu rozbušilo rychleji. Znechuceně se odvrátil, jenže 

tentokrát to bylo znechucení ze sebe sama… 



„Severusi, můj chlapče, neměl bys je soudit tak tvrdě…“ 

Mladší muž si povzdechl. A kdo bude se shovívavostí soudit jeho? 

ooOoo 

Harry by se měl podle všech pravidel férovosti cítit jistější a klidnější, ano to by 

měl a jistě by si to i zasloužil, jenže nestalo se tak. Něco uvnitř něj ho celý týden 

zneklidňovalo, znervózňovalo, nedávalo mu to spát, a když už konečně usnul, tak 

měl ty nejpodivnější sny, jaké kdy zažil. Byly plné stínů, záblesků a náznaků. 

Jako by někam směřoval, někoho sledoval, něco stíhal. Jako by byl na lovu a 

všechno, co se kolem něj zděšeně mihlo, se stávalo jeho kořistí. Budil se 

s chladným potem na čele, srdce mu bušilo, byl vyděšený a unavený. 

Ve dne tomu nebylo jinak. Každou chvíli se musel nutit k tomu, aby se na své 

spolužáky neutrhl, aby se nechoval jako hormony ovládaný puberťák ve vývinu. 

Ano, on jím sice byl, ale takovéto chování mu nebylo vlastní. Bublalo to v něm 

jako v sopce před výbuchem. Pří famfrpálovém tréninku v pondělí dokonce letěl 

za zlatonkou s takovým zápalem, že nevnímal své okolí a v jednu chvíli měl před 

očima úplně rudo. Málem by narazil do brankářských obručí, kdyby ho v poslední 

vteřině neupozornil Ronův naléhavý hlas. Jediné chvíle, kdy se paradoxně cítil 

v bezpečí a jakžtakž příjemně, byly ty ve sklepení se Snapem. 

Profesor se choval… stále stejně, uvažoval Harry, uštěpačné poznámky byly na 

denním pořádku, ale přesto bylo vidět, že se snaží krotit, ať už za jeho chováním 

stálo cokoliv. Ne, Harry si nedělal iluze, že by mu nabídl smír z pouhé dobroty 

svého srdce. Natolik naivní zase nebyl, ač mu to Snape za ty roky jeho studia 

předhazoval snad stokrát. Ale uvítal to. Pokud by se měl přetahovat ještě s ním, 

stala by se jeho domovem ošetřovna, v tom lepším případě, protože profesor by 

jeho výlevy nenechal bez odezvy, tím si byl jistý. 

Svým způsobem u nich dvou došlo k posunu. Vzájemné vnímání magií se stalo 

nedílnou součástí jejich života. Harry dokonce dokázal určit, ve kterou chvíli se 

Snape objeví ve Velké síni nebo v učebně, aniž by ho viděl, a podle vyzařování a 

vlnění jeho magie odhadnout, v jaké náladě se muž právě nachází. O cílený 

přenos myšlenek bez použití kouzel se pokusili jen jednou, bezúspěšně. Snape si 

příliš chránil své soukromí a nedokázal se před chlapcem uvolnit, a Harry se 

nedokázal dostatečně soustředit, i když se to od něj v tu chvíli vyžadovalo. Zatím 

nepřišli na to, jak to funguje. 

Ale Snape kupodivu neztrácel trpělivost. Harry na něm viděl, jak v duchu počítá 

do sta a spílá všem zakladatelům, ale navenek pouze trousil obvyklé poznámky o 

nedostatečném sebeovládání a tím to celé končilo. 

Takže, co se to s Harrym u všech všudy dělo? Tohle nesouviselo se Snapem, 

nebo alespoň ne přímo. Tohle bylo něco uvnitř něj…. Něco děsivého a velkého. 

ooOoo 



Ten týden utekl jako voda. Nastal víkend a s ním výlet do Prasinek. Harry se na 

něj těšil, opravdu ano. Od Vánoc vlastně nevystrčil z hradu ani nos a chuť 

cukrátek z Medového ráje si snad už ani nepamatoval. 

Skupinka studentů vyrazila hned po obědě a radostně směřovala k vesnici 

v doprovodu tří dospělých. Snape se tvářil zádumčivě jako obvykle, ale Harry 

měl pocit, jako by za tím byly ještě nějaké nedefinovatelné obavy, Kratiknot 

neztrácel svou dobrou náladu a poskakoval jako malý školáček a Remus se 

s úsměvem rozhlížel po všech kolem, jako by si říkal, že se konečně vrátil tam, 

kam patří. Draco Malfoy chyběl, zřejmě si ještě tak brzy netroufal ven. Pansy 

Parikinsonová také nedoplňovala jejich skupinu, ostatně, jak si Harry uvědomil, 

neviděl dívku celý týden. Zřejmě se někde schovávala nebo se chovala tak 

nenápadně, že si jí ani nevšiml. Neville odmítl jít s tím, že ho vesnice ani moc 

neláká a má něco na práci. Takže nakonec vyrazila jen asi polovina těch, kteří 

měli do Prasinek umožněný přístup. 

Harry si to užíval, jarní počasí se vydařilo, slunce nabývalo na síle a oni tři 

navštívili snad každý krámek, který vesnice nabízela. Medový ráj opustili se třemi 

taškami napěchovanými k prasknutí (díky Merlinovi za zmenšovací kouzla), 

Hermiona u Krucánků a kaňourů opět utratila majlant, Ron se rozplýval nad 

novými modely košťat a úžasnými voskovacími soupravami, u Taškáře objevili 

kručivé dortíčky a hned si usmysleli, že nějaké podstrčí učitelům nebo 

zmijozelským, aby jim pak celou hodinu neustále kručelo v břiše, až nakonec 

skočili u Tří košťat, kde si dali nezbytný máslový ležák a vynikající jablkový koláč 

madam Rosmerty. 

„Ahoj děcka,“ ozvalo se za nimi, ale to už se u jejich stolu objevil Remus. „Bavíte 

se?“ 

Hermiona si utřela pěnu a usmála se. Ron něco zabručel, že nejsou žádná děcka. 

Harry se zvědavě zeptal: „Všechno v pořádku?“ 

„Jo jo, jen jsem vás přišel pozdravit,“ usmál se vlkodlak. „Musím vás všechny 

přece hlídat, ne?“ 

Ron se zakabonil ještě víc a s průpovídkou: Nejsme děcka a nemusí nás nikdo 

hlídat, si raději zacpal pusu koláčem. 

Hermiona se zasmála. „Tak jak se ti líbí přebývat znovu ve škole?“ 

„Je to skvělé, skoro si zase připadám jako student. Jako bych se vrátil do starých 

časů, jen…“ Trochu se zachmuřil a Harry si domyslel, na co asi myslí. Jen, že tu 

už neměl své přátele z dětství. 

Otočil se na něj a zeptal se: „Remusi, mohl bych s tebou někdy mluvit? Ale 

nechtěl bych tě vyrušovat nebo tak…“ doplnil honem pod mužovým zkoumavým 

pohledem. 

Remus zavrtěl hlavou. „Ne, neboj. Klidně přijď, kdykoliv budeš potřebovat.“ 



Harry přikývl. „Dobře, díky.“ 

Pak se vlkodlak rozhlédl kolem a s omluvou: „Musím na hlídku,“ se vytratil. 

Hermiona se na černovlasého chlapce tázavě zadívala. „Harry? Děje se něco?“ 

Mladík pokrčil neurčitě rameny. „Ne, to jen… Chtěl jsem se ho zeptat na mámu. 

Moc toho o ní nevím, víš?“ 

Hermiona se chápavě pousmála. „Tak to musíš napravit. Zítra máme volný den, 

tedy kromě eseje z Lektvarů, tak za ním zajdi.“ 

Chvíli pak jen tiše seděli a upíjeli své nápoje, dokud si Ron nápadně neodkašlal. 

„Hele, lidi, když už jsme tady, nedáme si ještě koláč?“ 

ooOoo 

V čase, kdy odbíjela šestá, už je profesoři všechny naháněli k návratu. Nebe se 

začalo zatahovat těžkými přeháňkovými mraky, jak to bylo na jaře obvyklé. 

Harry si zapnul bundu a zachumlal se do ní. Nějak nepředvídal, že by se mohlo 

ochladit, a tak vyšel jen poměrně nalehko. V tmavě modré mikině, černém tričku 

a džínách. 

Seskupili se, nechali se spočítat, a když se doprovod ujistil, že jsou všichni, 

vyrazili. Kratiknot s Lupinem šli v čele výpravy, Snape ji jako temný stín uzavíral. 

Harry, Hermiona a Ron zůstávali mezi posledními. Dobře se ve vesnici bavili a ani 

se jim zpět příliš nechtělo. Neslyšného Snapea v zádech by si ani nevšimli nebýt 

toho, že Harry si dobře uvědomoval mužovu přítomnost. Cítil z něj vyzařovat 

velkou dávku podrážděnosti a znechucení ze zbytečně promarněného času, ale 

pod tím vším klokotaly neurčité obavy. Harry si pomyslel, že si kouzelník zřejmě 

oddechne, až se konečně dostanou zpět pod bezpečná křídla školy. 

Skupinka se táhla, studenti tvořili hloučky a hlasitě si povídali. Remus Lupin se 

v půli cesty přemístil do středu štrúdlu, zřejmě měl v úmyslu doprovázet Harryho 

a jeho přátele. Jenže pak se obloha ještě více zatáhla a začalo pršet. Vlkodlak se 

najednou zarazil a začal se nedůvěřivě rozhlížet po okolí. Harry i přes kapky 

vody, které mu zamlžovaly brýle, viděl, že něco volá dopředu na Kratiknota, ale 

drobný muž byl moc daleko, aby ho slyšel. 

Právě procházeli kolem hustých křovin, když k Harrymu dolehlo podezřelé vlnění 

temné síly. Poděšeně se otočil tím směrem, ale to už k nim běžel Remus a hlasitě 

křičel, aby si pospíšili. Ron popadl Hermionu za ruku a společně vyrazili vpřed. 

Harry se k nim chtěl připojit, jenže zakopl a v tu chvíli se mezi ním a zbytkem 

studentů objevila jakási kouzelná stěna, která ho oddělila od ostatních. Hermiona 

polekaně vyjekla: „Harry!“, střapatý kouzelník vytřeštil oči a vytáhl hůlku, ale to 

už cítil, že je Snape u něj a snaží se kouzlo bariéry přemoci. 



„Držte se u mě, Pottere,“ nařídil a nepřestával se otáčet kolem dokola. Oba je 

smáčely kapky ledové vody a stékaly jim po vlasech a po šatech. 

Jenže pak Harry všechno ostatní přestal vnímat, protože z křovin se připlazil 

velký tmavě zelený had. Voldemortův had. Viděl ho mnohokrát, i když jen ve 

snech. A had nebyl sám. Za ním se objevily postavy v černých kápích a bílých 

maskách.  

Snape se musel rychle rozhodnout co dělat. Nepodařilo se mu sice bariéru 

prolomit, ale proč by nemohl udělat stejný tah jako oni a získat tak trochu času? 

Namířil na protivníky, ebenová hůlka mu v ruce zavibrovala a seslala kouzlo. 

Nejbližší ze Smrtijedů ale poznal jeho úmysly, bleskurychle zareagoval a stihl 

stěnu odklonit za sebe a Nagini. 

Zbyli tam jen čtyři. Harry, Severus, Nagini a… muž s dlouhými blond vlasy a 

vycházkovou holí. 

Harry bezděčně ustoupil o krok dozadu, když si Smrtijed sejmul masku. 

„Pane Pottere, jaká to čest vás potkat,“ pronesl Malfoy posměšně, než se otočil 

přímo na svého bývalého přítele. „Kdepak je můj syn, Severusi? Zbaběle se 

ukrývá?“ 

Snape zpevnil svůj postoj, hůlku pevně sevřel v dlani. Lucius sice nevypadal, že 

by chtěl zaútočit, ale stejně nemohl ponechávat nic náhodě. Odfrkl si a stejným 

tónem jako Malfoy odpověděl: „Kdepak je tvůj pán, Luciusi? Zbaběle se ukrývá?“ 

„Ty kryso!“ vykřikl Lucius a vrhnul se vpřed, jenže v ten okamžik se Nagini po 

jeho boku pohnula, otočila k němu hlavu a nahlas výhružně zasyčela. 

Lucius se neochotně stáhl, ale nepřestával Severuse probodávat nenávistným 

pohledem. „Máš jediné štěstí, že jsme vás nepřišli zabít. Ještě ne,“ procedil 

služebník Temného pána mezi zuby. „Ale tebe si, ty jeden zrádče, rád 

vychutnám, i kdybych to měl udělat vlastníma rukama!“ 

Snape se ušklíbl, jako by si o jeho proslovu myslel své. Neuměl si Luciuse 

přestavit bez hůlky v ruce, natož v pěstním souboji. Dopadl by jako zpráskaný 

pes. 

Had se připlazil blíž, pozvedl hlavu a zadíval se zpříma do očí zelenookého 

chlapce. „Mám pro tebe zprávu, maličký, od sssvého milossstivého pána.“ 

Rozeklaný jazyk se mu komíhal v tlamě a kapky deště v proudech sklouzávaly po 

jeho velké šupinaté hlavě. 

Snape sebou vnitřně trhnul, když rozeznal slova, která had pronesl, ale jeho léty 

vypěstované sebeovládání ho naštěstí nezradilo. Stále nespustil Luciuse z očí. 

Nagini pro tuto chvíli nebyl smrtelnou hrozbou, zatímco muž mohl zaútočit na 

dálku. 



„Co mi chce?“ vykřikl Harry, který už se vzpamatoval, zpět hadí řečí. 

„Přidej ssse na jeho ssstranu a ossstatní budou ušetřeni. Přidej ssse na jeho 

ssstranu, maličký, a třeba někdo z tvých přátel přežije…“ oznámila mu Nagini. 

„Nikdy!“ odhradil se okamžitě mladý kouzelník. 

„Hmmm, vzpurný jako vždy. Jednou zjissstíš, jak ssses mýlil. Můj pán má mocné 

ssspojence, velmi mocné…“ našeptávala mu dál svůdně. 

Harry od ní nedokázal odtrhnout zrak. Něco uvnitř něj mu šeptalo, že tak je to 

správné. Začal se chvět po celém těle a zase měl ten neurčitý pocit vnitřního 

napětí, ještě jiný, než strach z celé nastalé situace. 

Severus se přesunul blíž k němu, až se ho téměř dotýkal. Chlapec se trochu 

uklidnil. 

Nagini nasála vzduch nozdrami a oceňujícím hlasem pronesla: „Pěkně voníššš. 

Cítím z tebe něco temného, sssílí to, brzy, už brzy budeš náššš…“ 

Lucius se začal pochechtávat při pohledu na ty dva kouzelníky před sebou. Byl to 

zběsilý, ďábelský smích. Harry se nehnul ani o píď. Byl jako přikovaný. 

Severus šlehl po hadovi zlostným pohledem, než naléhavě vyštěkl. „Pottere!“ 

Nebo chtěl vyštěknout, ale vyšlo z něj jen zasyčení, načež Smrtijed okamžitě 

zmlknul, jako když utne. 

Nagini se k mistrovi lektvarů zvědavě otočila, drobné oči jí radostně zasvítily. 

„Dalššší miláček,“ zajásala. 

„Kde jsi k té schopnosti přišel, ty šmejde, je vyhrazená pánovi všeho zla!“ 

zakřičel hromově Malfoy se znovu pozvednutou hůlkou. 

Severus se ale nedal jen tak vystrašit. Nohou jemně šťouchnul do chlapce, aby 

se probral ze svého tranzu, a bombardoval ho myšlenkami, aby se připravil na 

střet (opravdu doufal, že je provázanost magií tentokrát nezklame), zatímco 

s jízlivostí sobě vlastní odpovídal tomu bastardovi před sebou. „Ty snad nevíš, ty, 

oddaný služebník, že na to existuje kouzlo?“ 

Chlapec po Snapeově boku sebou maličko cuknul, ale Severus mu položil ruku na 

záda v uklidňujícím gestu. Klid, Pottere, ještě ne. 

Harry drobně kývl, že rozumí. 

„To ti tak uvěřím!“ ječel Lucius rozběsněně. „Byl jsi stejně překvapený jako já!“ 

Severus nasadil svůj nejlepší povýšenecký škleb, a zároveň s upozorněním 

k Harrymu, že už to bude, blahosklonně odvětil: „To proto, že říkala, jak máš ten 

svůj aristokratickej zadek poďobanej!“ 

Teď, Pottere! 



„Ty zmetku!“ napřáhl se Malfoy, ale Severus tohle samozřejmě čekal. Předstoupil 

před svého studenta a zaútočil jako první. 

Harry se za ním trochu přikrčil a seslal první kouzlo, které ho napadlo. 

„Bombardo!“ 

„Expulso!“ letělo zpět. 

„Petrificus totalus!“ 

Severus odrážel Luciusova kouzla, Lucius jeho útok zdatně opětoval. Ani jeden 

z mužů nebyl žádný začátečník a Malfoye navíc poháněl Voldemortův hněv 

z případného neúspěchu. 

Nagini jako by se jejich souboj ani netýkal. Když se jí Harry pokoušel zasáhnout 

kletbou, zjistil, že ji chrání vlastní štít. Zelinkavě jiskřil. 

Had v odezvu jen naklonil hlavu na stranu a zasyčel: „Na viděnou, maličký,“ než 

se jim všem ztratil z očí. A nedlouho na to s lupnutím zmizel i Lucius Malfoy. 

Kouzelné hradby, které je dělily od zbytku studentů, spadly a Harry se Snapem 

se najednou ocitli volní. Kolem nich sršela kouzla sesílaná mezi ostatními 

Smrtijedy a staršími studenty a učiteli. Kratiknotovi se zřejmě podařilo zburcovat 

Bradavice. 

A pak se všichni Smrtijedi jako na povel přemístili pryč a bylo po všem. 

„Do hradu, okamžitě,“ zavelel rázně Snape a popadl Harryho za zmáčenou 

mikinu. Ten se ani nevzpíral, neměl žádný důvod. Ale třásl se po celém těle a 

nebylo to jen zimou. 

 

Kapitola 9 – Vědět neznamená mít z toho radost 

„Ne, Longbottome, definitivně ne. S tímto názorem se nespokojím. Nechápu, že 

ty, nám tak často předhazovaný amatérský odborník na herbologii, dokážeš 

přijmout takovou nepodloženou spekulaci. I Potterovi, a to ho považuji za 

naprostého imbecila, by muselo dojít, že vliv magické síly kouzelníka nutně musí 

souviset s úrovní jeho péče o pěstované rostliny. To, že nějaký zavšivený stařík 

prohlašuje opak, neznamená vůbec nic,“ zaníceně spílal Draco, až se mu uvolnil 

jeden z jeho dokonale upravených pramenů blond vlasů. 

Celé odpoledne strávil s Nevillem v bradavické knihovně, kde se věnovali 

sepisování námětů na semestrální esej zadanou profesorkou Prýtovou. Draco 

vybral právě dnešní den, protože, jak posměšně pronesl, když to Nevillovi 

oznamoval: „Ti, co by nám jen překáželi, si vyšli na celkem zbytečnou procházku 

do Prasinek, a tak budeme mít na práci konečně klid.“ Nemohl si pomoci. Sám 

věděl, že se nemůže za branami školy ani ukázat, a tak to chtěl nebelvírovi 

z rozmaru také odepřít. Jenže mu to opět nevyšlo. On se totiž jen vševědoucně 



ušklíbl a kývnul hlavou na znamení souhlasu. Bylo to zvláštní, ale Neville byl pro 

Draca v současné době nečitelný, jako nějaká zapeklitá hádanka, kterou mladý 

muž ne a ne rozlousknout. Jeho reakce mu byly záhadou. Jeho vědomosti ho - a 

ne, nikdy by to nikomu nepřiznal - uchvacovaly. Jistě, sám byl vzdělaný v mnoha 

oborech a byl na to náležitě pyšný, zbožňoval záhady, a proto pro něj byly 

Starodávné runy a Věštění z čísel tou největší výzvou a zálibou, ale tohle bylo 

něco jiného… Avšak on na to přijde. Malfoy se totiž nikdy nevzdává. Prokoukne 

Longbottomovo tajemství, i kdyby to mělo trvat jakkoliv dlouho. 

Tmavovlasý mladík se pousmál. „Ale jistěže ne. Jen jsem ti, Malfoyi, chtěl ukázat 

různé náhledy na problematiku pěstování kouzelných bylin. Nepohnul bych se 

z místa, kdybych neměl přehled o všech možnostech. A nikdy by se mi 

nepodařilo rozmnožit žaberník.“ 

„Och, už jsme zase u toho, Longbottome?“ zvolal šedooký kouzelník s uraženou 

ješitností. „Budeš mi ten svůj úspěch neustále předhazovat, co?“ Zlostně se na 

po něm podíval a začal se sbírat k urychlenému odchodu. 

„To ti tak vadí, Malfoyi, že se jednou povedlo něco jinému člověku než tobě? 

Nebo jde o to, že jsem to právě já?“ zeptal se Neville a pohodlně se zapřel na 

židli. Vypadal tak v pohodě a uvolněně, že měl Draco sto chutí se na něj vrhnout 

a uškrtit ho, nebo mu alespoň setřít ten protivný úsměv z tváře. 

Jenže, to Malfoyové nedělají. Ne kvůli takové malichernosti, zejména když se z 

části zakládá na pravdě. Co že to Draco snad vůči němu cítil? Žárlivost? 

Nemožné! 

Připravoval se právě k nějaké odvetné pichlavé odpovědi, když se dveře do 

knihovny s třísknutím otevřely a dovnitř vběhla celá udýchaná Ginny s Deanem 

v patách. 

„Neville!“ volali oba naráz. „Neville, kde jsi?“ 

Jmenovaný chlapec okamžitě vstal a překvapeně jim vyšel vstříc. „Tady. Co je? 

Co se stalo?“ 

„Napadli nás… Smrtijedi. Pár lidí je… zraněných a Prýtová tě shání, abys jí 

pomohl ve sklenících. My… měli jsme tě najít,“ chrlili na něj přerývavě, zatímco 

se vydýchávali po náročném běhu skrz pozemky a školu. 

Neville vykulil oči a Draco, stojící v pozadí u jejich stolu s rozloženými knihami, 

viditelně pobledl. 

„Cože? Smrtijedi? Jak? Tedy… kam že mám jít?“ ptal se Neville a pohledem těkal 

od jednoho k druhému. 

„Na ošetřovnu,“ odpověděl Dean. „Všichni, co byli v Prasinkách, tam jsou… I 

profesoři.“ 



Neville přikývl, než se otočil na Draca. „Dokončíme to jindy, Malfoyi.“ 

Ginny vykulila oči, když si uvědomila, že tam je Draco s nimi a už se chystala 

něco hanlivého namítat proti Smrtijedům, ale Deanova ruka a odmítavý výraz 

jeho tváře jí v tom zabránily. 

Blonďák ale k údivu všech zúčastněných zavrtěl hlavou a rozhodně prohlásil: 

„Ne, půjdu s tebou, Longbottome. Třeba budu prospěšný.“ A jako první prošel 

hlavními dveřmi knihovny, čímž dal všem jasně najevo, že je plně odhodlaný 

právě pronesené i splnit. 

Neville na to jen pozvedl obočí a s Ginny a Deanem v závěsu ho následoval. 

ooOoo 

„Albusi, jsi si vědom toho, co všechno se mohlo stát?“ ječel mezitím mistr 

lektvarů na svého nadřízeného v pokoji, který sousedil s ošetřovnou. Jakmile 

ředitel dorazil a ujistil se, že mají děti jen drobná poranění nebo jsou v šoku, 

odvedl ho Severus stranou, aby mu mohl podrobně vylíčit, jak k přepadení došlo. 

„Severusi, přeháníš,“ konejšil ho starý muž, zatímco si zamyšleně mnul svůj bílý 

vous. 

Lektvarista rázující místností se po něm zlostně podíval a vyštěkl: „Já že 

přeháním? Já?! Mělo se to celé zrušit. Říkal jsem ti to! Ale na mě se tady nikdy 

nebraly ohledy, že? Já jsem jen pesimistický, nenávistný netopýr Smrtijed, který 

si libuje v mučení malých, lehkovážných, bezbranných dětí, co?“ 

„Severusi, můj milý chlapče, jsi nespravedlivý. Byli v těch nejlepších rukách,“ 

prohlásil ředitel a na podporu svých slov naklonil hlavu na stranu, jako by říkal: 

Já jsem tady ten, kdo má pravdu, a to mi nevymluvíš. 

„Vlkodlaka a trpaslíka?“ pokračoval ve své uštěpačné tirádě zlobně naladěný 

muž. 

„A tvých…“ připomněl mu Albus neústupně. 

Severus odvrátil pohled a pokračoval v pochodování, jako by to bylo to jediné, co 

ho pro tuto chvíli drželo nad vodou. „Byl to zcela zbytečný risk,“ trval na svém, 

ale už umírněnějším hlasem. Hlasem člověka, který se nedokáže dlouho zlobit na 

někoho, na kom mu záleží. A Severusovi na tom všetečném starci záleželo, o 

tom nebylo žádného sporu. 

„Ale to není všechno, že ne, můj drahý chlapče?“ zeptal se Albus, a když se 

k němu černovlasý muž udiveně otočil, ještě se na něj usmál. 

Severus ho probodl zkázonosným pohledem, jenže ten vědoucí úsměv podpořený 

jiskřičkami v blankytně modrých očích ne a ne zmizet. Raději se tedy otočil 

k jedinému oknu, které tu bylo, a prsty začal netrpělivě bubnovat po 

mramorovém parapetu. 



„Zřejmě jsem od Pottera získal schopnost mluvit hadím jazykem, Albusi…“ 

pronesl po chvíli do tíživého ticha. 

Ředitel vydal zvuk, jako by se zakuckal nebo mu zaskočilo, a tak mistr lektvarů 

natočil hlavu, aby měl o jeho chování alespoň periferním viděním přehled. 

„Och, tak… to je nečekané,“ řekl nakonec, když tu informaci zřejmě dostatečně 

zpracoval. 

„A co nebylo nečekané, řekni?!“ obořil se na něj mladší kouzelník vzpurně. 

„Severusi,“ pronesl ředitel vážným tónem, čímž donutil muže před sebou se plně 

obrátit. „Víš, že ti vlastně závidím?“ 

„A co jako? To, že jsem temnou postavou novodobých kouzelnických dějin, nebo 

že mám na krku toho Potterovic spratka, či snad to, že se ode mě všichni 

odvrací, jako bych měl nějakou strašlivou přenosnou nemoc, nebo že jsem získal 

schopnost, o kterou jsem se neprosil, ale kterou by mi každý ctižádostivý 

zmijozel k smrti záviděl? Co z toho máš přesně na mysli?“ zasyčel mladší muž 

vehementně a jeho oči tím získaly zvláštní zanícený lesk. 

Albus se zasněně usmál a jeho tvář prozrazovala, že je přítomnosti na míle 

vzdálený. „Hadí jazyk. Vždy mě nadmíru fascinoval…“ 

„Já bych se bez toho obešel!“ zavrčel mistr lektvarů popuzeně. 

„To nepochybně, ale nezapomínej, jaký to má potenciál. Třeba ve tvých 

milovaných lektvarech, můj milý. Potenciál, nezapomeň,“ pronesl Albus. Ještě na 

něj mrknul přes obroučky svých poloměsíčitých brýlí, než odešel zpět na 

ošetřovnu. 

Takže potenciál říkáš, ano? pomyslel si lektvarista. No, možná to přece jen není 

až tak nezajímavé… 

ooOoo 

Všichni účastníci prasinkového výletu měli nařízený klid na lůžku s dostatečnou 

zásobou uklidňujících a spánkových lektvarů, alespoň do pondělí, kdy bude jako 

obvykle probíhat vyučování a žáci tak nebudou moci přemýšlet jen o všech těch 

hrůzách, které je mohli potkat. 

Harry se často budil za snů. Všechno to, co se stalo, se mu v nich neustále 

opakovalo. A nebyl to jen poslední incident. Vídal Voldemorta skoro stejně často 

jako jeho přisluhovači. Věděl, co se v něm skrývá. Věděl, jak černou a ďábelskou 

má duši, a poté, co si díky Brumbálovi prohlédl i jeho život, měl pocit, jako by ho 

znal. A to ho děsilo. Když máte strach z něčeho neznámého, můžete si říkat, že 

to jsou jen vaše představy, co vás děsí. Ale když víte, když doopravdy VÍTE, co 

by vás nebo vašeho blízkého mohlo potkat, tak je to snad jeho horší.  



Lektvar na spánek beze snů jeho představy odfiltroval jen částečně. Možná 

neprožíval plné sny, ale viděl postavy v mlze, záblesky, náznaky a věděl, co to 

znamená. Byly to ty okamžiky, které už jednou prožil. V Zapovězeném lese, na 

hřbitově, na ministerstvu… Ne, to opravdu nebyly zážitky pro dobré snění. 

Takže se nedělního večera rozhodl, že se trochu rozptýlí a zajde za Remusem, 

pokud na něj bude mít muž čas. Měl se s ním spojit už dávno. Jen kdyby ho to 

bývalo napadlo… 

Ten večer po večeři zaťukal na jeho dveře. Věděl, že se vlkodlak neukázal na 

jídle, a tak předpokládal, že by mohl být ve svých komnatách. Jenže nikdo se 

neozýval. Už to chtěl vzdát a vrátit se do své ložnice, ale pak ho zahlédl 

přicházet chodbou. Šel pomalu a zamyšleně, zřejmě měl starosti. Nebylo by divu.  

Ale potom zdvihl své hnědé oči od podlahy a jeho výraz se při pohledu na 

rozčepýřeného mladíka rozzářil. „Harry, přišel sis se mnou popovídat. Nebo,“ 

zamračil se, „se ti něco stalo? Myslel jsem, že jsi v pořádku, ale jestli potřebuješ 

pomoct…“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Děkuji, Remusi. Nic se mi nestalo. Jen jsem si myslel, že 

bych se za tebou mohl stavit.“ 

Vlkodlak otevřel dveře a oba se ocitli v přijímacím pokoji, který následně sousedil 

s ložnicí, jedinou další místnosti tohoto malého bytu. Harry se rozhlédl, byl to 

malý pokoj, ale útulný, obložený tmavým dřevem, před krbem byla pohovka a 

dvě křesla se stolkem. 

Remus přešel ke krbu a objednal u skřítků čaj a nějaké sušenky. Harry se zatím 

usadil do křesla a čekal, až ho starší muž napodobí. Byl trochu nervózní, ani 

vlastně nevěděl proč. Vždyť na to měl přece právo, měl právo na to poznat svou 

matku alespoň po smrti, když mu Voldemort nic lepšího nedopřál. 

„Jak se cítíš, Harry?“ zeptal se Remus, když se uvelebil. Hnědé oči mířily do 

zelených a vybízely je tak k pravdivé odpovědi. 

Harry sklonil hlavu. „Dobrý,“ zamumlal. 

„Harry, kdybys potřeboval…“ začal kouzelník. 

„Já vím, Remusi, dík,“ skočil mu do řeči a nepřesvědčivě se na něj usmál. „Ale 

nechci o tom teď mluvit.“ 

Remus přikývl. Na stole se objevil podnos s občerstvením, a tak se oba natáhli 

pro svůj šálek čaje. 

Harry usrkl, a pak se pousmál. „Mátový? Věděl jsi, že je můj oblíbený?“ 

Remus trochu zrozpačitěl. „Vlastně ne, ale mám ho rád. Je dobrý na uklidnění 

nervů…“ 



Upíjeli a mladší čaroděj se rozhlížel kolem. Bylo tu jedno okno, kterým se dovnitř 

vkrádaly poslední paprsky slábnoucího slunce. Zapovězený les většinou do 

Bradavic k večeru moc jasu nepropouštěl. Ale i tak Harry někdy rád stával na 

věži, díval se do dálky a čekal, až nastane tma. 

„Co jsi chtěl vědět?“ vybídl ho laskavě starší muž, když ticho trvalo až moc 

dlouho. 

„Mohl bys mi vyprávět o matce?“ zeptal se trochu váhavě mladý kouzelník a 

upřel na Remuse své zářivě zelené oči. 

Remus se zasmál a odkašlal si. „Popravdě, Harry, Lily byla pěkné číslo. Od první 

chvíle, co jsem ji znal, a to nám bylo pouhých jedenáct. Sršela energií a nedej 

Merlin, když byla její pozornost upřená na konkrétní osobu. Člověk byl proti ní 

takhle,“ zvedl ruku a prsty naznačil sotva centimetr na výšku, „malinký, víš?“ 

Harry se musel usmívat od ucha k uchu. Remusovo vyprávění sršelo radostí a 

bylo to skoro nakažlivé. 

„Jednou vrazila Jamesovi takovou facku, že měl tvůj otec na tváři červený flek 

ještě druhý den. Bál se jít na ošetřovnu, víš? A pak se jí aspoň týden vyhýbal 

obloukem. Tvrdil, že je mu ukradená, ale já si myslím, že se do ní už dávno 

předtím bláznivě zamiloval. Mám pocit, že Sirius taky, jenže ten se točil okolo 

každé sukně, takže mu nedělalo zase takový problém blahosklonně Lily 

přenechat svému nejlepšímu příteli.“ 

„Takže jste se nepřátelili od začátku?“ zeptal se zvědavě Harry, zcela fascinovaný 

Remusovým příběhem. 

Muž se od srdce hlasitě rozesmál. „Merline, to neeee! Spíš bych řekl, že jsme byli 

na válečné stezce. My čtyři proti Lily a… no, Severusovi. Tohle Jamese štvalo asi 

nejvíc. Myslím to, že se přátelila právě s ním.“ 

„Proč jste Snapea vlastně tak nenáviděli?“ nadhodil Harry. A při Remusově 

povytaženém obočí, dodal: „Ano, vím to, Sirius se s tím nikdy netajil. Jenže se 

jaksi zapomněl zmínit, že to bylo většinou čtyři na jednoho,“ dodal trochu 

zahořkle. 

Remus si povzdechl. „Nebelvíři versus zmijozelové, znáš to z vlastní zkušenosti, 

Harry. U nás to bylo horší kvůli Siriusovi. Celá jeho rodina ze Zmijozelu 

pocházela a on se jediný vymykal. Chtěl se od nich tak moc lišit, že dělal všechno 

proto, aby ho s nimi za žádných okolností nikdo nespojoval. Jenže proti svému 

původu bojovat nedokázal. Přidej si k tomu pubertu, partu nevycválaných dětí 

bez kontroly a vyjde ti boj na život a na smrt. Tak to alespoň Siriusovi připadalo. 

James měl zase pocit, že má Severus pořád něco za lubem. Neustále ho sledoval, 

byl proti němu zaujatý. Znáš ten pocit, když ti prostě na první pohled nějaký 

člověk nesedne? No, tak takhle to měl James se Severusem. A Snape se přitom 

přátelil jen s Lily. Jako by pro něj nikdo jiný neexistoval. Víš, aristokrati jako 



Lucius Malfoy se vždycky chovali nadřazeně, ale Severus jakoby měl nějakou 

vnitřní sílu být něčím víc než ostatní. Vynikal ve všem kromě sportu, samozřejmě 

zejména v lektvarech, a bez ustání byl ponořený v knihách. Myslím, že to Jamese 

strašně iritovalo. On měl svůj famfrpál a nás, ale Severus měl Lily.“ 

„A co na to říkala moje matka?“ vyptával se Harry dál. 

„Nic. Zvedla nos nahoru a otočila se k nám zády,“ zasmál se Remus. „Než se 

mezi ní a Severusem něco stalo…“ 

„Co?“ vydechl Harry okamžitě, když se starší kouzelník odmlčel a natáhl se pro 

sušenku. 

„Nevím,“ pokrčil rameny. „Nikdy jsme to nezjistili a vlastně jsme po tom ani nijak 

nepátrali. James byl rád, že se vymanila ze Severusova vlivu, a mohl ji tak 

oslňovat svým šarmem, a Sirius Severuse dál bytostně nenáviděl, jen měl další 

důvod navíc, protože to vypadala, že je z toho tvoje matka alespoň na určitý čas 

opravdu nešťastná.“ 

„Myslíš, že spolu něco měli?“ vyhrkl mladík, co ho pálilo na jazyku. 

„Ne, to si nemyslím. Byli jen přátelé. Dobří přátelé. A nevím, co si od toho 

slibovala Lily, ale Severus měl oči…“ Náhle se neočekávaně odmlčel, jako by snad 

řekl něco víc, než chtěl. 

„Snape co? Co tím myslíš, Remusi?“ domáhal se mladý muž svých odpovědí. 

Remus zavrtěl hlavou. „Jsou to jen domněnky, Harry. A myslím, že každý má 

nárok na soukromí.“ 

„I Snape?“ podotkl s lehkou ironií. 

„Každý,“ potvrdil vlkodlak vážně. 

„No, tak já jsem asi výjimka,“ ohradil se Harry vzpurně a pro větší důraz si 

založil ruce na hrudi. 

Remuse na něj smutně podíval. „Doufal jsem, že to bude jiné, Harry. My všichni. 

Tehdy.“ 

„Já vím,“ potvrdil Harry a sklonil trochu hlavu. „Já to přece dobře vím. Děkuji ti,“ 

zašeptal, natáhl se ke stolu a sevřel hrneček s čajem v dlaních. Teplo, které se z 

nápoje šířilo, mu teď rozhodně přišlo vhod. 

ooOoo 

Famfrpálové tréninky byly pro tento týden zrušeny, takže měl Harry před 

večerním trestem dost času na odpočinek. Po Hagridově hodině se doploužil 

pouze na oběd, a pak si zalezl do postele a téměř okamžitě usnul. 



V tu ránu se ocitl v nějaké místnosti, nepoznával ji a byla tam taková tma, že ani 

svýma na temnotu uvyklýma očima nic nezaznamenal. Procházel podél stěn, 

chladnou pokožkou vnímal kamenné zdivo kolem. Hrubý povrch se mu otíral o 

povrch těla, ale jemu to nevadilo. Soustředil se na svůj cíl. Byl tu z nějakého 

důvodu. Něco hledal, někoho. Už byl blízko, tak blízko, že ho mohl téměř cítit, 

ochutnat. Ten pach. Tu vůni. Labužnicky nasál nosem vzduch. 

„Mám takovou chuť…“ zašeptal syčivě. „Dostanu tě, kdy se mi zamane…“ 

Stanul na prahu pootevřených dveří. Šťouchnul do nich a ony se neslyšně 

otevřely. Blížil se, ta vůně byla čím dál silnější a lahodnější. Díky šeru v místnosti 

viděl obrysy nábytku. Na podlaze byl měkký koberec, kolem stěn skříně, 

uprostřed postel a noční stolek. 

Nadzdvihl se a nahlédl do saténových černých přikrývek. Spící postava prudce 

otevřela víčka a zadívala se obrovskému hadovi do zářivých rudých očí. 

A vtom se Harry probudil. 

Na druhé straně hradu podřimující Severus Snape procitl ze svého chvilkového 

odpočinku. Zvedl se z postele a okamžitě se přesunul do tajné části své 

soukromé knihovny, aby následně několik hodin zběsile listoval starými knihami. 

ooOoo 

Když Severus zaslechl nesmělé zaťukání, mávl černou hůlkou a vpustil 

návštěvníka dál. Svou magii držel pevně na uzdě, nemohl si dovolit žádné 

rozptylování. 

Harry vešel a důsledně za sebou zavřel dveře. Snape mu gestem naznačil, aby si 

sedl na židli připravenou před jeho stolem. 

„Děkuji, že jste mě tam nenechal, pane,“ začal první Harry, ale mistr lektvarů ho 

zastavil pozdviženou rukou. 

„Ač se to zdá nemožné, mám ke svým žákům i určité povinnosti,“ odpověděl 

Snape s přehnanou ironií v hlase. 

Harry přikývl a začal si žmoulat prsty. „Ale mám otázku, pane.“ Zvedl hlavu. „Jak 

mohu Voldemorta porazit, když neznám ani z poloviny tolik kouzel, co on?“ 

Ty zelené oči byly tak otevřené a podivně smutné, až z toho šel mráz po zádech. 

Mladíkova magie jako by se choulila se sebe. 

Snape si povzdechl a trochu se uvolnil. „Musíte se mnohému naučit, avšak – 

jakkoliv se mi to příčí říkat – myslím, že právě ta nezkušenost je vaší silnou 

zbraní. Vždy se vám podaří něco, co by Temný pán nečekal ani ve svých 

nejtajnějších snech.“ 



Harry ohromeně vykuklil oči. Snape mu snad právě svým způsobem udělil 

pochvalu? 

„Nezkušenost a neskutečné štěstí. A pokud k tomu přidáte to, co se naučíte ode 

mne, pak máte velkou šanci na úspěch. Ovšem to také znamená, že ani na 

okamžik nebudete uvažovat o tom, co vám nabízela Nagini, jasné?“ zdůraznil a 

fixoval mladého muže svým pronikavým černým pohledem. 

Harry se nejprve zarazil, ale pak vyjekl: „Takže je to tak! Předal jsem vám tu 

schopnost stejně jako ji Voldemort předal mně?“ 

„V našem případě zřejmě zafungoval ten rituál, ale ano, máte určitým způsobem 

pravdu,“ odpověděl Snape zdráhavě. 

„Ale neměl bych teď třeba nitrobranu zvládat tak dobře jako vy?“ zkusil to Harry 

s přemírou optimismu, ale Snape jeho naděje okamžitě zhatil. 

„Ne, hadí jazyk se nedá naučit, je to vrozená schopnost,“ odpověděl, ale poté 

pod Harryho pohledem dodal: „Víte, jak to myslím, Pottere. Buďto ji máte, nebo 

ne. Na druhou stranu k nitrobraně může mít samozřejmě každý kouzelník větší 

nebo, ve vašem případě, menší vlohy. Takže teoreticky byste se mohl zlepšit, ale 

pochybuji.“ 

„Takže zase nevíme vůbec nic! Co všechno se ještě stane?!?“ zaúpěl Harry a 

chytil se za hlavu. 

„To teď není důležité, pane Pottere!“ odpověděl Snape břitce. Ze svého šuplíku u 

stolu vyndal v kůži vázanou knihu a počkal, až si získá mladíkovu plnou 

pozornost. 

„Cože?“ vyjekl mladší čaroděj konsternovaně, když pozvedl znovu hlavu. „Jak 

to?“ 

„Pottere, řekněte mi, co se vám před chvílí zdálo?“ 

 

Kapitola 10 – Jsem to ještě vůbec já? 

 „Pottere, řekněte mi, co se vám před chvílí zdálo?“ zopakoval Snape, protože 

mladík se nějak neměl k žádné reakci. 

Harry sebou cuknul a postavil se. „Jak…? Co…? Co tím myslíte?“ Vypadal 

vyděšeně, a i se tak cítil. Zelené oči utopené v zoufalství. Jeho magie kmitala 

prostorem, jako by hledala o co se opřít a nedokázala to najít. 

„Co se vám zdálo, Pottere? Co se vám poslední dobrou zdává? Řeknete,“ 

vemlouval mu tichým, ale naléhavým hlasem. 



Harry zběsile vrtěl hlavou, jako by se těch obrazů toužil zbavit. Držel se opěradla 

židle tak mocně, až mu zbělely klouby na ruce. „Vzpomínky. A pak záblesky. 

Stíny. Někam spěchám. Jako bych toužil po… krvi a odplatě,“ zašeptal a vzhlédl. 

„Jak to s tím souvisí, pane?“ 

Snape vstal, v ruce držel knihu. Starou, s koženými deskami, ale poměrně útlou, 

mohl to být jen sešit nebo deník. 

„Myslím, že máme problém, pane Pottere. Skutečný problém,“ odpověděl 

lektvarista nejasně. 

„My máme?“ zeptal se Harry zmateně. Nějak si nedokázal představit, jak by jeho 

podivné sny mohly souviset se Snapem. 

Profesor přikývl, vrásky v jeho obličeji vypadaly nějak výrazněji. „Jde tady sice o 

vás, ale pokud bychom tomu nevěnovali patřičnou pozornost, pak by to byl 

problém i pro mne. Takže ano, týká se nás obou.“ 

Harry na něj hleděl zaraženě. O co tady jde? Co se se mnou zase děje? Jedná o 

Voldemorta nebo něco jiného? Proklela mě snad Nagini? Dokáže to vůbec? Nebo 

se jedná o nějaká zbytkovou kletbu z toho balíčku? Tak co, sakra?!? 

„Sedněte si, vysvětlím vám to, ale nejprve bych chtěl, abyste si něco přečetl.“ 

Snape ukázal na křesla u krbu a sám jedno bezodkladně obsadil. 

Harry ho následoval. Ve chvíli, kdy byl usazen, mu lektvarista podal tu útlou 

knížku, kterou předtím držel. „Je tam záložka, na straně třicet osm.“ 

Mladík předmět váhavě přijal a otevřel. Když si přečetl nadpis, bezděčně zadržel 

dech. 

Bazilišek a vše, co se ho týká 

Polekaně ke Snapeovi vzhlédl, ale muž jen kývl hlavou na znamení, aby 

pokračoval. 

Dlouho jsem po tom tvorovi pátral, až jsem si téměř myslel, že je opravdu jen 

výmyslem přeplněné mysli starého mága, u kterého jsem se učil, ale jednou 

jsem měl štěstí. Při svém pobytu v jižních zemích ke mně sám přišel. Poznal 

jsem ho okamžitě. Hlavu nosil hrdě vztyčenou, ne jako ostatní hadi, kteří se plazí 

nízko při zemi. Na temeni se mu začínal rýsovat temně fialový chochol tak 

typický pro samce. Jeho oči byly obrovské, a ač žlutě zbarvené, tak v tom šeru 

nastávající noci rudě zářily. 

Bylo to ještě mládě, sotva pět metrů dlouhé, ale i tak se domnívám, že na tomto 

světě prožilo několik desítek let. Sám nevěděl přesně, hadí vnímání času je tak 

odlišné od našeho. 

V té době už jsem věděl, že jsem nadaný hadím jazykem, a přesto jsem byl u 

vytržení, když ke mně začal promlouvat tím hlubokým sykotem. Vybral si mě. 



Řekl, že ze mě cítil velkou moc, přitahovala ho, a já na oplátku dokázal cítit tu 

jeho. Stal se mým společníkem, průvodcem, mým králem hadů. 

Stále jsem měl na paměti, že je to temný tvor, že by mě mohl zabít jediným 

pohledem, kdyby se mu zamanulo, ale čím více jsem ho poznával, tím méně 

jsem chápal všechny ty legendy, které o něm kolovaly. 

Bazilišek je mocný magický tvor, to ano, ale stejně jako všichni tvorové světa i 

on je tady z nějakého důvodu. Skrývá se v něm dobro i zlo, světlé i temné síly. 

Jenže kouzelníci i mudlové si vždy našli cestičku, jak vidět jen to špatné. 

Ano, dokáže zabít pohledem, ano, jeho jed je nejprudší ze všech jedů, ano, loví 

pro obživu, ale není to snad zákon přírody? Jak by mohla všude kolem panovat 

rovnováha, kdyby nebylo dravců a šelem? Copak nikdo nedokázal prohlédnout 

dál a uvidět, že bazilišek není jen čisté zlo toužící po krvi, ale i bytost dobra? 

Naučil jsem se od něho mnohému, jak léčit, jak předvídat, poskytl mi dar vidění 

věcí příštích, jemnocit pro detail, dobrovolně mi poskytl svůj jed pro výzkum a 

jediné, co očekával ode mě, bylo citlivé zacházení a občasná společnost jiné 

bytosti. Nikdy bych si nepředstavil, že může být někdo tak osamělý, jako právě 

on, dokud jsem se s ním nesetkal. 

Děsím se okamžiku, až jednou zemřu. Protože ač je to tvor velmi vyrovnaný a 

stálý, podléhá emocím. Domnívám se, že by v něm pak mohla převládnout právě 

ta temná stránka, kterou mu všichni ostatní s takovým zaujetím přisuzují. Proto 

mu svěřím úkol a budu doufat, že k tomu nikdy nedojde… 

Následovaly poznámky k výzkumu, užití baziliščího jedu i snahy o nalezení 

protilátky. A také spekulace o tom, jaký vliv by to na kouzelníka mohlo mít, 

kdyby baziliščí uštknutí přece jen přežil. 

Harry položil knihu do klína a tázavě se na lektvaristu zadíval. Byl snad ještě 

zmatenější než předtím. „Kdo to napsal, pane?“ 

Snape, který z něj po celou tu dobu nespustil oči, pozvedl obočí a vyzývavě 

odpověděl: „Kdo myslíte?“ 

Mladík se zamračil. To je jako nějaká zkouška nebo co? „Jediný, kdo mě napadá, 

je Salazar Zmijozel. Ale stále nechápu, kam tím vším míříte.“ 

„Pro jednou máte pravdu, pane Pottere. Tohle je jediný deník Salazara 

Zmijozela, který se mi kdy podařilo objevit. Chtěl jsem, abyste si jej přečetl, než 

vám sdělím své závěry a byl jste tak předčasně vyděšený.“ 

Harry polknul a přikývl. Knížku přesunul na desku stolu mezi ně. Snažil se plně 

soustředit na to, co mu hodlá profesor sdělit. 

Snape si spojil ruce do stříšky a začal mluvit. „Tehdy ve druhém ročníku, když 

byla otevřená Tajemná komnata, jsme ještě nevěděli, kdo je ten takzvaný 



netvor, ani kde se komnata nachází, ale vy jste se toho úkolu opět bravurně 

zhostil za nás,“ ušklíbl se a Harrymu se chtělo protočit oči nebo alespoň zařvat, 

ať už se konečně pohne z místa. Neklidně se ošil v křesle a Snape po něm střelil 

pohledem. „Uvědomujete si, pane Pottere, že jste pravděpodobně jediný člověk, 

který kdy přežil baziliščí kousnutí?“ 

„Jediný?“ zeptal se překvapeně. To jako fakt? 

„Bazilišci nejsou nijak častí mazlíčci, pokud jste si nevšiml, a dokud vás 

nezachránil ten Brumbálův opeřenec, tak se ani nevědělo, jak by se proti jeho 

uštknutí dalo bojovat,“ odpověděl Snape lehce uštěpačně. 

„Dobře, pane, tak už jsem si to uvědomil, ale kam tím vším směřujete?“ odvětil 

netrpělivě Harry. Dnes to byl kupodivu profesor, který nějak dlouho chodil kolem 

horké kaše a oplýval nebývalou trpělivostí. 

„Myslím, pane Pottere, že ten bazilišek ve vás nezmizel, ale že tam stále je. 

Koluje vám v žilách. Fawkes smrtelné účinky jeho jedu pouze zneutralizoval a vy 

jste si vesele žil dál, aniž byste si toho všiml.“ Harry už se chtěl ohradit, proč se 

to tedy teď začíná projevovat, ale Snape pozvedl ruku a pokračoval: „Jenže… pak 

jsme provedli rituál spojení magií. Myslím, že právě moje magie přispěla k tomu, 

že se bazilišek probudil.“ 

Harrymu se zadrhl dech v hrdle. 

„Zmocňuje se vás jeho temná stránka, pane Pottere,“ doplnil lektvarista vážně. 

Mladík vykulil oči, myšlenky mu začaly zběsile kroužit hlavou. Co teď ze mě 

bude? Netvor? Zrůda? NE!!! To přece… A pak se propadl do tmy. Nemohl dýchat, 

nemohl křičet, neviděl, ani nevnímal nic. Jako by byl paralyzovaný, přikovaný na 

místě. Cítil, jako by právě teď, na tomto místě nastal jeho konec… 

A pak mu na tvář dopadla čísi chladná dlaň, až to mlasklo. A znovu a znovu. A on 

se konečně nadechl. Přerývavě a namáhavě, ale konečně se mu do sevřených 

plic dostal tolik potřebný kyslík. Celé hrdlo ho pálilo, než mu kdosi k ústům 

přiložil lahvičku a on ji hltavě vypil. Uklidňující lektvar, Harry by ho poznal i ve 

spánku. Tu lehce nasládlou chuť, vůni hřebíčku a anýzu. Rozkašlal se. Silné ruce 

ho naléhavě předklonily a natlačily mu hlavu mezi kolena. A až potom si 

uvědomil, že ho kdosi hladí po zádech a šeptá uklidňující slova, kterým jako by 

jeho mozek odmítal rozumět. 

„No tak klid, Pottere, jen dýchejte, pomalu,“ opakoval lektvarista sklánějící se u 

mladíkova křesla. Takový vývoj událostí tedy nepředvídal. A mohl vůbec? Potter 

se to přece musel dozvědět, jinak by s tím nemohli nic dělat. 

Harry chvíli prostě zůstával v předklonu a dýchal. Nádech, výdech, tak. Pak ještě 

jednou zakašlal, zvedl hlavu a namáhavě se opřel v křesle. Smaragdové oči měly 

vodnatý lesk. „Co to bylo, pane?“ zeptal se chraplavým hlasem. 



„Úzkost,“ vysvětlil profesor jednoduše. Narovnal se a vtiskl mu do ruky sklenici 

vody. „Pijte,“ nařídil a Harry se nezmohl na žádné protesty. 

Snape se přesunul ke krbu, temné oči upíral do plamenů. Vnímal, jak se 

černovlasý kouzelník postupně dává dohromady. Jeho magie se polehoučku 

vracela, kam patřila, těsně na povrch toho mladého těla, připravená se na povel 

uvolnit a pracovat. 

„Co se teď stane, pane? To se ze mě stane bazilišek?“ zeptal se Harry tiše. Jako 

by tu odpověď chtěl a přitom nechtěl znát. 

Profesor se otočil. „Ne, ale podobně jako prokletí u vlkodlaků, by nad vámi mohl 

přebírat, zejména ve chvílích rozrušení, kontrolu. Tomu se musíme snažit 

předejít.“ 

„Jak?“ vydechl mladší muž odevzdaně. Pocit naléhavé úzkosti sice odezněl, ale 

stále měl žaludek na uzel, několik uzlů přes sebe. 

„Pane Pottere, sám Salazar Zmijozel ve svém deníku uvádí, že se v baziliškovi 

nachází mocné dobro. A to musíte nalézt. Vytěžit z něj maximum. Musíte cvičit, 

soustředit se, aktivně hledat tu světlou stránku a ona vás jen posílí. Bazilišek je 

král hadů, léčitel a učitel. Jistě, všichni se ho bojí, ale to je proto, jakou vládne 

mocí. Dokážete to a budete neporazitelný,“ pronesl lektvarista ohnivě. Harry 

z něj nedokázal spustit oči, dokud neotočil hlavu a nedodal: „Nedokážete a 

zahubí vás to zevnitř…“ 

Mladší čaroděj sklonil hlavu a zamumlal: „To je sice všechno moc pěkné, pane, 

ale jak to mám asi tak udělat. Sám jste řekl, že jsem na nitrobranu hrozný, tak 

jak můžu zvládnout něco, co si mě samo nárokuje?“ 

Snape se obrátil celým tělem a zády se lehce opřel o krbovou římsu. „Pane 

Pottere, říká vám něco zvěromágská přeměna?“ zeptal se a pozvedl obočí. 

„Jistěže, chodím přece do školy, ne?“ ohradil se Harry lehce ublíženě. Ne, 

zmiňovat se o Siriusovi a otci by teď jistě nedělalo dobrotu… 

„Nepochybně,“ odfrkl si Snape. „A víte také, že rozhodnutí stát se zvěromágem 

může obnášet celé roky tréninku a stejně nemusíte své zvíře nikdy nalézt? Není 

to jednoduché kouzlení a někteří to nezvládnou nebo mohou přijít k úhoně při 

špatně provedené přeměně, ale vy budete mít právě tu velkou výhodu, že budete 

vědět, jaké zvíře to je.“ Nad Harryho nevěřícným pohledem protočil oči. „Ano, 

bazilišek je magický tvor, a do magického tvora se nelze přeměňovat, také umím 

číst, pane Pottere, ale u vás je to něco jiného. Máte ho v krvi. Půjde to. Je to 

jediná možnost.“ 

„Pomůžete mi?“ zeptal se Harry a upřel na něj prosebně své zelené oči. 

„A co jiného mi zbývá?“ povzdechl si Snape ironicky. 



Harry se pousmál. „Mohl byste mě hodit na krk někomu jinému. Třeba 

Brumbálovi.“ 

Snape zavrtěl hlavou. „Tohle musíme vyřešit spolu. Nezapomeňte, že nemám 

pražádnou chuť, abyste mě vzal s sebou, až by se z vás stal bazilišek a vy byste 

ho nedokázal ovládat. A mimoto, Brumbál má svých starostí kolem školy a války 

s Temným pánem dost…“ vysvětlil obšírně profesor, ale mladíka tím zřejmě 

nepřesvědčil. 

Zadíval se na něj a přitom přemýšlivě naklonil hlavu na stranu. „Máte ho rád, že 

ano?“ 

Snapeovi v očích zlostně zajiskřilo, ale rty pevně semknul k sobě. 

Harry se usmál. „Možná by neškodilo, kdybyste se občas choval jako lidská 

bytost, pane.“ 

„Okolnosti vás, Pottere, jednou přesvědčí o opaku,“ odsekl profesor, čímž chtěl 

dát jasně najevo, že je toto téma uzavřené. 

„Možná. Nebo naopak vás, pane…“ odpověděl Harry tiše, než se vrátil 

k původnímu tématu. „Co mi tedy ještě můžete říct ohledně toho našeho 

problému?“ 

ooOoo 

Harry ze svého trestu odcházel až po deváté, a bezprostředně poté zamířil do 

postele. Potřeboval se vyspat. Důkladně. Ještě že mu Snape poskytl silnější 

lektvar na spánek beze snů. Pokaždé, když si vzpomněl na tu chvíli, kdy se 

nemohl ani nadechnout, tak se v něm něco sevřelo. Ale pak se naštěstí rychle 

vzpamatoval, protože si uvědomil, že na to tentokrát není sám. Snape mu 

pomůže. Slíbil připravit kapky pro lepší soustředění a poskytnout všechny 

dostupné informace a materiály. Povede ho. Harry se musel usmát. Vzpomněl na 

profesorův výraz, když mu muž sděloval, že mu teď ta nově získaná schopnost 

hadího jazyka bude alespoň k něčemu dobrá. Pokrytec. Měl z toho docela radost, 

ty tajemné, tmavé oči ho zrazovaly. 

Jenže ono to vůbec nebylo zábavné, že? Byla to hrozba, ale tentokrát od ní 

Harryho nedělily žádné ochrany, nejednalo se o svět tam venku. Tohle 

zasahovalo jeho samého. Něco jako jeho spojení s Voldemortem, které tam stále 

ještě trochu bylo. Zase jednou mu život postavit do cesty něco, co si nevybral. 

Nebylo to fér. Jenže – co vlastně v jeho životě fér bylo? Harry už se ani 

nepamatoval… 

ooOoo 

Sborovna byla plně obsazená. Pro Remuse, který v tuto chvíli hlídkoval spolu 

s Argusem Filchem a jeho kočičí společnicí na chodbách, by tu dokonce už 

nezbyla ani stolička. Musel by si ji sám přikouzlit. 



Pokud se Velká síň plná halasících studentů někdy dala přirovnat k úlu, tak tato 

místnost byla dnes úlem plným včel, které jsou připraveny k rozletu, ale někdo 

jim výletový otvor zatloukl dřevěným kůlem. Učitelé a ostatní zaměstnanci školy 

se mezi sebou hašteřili, překřikovali se, skákali si do řeči. Události poslední dní 

nebo spíše týdnů na nich byly podepsány stejně jako na jejich žácích. A když se 

ke všemu ještě přidal Hagrid se svým nápadem, vzplál oheň na střeše. 

„Rubiusi, na co ty jenom nemyslíš!“ zvolala pobouřeně Minerva McGonagallová. 

Ač to byla již starší dáma, elánu jí to rozhodně neubíralo. „Nikomu bychom tím 

nepomohli, kdybychom nechali bradavické pozemky zamořit tou tvou havětí!“ 

Hagrid se poškrábal na nose a ublíženě odvětil: „Sem si myslel, že by mohli 

hlídat, když my nemůžem, nó. Ale dyž se vám to nezamlouvá…“ 

Tmavě zelené oči se zablýskaly potlačovaným vztekem. „A nenapadlo tě, že by 

naše děti byly právě kvůli tvým nezvládnutelným zvířatům v ještě větším 

nebezpečí?“ zeptala se ironicky zástupkyně. Ostatní učitelé jen souhlasně 

zamručeli. 

„A mozkomoráky ste sem pustit mohli, có? Dyť ty moje sou milounký, úplně 

neškodný!“ 

„Hagride,“ napomenula ho Pomona Prýtová nakvašeně. Hagridova láska k jeho 

mazlíčkům prostě neznala hranic. Sama jeho vášeň částečně chápala, ona ji 

všechnu věnovala svým rostlinám, ale čeho bylo moc, toho bylo příliš. 

„No jo, ale Klofi za to nemoh, fakticky!“ oponoval šafář dál. 

„A co akromantule? A ten drak – Norbert? A spousta dalších?“ přidala se madam 

Hoochová a Hagrid se trochu přikrčil. Proti partě namíchnutých čarodějek prostě 

neměl chudák poloobr nejmenší šanci. 

„Nemůžou za to, že sou nepochopený!“ pokusil se o poslední námitku, ale 

předem věděl, že prohrál. 

„Myslel jsi to dobře,“ vysvobodil ho Brumbál a vysloužil si za to jedno děkovné 

pousmání a spousty přimhouřených očí. „Ale tudy cesta opravdu nevede, v tom 

mají kolegové pravdu. A kromě toho, děti jsou ve škole přece v bezpečí.“ 

Přimhouření se změnila na nevěřícné pohledy. „Tedy,“ kapituloval pod nátlakem, 

„většinou.“ 

Severusovi, sedícímu v koutě v křesle, jejich slovní výměna názorů nestála ani za 

protočení panenek. Vypadalo to, že si vystačí sami. Taková ztráta mého 

drahocenného času, který bych mohl strávit opravování esejí, vařením lektvarů, 

výzkumem ohledně Pottera… Och, jak by to bylo krásné. Všechno lepší než toto. 

„Uh, no,“ pronesla náhle Poppy Pomfreyová. „Zlepšení ochran zřejmě 

nedosáhneme, protože to vypadá, že už jsme podnikli všechno, co se dalo. Ale co 

takhle se zaměřit na děti samotné? Uvědomujete si, jak jsou vlastně na tom?“ 



Albus se předklonil a sepnul ruce. „Poppy má pravdu, přátelé. Zpozorovali jste u 

někoho změnu chování? Něco neobvyklého? Přišel si za vámi někdo pro pomoc? 

Poppy?“ 

Léčitelka lehce zavrtěla hlavou. „Severusovy lektvary zabírají dobře, ale nikdo 

nemůže říct, jestli nebude mít takový stres dlouhodobější následky. Měli bychom 

dávat pozor a hodně s nimi o tom mluvit. Většina z těch dětí se s něčím takovým 

setkala poprvé v životě.“ 

„Vědí přece, že jsme jim k dispozici,“ namítla Minerva trochu udiveně. Copak 

proto nejsou určeni vedoucí kolejí a prefekti? 

Kratiknot při jejích slovech souhlasně přikyvoval a přitom se zavrtěl tak, až 

svýma malýma nohama nakopnul vedle sedící kolegyni, Ronaldu Hoochovou. Ta 

po něm zlostně šlehla pohledem a zasyčela: „Au! Ovládej se, Filiusi.“ 

Zamumlané: „Promiň,“ ji zřejmě uklidnilo, a tak mohli dál sledovat průběh 

porady. 

„Ale to nestačí!“ ohradila se lékouzelnice zvýšeným hlasem. „Tady jsou sami. 

Ano, někteří tu mají sourozence, ale oni prostě potřebují vědět, že od nás 

dostanou oporu,“ naléhala. „Vy to snad nevidíte?“ Rozhořčeně se dívala na své 

kolegy, jako by nemohla pochopit, že jsou tak slepí. 

„Tak co máme udělat? Jednotlivě si s nimi promluvit? Jak navrhuješ postupovat?“ 

zeptala se Pomona smířlivě. 

Pomfreyová se zamyslela. „Možná by stačilo je všechny sezvat dohromady a 

probrat to s nimi najednou. Pak už vám bude jasnější, kteří z nich potřebují 

zvláštní ohledy.“ 

Teď nastal okamžik, kdy se ozval Severus, protože nějak nechápal, proč o tom 

všem vůbec mluví. V podobných případech měli přece praxi, nebo ne? „Moji 

zmijozelové jsou za mnou zvyklí chodit se svými problémy. Všichni to vědí.“ 

„Ale nezapomínej, Severusi, že se pro ně teď situace radikálně změnila. Vědí s 

jistotou, že stojíš plně na naší straně. Co když budou váhat, zda se ti mohou 

svěřit?“ překvapila ho Poppy svým náhledem na věc. 

„Vždy jsem se o svoji kolej dokázal postarat, tak to zvládnu i teď!“ vykypěl 

lektvarista, ač musel uznat, že na tom něco je. Cítil, že si od něj někteří udržují 

větší odstup, a bude chtít čas, než přijdou na to, že on je stále tím, kým býval – 

jejich oporou. 

„To přece nikdo nezpochybňuje, Severusi… Jde nám tady ale hlavně o dobro 

našich dětí,“ připomenul mu Brumbál laskavě. 

„Měl jsem za to, řediteli, že tobě vždycky šlo spíše o dobro pana Pottera,“ 

neodpustil si černě oděný muž posměšně, ale nevyznělo to tak, jak chtěl, a 

dokonce si to uvědomil už v tom okamžiku, kdy to vyslovil. 



„Když už o Harrym mluvíme, zdál se ti v pořádku, Poppy?“ pronesl Brumbál k 

Pomfreyové, ale poloměsíčité brýle stále mířily Snapeovým směrem. 

„V rámci možností si myslím, že je v pořádku. Tedy fyzicky. Zdál se mi pohublejší 

a velmi bledý, ale po psychické stránce… Albusi, kolik myslíš, že toho ještě může 

zvládnout? Vždyť je to jenom chlapec!“ 

„Harry bude za chvíli plnoletý, ostatně jako všichni ostatní studenti šestých 

ročníků,“ odvětil Brumbál. Modrá v jeho očích zářila nějakým vlastním jasným 

světlem. 

„Ale i tak jsou stále ještě hrozně mladí. Neměli by se setkávat s pachutí smrti!“ 

oponovala zaníceně lékouzelnice. 

„To ale nezměníme, Poppy. Bohužel,“ pronesl smířlivě Brumbál, načež si 

Pomfreyová jen povzdechla a zadívala se na desku stolu. „Protože je Harry 

největším Voldemortovým cílem, začal s ním Severus nad rámec výuky cvičit. 

Říkám to jen proto, abyste o Harryho neměli obavy, a také se nedivili, že dostává 

tolik trestů. Nikdo o tom nemusí vědět.“ 

„Proč jsem nebyla informovaná, Albusi? Jsem snad ještě stále jeho kolejní 

vedoucí, ne?“ ozvala se Minerva uraženě. 

„Protože to byl původně opravdu trest. S hodinami začali teprve minulý týden, a 

to po vzájemné dohodě,“ odpověděl Albus klidně. 

Profesorka Přeměňování se zamračila a nevěřícně se zadívala na Snapea: 

„Vzájemné dohodě, Severusi?“ 

„Pan Potter zřejmě není až takový hlupák, za jakého jsem ho měl,“ ušklíbl se 

Snape. Minerva se už nadechovala k nějaké ostré námitce, ale Snape ji předešel: 

„Jsem učitel Obrany, Minervo. Kdo jiný by ho měl učit?“ A tím jí vzal vítr 

z plachet. 

Minerva jen přimhouřila oči a nahlas pronesla: „Neubliž mu, varuji tě.“ 

Snape si odfrkl. „Budu se k němu chovat přesně tak, jak si zaslouží.“ 

To McGonagallovou ale nadzdvihlo ze židle. „Severusi Snape, opovaž se…“ 

zavrčela mrazivě. 

„Minervo,“ utnul jejich rozepři ředitel a praštil přitom pěstí do stolu. „To by 

stačilo. Severus nemusí být neoblíbenější učitel na škole, ale Harry ho potřebuje. 

Měla bys mu projevit trochu respektu.“ 

Profesorka Přeměňování se na starého muže nevěřícně zadívala, ale pak se 

ďábelsky usmála, až jí zajiskřilo v očích. „Budu mu projevovat přesně tolik 

respektu, kolik si zaslouží.“ 



Brumbál si povzdechl a podíval se na ně jako na malé děti. „A to se o dospělých 

říká, že jsou rozumní…“ 

ooOoo 

Porada pokračovala ještě přes hodinu. Severus si vyslechl Kratiknotovo vylíčení 

sobotních událostí, nevěřícné láteření Poppy Pomfreyové na adresu Pansy 

Parkinsonové. Žena jí stále nemohla přijít na jméno, že se chtěla dopustit 

takového podvodu. Copak si opravdu myslela, že by to před ní mohla zatajit? 

Sibyla několikrát procitla ze svého snění, jen aby jim prozradila, že je všechny 

čeká brzká smrt, Křiklan vypadal, že podřimuje, protože měl ty své malé oči 

neprodyšně zavřené víčky, Hagrid trucovitě mlčel a zapojoval se jen tehdy, 

mluvilo-li se o Potterovi, Grangerové nebo někom ze zrzounů, zatímco 

McGonagallová měla ke všemu co říct. Kde ta ženská bere energii vměšovat se 

do beznadějných diskuzí, to Severus netušil. Že by ve whisky bylo něco víc, než 

jen alkohol? Byl to snad energetický drink? 

Byl Albusovi opravdu vděčný, když schůzi ukončil. Potřeboval se vrátit k vaření. 

Lektvar pro Pottera byl v poslední fázi, a ostny z mořského dikobraza byly 

obzvláště citlivé na jemné a přesné zacházení. Stačila by malá nepozornost a 

lektvar a všechny vzácné přísady s ním by přišly nazmar. No a poté se konečně 

mohl oddat spánku. Odpočinek rozhodně nebyl k zahození. 

 

Kapitola 11 – Tohle chce klid a nohy v teple 

Ve středu večer se uskutečnily dohodnuté schůzky jednotlivých kolejí a ve 

čtvrtek na snídani profesorka McGonagallová oznámila, že jsou tréninky 

famfrpálu znovu povoleny. Vybojovala je navzdory zatvrzelému nesouhlasu 

bradavické lékouzelnice, která trvala na tom, že by si děti měly ještě odpočinout. 

Jenže zápas Nebelvíru s Havraspárem se měl konat již příští týden a oba týmy 

netrpělivě pošilhávaly po travnatém hřišti a hráči byli celí nesví, že nemohou na 

poslední chvíli vypilovat svou techniku a strategii útoku a obrany. Madam 

Pomfreyová si tedy alespoň prosadila, že na ně bude po celou dobu dohlížet 

Rolanda Hoochová. 

Takže se oba kapitáni ještě při jídle se svým týmem a profesorkou dohodli, že 

odpoledne vyrazí létat. Harry se této pozice na začátku týdne raději vzdal ve 

prospěch Rona, který, přiznejme si to, byl rozhodně lepší taktik a zcela jistě větší 

fanatik než Harry. A také měl na podobné aktivity více času. Se všemi těmi 

tresty, doučováním, učením samotným a starostí okolo války a Voldemorta 

nebylo divu, že Harry prostě nestíhal skoro nic pořádně. Cítil se pod velkým 

tlakem a složením kapitánské funkce se mu alespoň malinko ulevilo. 

Nebelvír dnes měl jen dvě hodiny – Dějiny a Lektvary – a tak si zamluvili hřiště 

hned po obědě, tedy dostatečně dlouho po něm, aby jim stihlo slehnout a také si 

trochu odpočinuli. Havraspár je pak vystřídá kolem čtvrté hodiny odpolední. 



Ginny se nad jídlem vzrušeně rozpovídala o tom, jaké nové triky by mohli 

vyzkoušet, a brzy byla do debaty zapojená celá kolej se znakem lva. 

Harry se snažil, opravdu se chtěl ponořit do rozhovoru, jenže… jak to měl 

zvládnout, když si najednou mezi nimi všemi připadal tak osamoceně? Uždiboval 

z jídla a snažil se usmívat, kde to jen bylo potřeba. Jenže ty pocity spíše sílily, 

než aby ho opouštěly. Až jich měl plnou hlavu a Lenka Láskorádová by jistě 

řekla, že mu kolem ní krouží strachopudové. Nakonec musel odejít, už to dál 

prostě nemohl vydržet. Omluvil se s tím, že musí na toaletu a že se uvidí na 

Binnsově hodině, a doslova utekl ze Síně. Možná by se na tom předmětu 

nemusel ani ukazovat. Starý duch by si toho jistě sotva všiml. Byl vždy tak 

ponořený sám do sebe, že nevnímal nic kolem 

Ale pokud si myslel, že jeho odchod nikdo nezaznamená, tak se hluboce mýlil. 

Jako první to byla Hermiona, která si uvědomila, že něco není v pořádku a 

vytáhla Rona z hloučku sportem nadšených spolužáků. 

Na ryšavcův nechápavý výraz zašeptala: „Harry!“ 

Ron se rozhlédl a zamračil se. „Není tady.“ 

„No právě! Řekl, že jde na záchod, ale mám takový divný pocit, že v tom bylo 

cosi víc…“ 

„A neděláš jen z trpaslíka obrodlaka, Hermi?“ divil se Ron, kterému se nechtělo 

odcházet. Jako kapitán týmu musel přece dohlédnout na… 

„Z komára velblouda, Rone, ale to nevadí,“ opravila ho dívka po mudlovsku a 

neoblomně ho vláčela dál. 

Na chodbě potkali Remuse, který rovněž vypadal, jako by se po někom sháněl, 

ale po Harrym nebylo ani stopy. 

„Hermiono, Rone, nevíte, kam se tak náhle ztratil Harry?“ zajímal se vlkodlak 

ustaraně. 

„Právě jsme šli za ním,“ odpověděla dívka rozpačitě. „Ale za chvíli začne 

hodina…“ 

„Dějiny jsou až za půl hodiny, Hermi,“ prohlásil náhle Ron, čímž dívku dosti 

zaskočil. Netušila, že má takový přehled o čase. Pod jejím tázavým pohledem se 

trochu ošil. „No co no, je dobré vědět, kolik času má člověk na jídlo, než začne 

další dávka mučení, ne?“ 

Remus Lupin se uchechtl Ronově obhajobě a čarodějka otočila oči v sloup. Muž 

ale znovu zvážněl. „Kam by mohl jít?“ 

„Tak se rozdělíme,“ zavelel Ron. „Já se podívám na záchody, Miono, ty si vezmi 

tuhle chodbu vpravo a cestu k učebně a Remus půjde na druhou stranu. Všichni 

se pak sejdeme nejpozději na hodině. Harry se tam jistě objeví.“ 



Oba oslovení přikývli a odešli určeným směrem. 

Ron zkusil toalety u Velké síně, pak ještě jedny v prvním patře, než ho napadlo, 

kam by asi Harry mohl jít. Vyběhl schody do druhého podlaží a pospíchal 

k Uršulině útočišti. Vešel a už chtěl zavolat, jestli tady Harry není, když vtom za 

rohem uslyšel hlasy. Zůstal zaraženě stát u stěny. 

„Proč jsi tak smutný, Harry? Chtěla bych být také tak krásně smutná jako ty.“ 

To byla Uršula, pomyslel si Ron a povzdechl si nad jejími proslovy, že málem 

přeslechl zamumlané: „Nevím…“ Pauza, nádech. „Už jsi někdy zjistila, že nejsi 

tím, kým sis myslela, že jsi?“ 

„Ale jistě. Ale to už je dávno, ještě když jsem byla živá. Ale ty přece víš, kdo jsi, 

ne? Jsi Harry!“ 

„To není tak jednoduché!“ zahřímal hlas, než jako by si uvědomil, že křičí, tiše, 

zmučeně dodal: „Není to tak jednoduché… Nejsem jako ostatní.“ 

„Jsi přece Vyvolený, nemůžeš být jako ostatní,“ zasmála se dívka zvonivě. 

„Neříkej mi tak, prosím,“ odvětil šeptem a na chvilku se odmlčel. Bylo slyšet jen 

šplouchání vody. Uršula zřejmě samou blažeností vyváděla v záchodku. „Chtělas 

někdy, co nemůžeš mít?“ 

„Och, samozřejmě, Harry. Každý má nějaká přání. Kdysi dávno jsem toužila 

nebýt mrtvá, než jsem přišla na to, že je mi takhle líp.“ 

„Celé dětství jsem chtěl mít normální rodinu, kam bych doopravdy patřil. Tolik 

jsem se snažil. Jenže… Čím jsem pro ně byl? Jen zrůda, monstrum, podivín… A co 

když právě to opravdu jsem, Uršulo, co když se nedokážu ovládnout a někomu 

ublížím?“ 

Ron se pomalu přibližovat, vůbec se mu nelíbilo, kam se ten jejich rozhovor 

ubírá. Harry seděl na podlaze, hlavu měl skloněnou, rukama objímal kolena, 

vypadal jako kupička neštěstí, a nad ním se ve vzduchu rozplýval copatý duch a 

tetelil se štěstím, že vidí někoho tak smutného. 

Jenže Ron to nemohl tak nechat. Možná Harrymu nepomůže ve všem, možná mu 

úplně neporozumí, vždyť nejsou stejní, ale jsou přátelé a ti se podpoří, když se 

jeden kácí ke dnu. 

Došel k němu na dosah ruky, sklonil se a položil mu svou dlaň na rameno. 

„Harry?“ 

Černovlasý mladík prudce zvedl hlavu vzhůru a vytřeštil oči, když spatřil svého 

nejlepšího přítele. „Co?“ Uhnul očima a rychle si setřel zamokřené tváře. „Co 

tady děláš? Já…“ 



„Šššš, to nic. Nepotřebuji nic vědět. Ale jsem tady, ano? Vždycky budu, i 

Hermiona, kdybys potřeboval.“ Dřepl si a jen se na něj díval, dokud se Harry 

nedal trochu dohromady a nepousmál se. Ale ne tím nuceným úsměvem, ale 

takovým, kterým se rozsvítí oči, až jasně září. 

„Díky,“ zachraptěl. 

Ron natáhl ruku a pocuchal kamarádovi vlasy. „Ale běž.“ Pak se usmál, jako by si 

na něco vzpomněl, a zalovil v tašce. „Oříškovej muffin?“ 

A Harry se hlasitě rozesmál. 

„No co, jsem ve vývinu, to musí každý pochopit. A na Dějinách si dáme kyselý 

žabky, až bude tomu příšernýmu duchovi divný, proč se na něj tak šklebíme!“ 

„Dobře,“ odpověděl Harry. „Ale ten oříškovej si nech. Vždycky se mi ty kousky 

zachytí mezi zuby a musím je pak pracně dolovat ven.“ 

Ron se zamračil. „Musíme se zeptat Hermiony, jestli na to není nějaké dobré 

kouzlo. To by bylo, aby slavný Harry Potter uměl patrona, ale nedokázal se 

zbavit nečistot v zubech.“ 

Zelenooký kouzelník přikývl a oba vstali, než se Harry ještě trochu váhavě dotkl 

přítelova lokte. „Ty, Rone, ale o tomhle nikomu neřekneme, jo?“ 

Ron se ušklíbl a kývl na souhlas. „Tak čokoládový? Beztak jsi nic nejedl.“ 

„Tak jo,“ usmál se Harry, než ještě zamával Uršule, která je udiveně sledovala. 

Bylo nad její chápání, jak mohou být živí lidé v jednu chvíli nádherně smutní a 

vzápětí zase děsivě šťastní? Bude se na to muset zeptat skoro-bezhlavého-Nicka, 

ten vždycky tak rád vypráví… 

ooOoo 

K učebně dorazili souběžně se zvoněním, ale studenti se stejně ještě rojili před 

vchodem, protože duch asi dosud neuvolnil dveře. 

Remus postával na kraji hloučku s Hermionou. O něčem spolu vzrušeně 

diskutovali a rozhazovali přitom rukama, jako by jim nestačila pouhá slova. Ale 

když viděli usmívající se dvojici chlapců, kteří se lehce pošťuchovali, jejich 

znepokojení zmizelo. 

Hermiona si neodpustila své: „Kde jste byli?“ 

Ale než mohl Harry něco vykoktat, zasáhl Ron a zašeptal směrem k ní: „Klučičí 

věci, Hermi, nechtěj vědět.“ A ušklíbl se. 

Dívka našpulila pusu, ale pak dodala. „Máte štěstí, že jste tu včas.“ 

„Jo, tuhle hodinu bychom si přece nenechali ujít, viď, Harry?“ řekl ryšavec a 

šťouchnul ho do boku. 



„Jo, přesně, nejdůležitější hodina na světě,“ přitakával horlivě brýlatý kouzelník. 

„No, dobře.“ Nevěřila jim ani za mák, ale oba vypadali v pořádku, a to bylo 

nejdůležitější. 

Remus jejich slovní výměnu shovívavě pozoroval. Harry působil uvolněně. To 

něco, co ho vyhnalo od snídaně, zřejmě alespoň na krátkou dobu zase zmizelo. A 

tak to nechal být. Pak se objevil Binns a on se s nimi musel rozloučit. Jak se 

domluvili s Brumbálem, kousek po kousku testoval obrany hradu, není-li někde 

nějaká škvíra, kterou by se dalo projít, a čekalo ho tak ještě hodně práce. 

ooOoo 

Tréninky famfrpálu kupodivu proběhly celkem dobře. Nikdo nebyl zraněn, ani 

nedošlo k žádným rozbrojům mezi hráči. Možná na to měla pozitivní vliv 

přítomnost profesorky Létání, která je pěkně proháněla, takže nikomu na nějaké 

hloupé poznámky ani nezbyl čas. 

Harry se cítil trochu lépe. Po té rozmluvě s Ronem jako by se nějak ta ruka, 

kterou cítil pevně se svírat kolem svého srdce, uvolnila a dovolila mu znovu se 

nadechnout. Ani Ron, ani Hermiona na něj naštěstí nijak netlačili, ryšavec měl 

očividně na krocení zlé ženy své zásluhy, ale nedával to najevo. A Harry měl 

pocit, že je malinko svobodnější. A poté, co se mu povedlo několikrát za sebou 

chytit zlatonku, která jako by dnes přímo toužila se stulit v jeho dlani, měl 

opravdu radost z dobře vykonané práce. 

Vystřídali se s havraspárskými v šatně a vyrazili do věže, kde na ně čekaly 

nadělené úlohy. I přes všechny uklidňující řeči, které učitelé pronášeli, na 

esejích, cvičeních či látce k přečtení nikterak nešetřili. Že by je zahlcovali 

schválně, aby prostě neměli čas uvažovat nad ničím jiným? Harry chápal, že by 

to byla dobrá taktika, sám jí dával větší přednost, než když se na něj profesorka 

McGonagallová podívala těma tmavě zelenýma očima a zeptala se ho, jestli je 

v pořádku. Jak by vůbec mohl být? Povzdechl si a otevřel učebnici Lektvarů pro 

pokročilé. Odlišné působení jednotlivých lektvarů na spaní. No, tohle by se mu 

alespoň mohlo někdy hodit, že? Kdyby to jen nechtěl Křiklan na pět stran. 

Byl právě v půlce třetí strany, když Hermiona poznamenala, že už je skoro šest 

hodin a jestli by Harry neměl být někde jinde. Mladík vykulil oči. Málem na 

Snapea zapomněl. A to si myslel, že právě tohle by se nikdy nemohlo stát! 

Popadl školní plášť a vyřítil se ze společenské místnosti. Pokud chtěl být ve 

sklepení včas, bude muset zatraceně rychle utíkat. Zatočil za roh, seběhnul 

neposedné schody a spěšně se vydal chodbou ke zmijozelskému doupěti. 

Jenže pak mu podklouzla noha a on najednou ztratil rovnováhu. Rukama se 

bezodkladně chytil prvního, co mu přišlo do cesty. A bylo mu zcela jedno, že to 

bylo mosazné brnění, které nemohlo zabránit mladíkovu pádu a svezlo se s ním 

na zem. Kov o kamennou zem zachrastil tak, že to muselo být slyšet po celém 



hradě. Harrymu z toho zazvonilo v uších. Vyjekl a dosedl mezi zborcené kusy 

brnění. Vykuleně hleděl na tu spoušť před sebou a mozek mu odmítal sdělit, co 

se vlastně stalo. 

„Co se tady děje!“ zabouřil hrubý hlas zpoza rohu. „Co tam děláš, rošťáku. Vidím 

tě, mně neutečeš! Zase jsi plánoval nějakou lumpárnu, že mám pravdu?“ 

Harry otočil hlavu a pokusil se vymotat zpod kovových částí, jenže to už byl Filch 

u něj a držel ho za kapuci pláště. 

„Pottere! Tentokrát jsem vás přistihl při činu. Hned, jak jsem vás viděl poprvé, 

jsem si myslel, že s vámi budou jen potíže. Rošťárny, na to vás užije, ale kloudná 

práce, to ne, že? Na to jsme moc nóbl,“ chrlil na něj školník jednu větu za 

druhou a striktně ho vytáhnul na nohy. „Tohle uklidíte. A nemyslete si, že vám to 

jen tak projde,“ ušklíbal se pod fousy. 

„Omlouvám se, uklouzl jsem a…“ snažil se bránit Harry. Neudělal přece nic 

špatného, jen spěchal za Snapem. To se přece může stát každému, ne? 

„Už mám těch vašich výmluv tak akorát!“ vykřikl Filch rozběsněně. „Nahlásím 

vás řediteli, budete po škole, nechám vás vydrhnout všechny…“ 

„Nic! Jsem! Neudělal!“ zařval na něj Harry nazpět. Všechno v něm začínalo vřít. 

Copak to nedokáže pochopit? To je tak natvrdlý nebo jen nenávidí všechny 

studenty světa? 

Školník vykulil oči a o krok ustoupil. 

Mladíkovy oči začaly žhnout. Zelená se prolínala se žlutou a ta zase s rudou jako 

krev, havraní vlasy mu trčely na stranu jako dráty. Vzduch kolem něj se zavlnil a 

vypadalo to, jako by jiskřil potlačovanou energií. Ztemnělá chodba se rozsvítila, 

zatímco magické svíce naopak s praskotem zhasly. Harry rozpřáhl ruce, plášť 

kolem něj se začínal chvět jako ve větru. 

Filch věděl, že pokud se mladík neovládne a vybuchne doopravdy, tak by mu to 

mohlo být osudné. Raději se ani nehýbal, snažil se splynout se stěnou nebo se 

vzduchem, čímkoliv, a jen se modlil ke všem motáckým božstvům světa, aby 

tohle přežil ve zdraví. 

Koutkem oka si všiml, jak se kolem něj neslyšně protáhla černě oděná postava a 

postavila se před něj. Filch si trochu oddechl. Hábit a rozevláté vlasy profesora 

Snapea mu zakrývaly přímý výhled na Pottera, ale i tak stále cítil ten neskutečný 

tlak a magii, kterou mladík vysílal jeho směrem. 

Snape se k Harrymu opatrně přibližoval, nespouštěl z něj oči, dával si pozor, aby 

jeho výraz ani jednání nepůsobily tvrdě, bojovně, naopak, musel k němu 

proniknout jako přítel, ne jako někdo, kdo by mu chtěl ublížit. 



„Pottere, to stačí,“ zkusil to tichým tónem, ale mladík ani nemrknul. Vypadal, že 

skoro nedýchá. 

Dobře, tak jinak. Přestavil si ve své mysli hada (Díky, Merline, tohle jsi opravdu 

vymyslel dobře) a zkusil to znovu. „Pottere! To stačí. Uklidněte se,“ zasyčel 

důrazněji. 

Nic. 

„Pottere, vraťte se zpět, hned!“ 

A Harry mrknul. Jednou. Dvakrát. Zatřepal hlavou. Zavřel oči a začal trhaně 

dýchat. Ruce se mu vrátily k boku, ale trochu se chvěly. 

Jeho magie už neměla tu zběsilou touhu vraždit, ostré výběžky se ohlazovaly a 

stahovaly zpět, chodba lehce potemněla. Snape se k Harrymu přiblížil a když 

chlapci zeslábly nohy, zachytil ho dřív, než se stihl svalit na zem. A jejich magie 

se dotkla. Jen lehce, ta Harryho byla příliš vystrašená sama sebou, ale i ten 

letmý dotek ji dokázal utišit. 

Harry otevřel oči a podíval se profesorovi do tváře. „Omlouvám se,“ vysoukal ze 

sebe. 

„To probereme potom,“ odvětil Snape stroze. „Teď běžte do mého kabinetu, 

okamžitě.“ 

Harry přikývl a vydal se pomalým krokem tam, kam mu Snape nařídil. Nešlo to 

moc dobře, občas se musel zapřít o stěnu, protože se o něj pokoušela závrať. 

Profesor se otočil a mávl hůlkou. Poprvé, aby zapálil svíce, podruhé, aby nechal 

znovu sestavit brnění. Kdyby ty ohavnosti nebyly součástí bradavické historie, 

nechal by je už dávno odstranit. 

Filch se k němu vyjukaně otočil. „Profesore, Potter mě chtěl…“ 

„Ani slovo, Argusi, ani slovo,“ řekl a ebenová hůlka potřetí prolétla vzduchem. 

Ne, pro tahle kouzla už opravdu nepotřeboval inkantace. „Něco jste zaslechl, ale 

nikdo tady nebyl, všechno je v pořádku. Sám jsem se o tom přesvědčil.“ 

Školníkovy zornice se rozšířily a jeho tvář získala trochu zasněný, nepřítomný 

výraz. 

„Jděte si po svých, Argusi,“ pronesl spokojeně Severus, protože školník se 

poslušně otočil a vzdaloval se chodbou pryč. Dokonce si ještě začal pohvizdovat 

nějakou směšnou odrhovačku. Teď už se jen vypořádat s Potterem… 

ooOoo 

Chlapec nervózně přecházel po kabinetu sem a tam. I přes dveře dokázal 

Severus vnímat, jak se klepe a myšlenky mu děsivou rychlostí víří hlavou. Když 



otevřel dveře, tak sebou mladík cuknul, až nadskočil skoro půl metru do 

vzduchu. 

„Necítil jste mě?“ zeptal se jen mezi řečí, než přešel ke své příruční zásobárně 

pohotovostních lektvarů. 

Mladík zavrtěl hlavou. „Ne. Já… nějak se nedokážu vůbec… soustředit. Na nic. 

Nemůžu…“ blábolil a byl by pokračoval dál, jenže Snape před něj odlevitoval dvě 

lahvičky a nařídil: „Vypít.“ 

Harry je rychle vyprázdnil a dodal: „Tímhle stylem začnu být brzy závislý na 

uklidňujícím lektvaru, i na,“ pohlédl na popis druhé, „energetickém.“ 

„Tak to byste se je měl rychle naučit uvařit, než mi dojdou zásoby,“ odvětil 

automaticky Snape. 

„Co se stalo?“ 

Pozvednuté obočí. „Vy se ptáte mě?“ 

„Ano,“ odpověděl popravdě mladší muž. Zelené oči na Snapeovi ustrnuly, 

otevřené, bez možnosti soustředit se a přemýšlet. 

Snape protočil panenky. „Díky kombinaci vzteku, stresu, magického vlivu 

baziliška a vaší vlastní síly jste málem zbořil půlku hradu a pod troskami 

zanechal sebe a jednoho našeho zaměstnance, ale jinak nic zvláštního.“ 

„Zatraceně!“ zaklel Harry a prohrábnul si rozčepýřenou kštici. 

„I tak se to dá definovat.“ 

Harry začal zase přecházet po pokoji, Snape ho pozoroval černým pohledem. 

„Mohl jsem mu něco udělat. Kdybyste nepřišel… mohlo to dopadnout strašně! 

Ach Bože!“ 

„Tohle nikam nevede. Vzpamatujte se, Pottere!“ 

„Jak?!?“ vyjekl Harry. 

„Takhle si pouze koledujete o relaps. Sednout na pohovku, hned!“ nakázal 

profesor a přivolal si do ruky jinou, menší lahvičku se zlatavou tekutinou uvnitř. 

Harry se doploužil k pohovce a váhavě se usadil. „Co je…“ polkl, když se k němu 

učitel přibližoval. „Co je relaps?“ 

Snape se zarazil. „Pokud byste se začal znovu rozčilovat, mohlo by se to stát 

znovu. Opětovné vzplanutí, to je relaps.“ 

„Aha, dobře.“ 



Snape se usadil vedle něj, Harrymu se překvapením rozšířily zorničky. „Tohle je 

jen ten lektvar na soustředění, o kterém jsme mluvili. Vyplázněte jazyk.“ 

Harry poslušně otevřel ústa, a když mu na jazyk dopadly dvě kapky, tak je zase 

zavřel. Téměř okamžitě vnímal, jak se jeho rozbouřená mysl zklidňuje. Myšlenky 

se staly jasnějšími a ostře ohraničenými. Harry dlouze vydechl. 

„Otočte se a opřete se o mne,“ byl další povel. 

„Cože? Ne!“ vyjekl Harry poplašeně. Už tak byl profesor zatraceně blízko něj. 

„Pottere,“ zavrčel Snape, „nemyslete si, že mi to přináší kdovíjaké potěšení, ale 

chci vám pomoct a tomu spojení prostě napomáhá vzájemný kontakt. Nedělejte, 

že jste si toho nevšiml, zase takový tupec nejste. Takže se o mne opřete.“ 

„Ale…“ Zelené oči byly najednou nějak podivně zranitelnější. 

Profesor si povzdechl. „Nechci vám přece ublížit. Nebo jsem to někdy předtím 

udělal?“ 

„…Ne,“ zavrtěl hlavou Harry a byl na sebe pyšný, že zaváhal jen na zlomek 

vteřiny. 

„No tak.“ 

„Dobře.“ Harry se otočil a díval se na opěradlo pohovky. Sundal si školní hábit a 

odložil ho stranou. Sedl si do tureckého sedu, opatrně se trochu zaklonil a opřel 

se o profesora. Jako by se bál, že tím dotekem něco vybuchne a pohltí ho to. 

Magii držel na tak krátkém řetízku, že se kvůli tomu málem nemohl ani 

nadechnout. 

„Uvolněte se,“ řekl Snape a napětí mladíkových svalů trochu povolilo. „Dýchejte. 

Zavřete oči.“ 

Harry cítil Snapeovy ruce na svých ramenou. Jeho srdce mu pravidelně tlouklo do 

zad. Slyšel jeho vyrovnaný dech. Zkusil s ním srovnat rytmus a nějak to šlo 

snadněji. Soustředit se jen na to. Na dýchání. Nádech, výdech, tam a zpět. A 

najednou cítil, že už se jeho magie nedrží zpátky, ale natahuje se, protíná s tou 

druhou. Jemně se pohupuje na vlnách, jako moře za mírného vánku. Sem, tam, 

klidně, tak. Byl to takový pocit klidu a míru, který už dlouho necítil. 

„Co vidíte?“ zeptal se profesor tiše. Byl to jen zvuk Snapeova hlasu, který mu 

rezonoval hrudníkem, ale Harry ho nějak cítil všude, jako by jím procházel. 

„Moře,“ odpověděl s výdechem. 

„A co děláte?“ 

„Nechávám se kolébat na vlnách… Nikdy jsem neviděl moře, byl jste u něj 

někdy?“ 



„Ano,“ přišla odpověď. 

„Jaké to je?“ 

„Mokré a slané.“ 

Harry se zasmál. „To si umím přestavit.“ 

„Uvolněte se víc. Soustřeďte se jen na tu jednu myšlenku. Představu. Moře. 

Nechte ji plynout.“ 

„Dobře, ale mluvte. Váš hlas mě… uklidňuje.“ 

„…Dýchejte. Stojíte na břehu moře. Je noc… Na nebi probleskují hvězdy. Zujete 

si boty a necháte nohy omývat vlnami. Příjemně chladí. Kolem vás šumí moře. 

Vlna za vlnou. Jen vy a oceán. Nikdo jiný…“ 

Severus cítil, jak Potterova hlava klesla na jeho rameno, mladík si to asi 

neuvědomoval, protože sám by to nikdy nepřipustil. Stačilo si jen vzpomenout na 

jeho reakci, když mu řekl, aby se o něj opřel. Hrudník se mu zvedal v pomalém 

rytmu. Uvolněně. Ruce, které byly ještě před chvílí svinuté v pěst, ležely poklidně 

v jeho klíně. Víčka se mu trochu chvěla, ústa měl lehce pootevřená. Byl jako 

hadrová panenka. 

Lektvarista dokázal proniknout do jeho mysli, vidět přesně ty stejné obrazy jako 

on, spojení tomu jen napomáhalo. Stačilo se natáhnout. Když byl mladík 

uvolněný, všechno se zdálo tak jednoduché… 

„Stojíte v moři. Jste tam jen vy. Sám se sebou. Nikdo vás neohrožuje, všechno 

je v pořádku. Ponořte se do sebe. Najděte své druhé já… Pamatujte, bazilišek si 

k vám najde cestu, jen mu musíte ukázat kudy. Není se ho třeba bát. Je to přítel. 

Je vaší součástí.“ 

Harry se prudce nadechl, ale Severus mu stiskl rameno. „Klid, neublíží vám, když 

vy neublížíte jemu. Potřebuje vás. To on se bojí, že vy zničíte jeho. Musíte mu 

ukázat, že to není pravda. Prohlédněte si ho. Podívejte se na něj. Je v něm 

krása, čistota, dobro. Pohlédněte mu do očí…“ 

Ruce v klíně sebou škubly, Harry trhnul hlavou. Oči začaly neklidně těkat pod 

zavřenými víčky, jako by na mladíka přicházela noční můra. 

Snape se nad něj nahnul blíž, jeho ruce chytil do svých a ony se přestaly zatínat. 

„Tiše, klid. Vidíte ho? Jen se dívá, nic víc. Musí vás poznat. Také se bojí. Zůstaňte 

opodál. Trochu skloňte hlavu. Když bude chtít, přijde blíž sám…“ 

Rozprostřel více své magie a mladíka do ní zabalil. Jako do deky, jako by se 

doopravdy vznášel na vlnách, jenže těch magických. Udržoval je tak dlouho, 

dokud se Harryho magie nesladila spolu s ním. Chvilku ho tak nechal, a pak ho 

začal stahovat zpět. 



„Vidíte, nic to není. Rozlučte se, musí vědět, že nezůstane sám. Že může přijít, 

když se bude chovat slušně. Pánem jste vy, ale on není služebník. Je vaším 

rovnocenným partnerem, tohle musíte oba pochopit… Ale teď se vraťte do moře. 

Tak. Brouzdáte vlnami. Klidně, nespěchejte. Máte čas. Až budete připravený, 

otevřete oči.“ 

Harry měl rozpálené čelo, trochu se potil. Severus stáhl svou magii zpět a nechal 

ji jen se dotýkat. Chladnou dlaň přiložil na jeho tvář. Mladší muž začal otevírat 

oči. Jako by se vracel z nějakého snu. Ale tohle nebyl špatný sen. Nepravidelně 

pomrkával, opatrně zvedl hlavu a otočil se na profesora, který na něj hleděl ze 

vzdálenosti sotva pár centimetrů. 

„Našel jste, co jste hledal, pane Pottere? Sedněte si,“ pobídl ho a přesunul ho 

tak, aby zády spočíval na opěradle pohovky. 

„Já… Asi ano. Takhle nějak se uzavírá mysl?“ zeptal se Harry zmateně, než si lokl 

vody, protože do ruky dostal skleničku. 

„Když uzavíráte svou mysl, tak nemyslíte vůbec na nic, nebo jen na jednu 

konkrétní věc, budujete kolem sebe neproniknutelné ochrany. Vy jste teď svou 

mysl otevíral. Ale svým způsobem to bylo podobné,“ vysvětloval Snape, a pak to 

ještě rozvedl: „Teď jste našel, co jste hledal, ale vy musíte zajít ještě dál. Musíte 

s ním splynout. Do teď s vámi jen bojoval. Vy ho musíte přesvědčit, že nemusí.“ 

Harry polknul. „Cítil jsem vaši magii, je to možné?“ 

„Říkal jsem přece, že spojení napomůže…“ 

„Vím, co jste říkal, jen… jsem si nemyslel, že byste to pro mě i udělal,“ objasnil 

mu svoje myšlenky Harry se sklopenou hlavou. Skleničku odložil na stolek. 

Profesor vstal z pohovky a přešel ke krbu. Harry lapl po dechu, když jeho magie 

zcela ztratila spojení s tou Snapeovou. Nebyla to bolest, jen… neodbytný pocit 

ztráty. Zvedl hlavu a upřel na muže oči, sledoval každý jeho pohyb. Vypadalo to, 

jako by starší kouzelník sám se sebou sváděl nějaký boj. 

Pak se Snape otočil a podíval se mu do očí. Ledová krusta v jeho pohledu 

najednou jako by zmizela a zbyla jen únava a bolest. „Musíte pochopit, pane 

Pottere, že já nejsem milý člověk. Nikdy nebudu, na to jsem toho prožil až příliš 

mnoho. A nebudu se ospravedlňovat, za svým jednáním si stojím, ale chci, 

abyste věděl, že se k vám budu snažit chovat více férově.“ 

Harrymu uniklo užaslé: „Páni. To je víc, než jsem kdy čekal.“ 

„Víc už stejně nedostanete,“ odvětil Snape, ale nebyla v tom ta dřívější ostrost. 

A Harry to náhle pochopil. „Vy jste se celá ta léta na náš účet prostě bavil? Tohle 

je váš styl humoru?“ 

Snape pozdvihl obočí. 



Harry se pousmál a pozvedl ruku. „Jo jo, já vím, víc už prostě nedostanu.“ 

„Pochopil jste to zcela správně.“ 

„Takže, ehm, k tomu cvičení. Jak často to mám zkoušet. A bylo by to vůbec 

bezpečné, kdybych se o to pokoušel sám?“ zeptal se a znovu si oblékl hábit, 

protože mu začínalo být trochu chladno. 

„Ideálně každý den, a ano je to bezpečné, ostatně na našich hodinách si to 

prověřím. Ale před spaním je člověk naladěný na spánek, takže bych doporučoval 

spíše nějakou dobu, kdy ještě nejste unavený a máte klid. Ráno nebo třeba 

odpoledne, či když budete mít pauzu mezi vyučováním. Na začátek vám dám…“ 

ušklíbl se a vytáhl pouzdro s lahvičkami, „uklidňující lektvar a lektvar na 

soustředění. Pak už to budete muset zvládnout bez nich, ale to chce čas. Do té 

doby by ale bylo vhodné, abyste měl lahvičku na uklidnění pořád u sebe pro 

případ, že byste pocítil náhle nutkání.“ 

Harry polknul a kývl.„Dobře, takže cílem je s ním splynout?“ 

„Ano,“ přitakal Snape. „A až toho budete schopen, tak se pokusíte o přeměnu.“ 

Harry otevřel ústa na protest. 

„Jak jinak byste mohl využít jeho magických schopností? Díky přeměně ho také 

budete mít plně pod kontrolou.“ 

Harry si povzdechl. „Tohle nedokážu přes noc.“ 

„Ne, to vskutku nedokážete. Ale i cesta je někdy cíl. A teď, pane Pottere, myslím, 

že na vás ve věži čeká postel s nebesy,“ podotkl profesor, podal mu kazetu 

s lahvičkami a pohledem ho vyprovázel ke dveřím. 

Harry se ve vchodu ještě zastavil. „A školník Filch?“ 

Snape to jen odmávnul. „Nějakým záhadným způsobem se mu celá ta událost 

vytratila z paměti.“ 

Harry se unaveně pousmál. „Díky, pane. Dobrou noc.“ 

Na to Snape jen kývl a nechal ho jít. 

 

Kapitola 12 – Každý může změnit názor 

Ředitelna, Brumbálova kancelář plná děsivých sladkostí a blyštivých magických 

předmětů, které v Severusovi vždycky vyvolávaly spíše hrůzu než vědecký 

zájem. Přeplněná, postrádající náznak jakéhokoliv řádu. Severus k té místnosti 

choval rozporuplné pocity. Ano, byl zde hostem nejednoho čajového dýchánku 

svého zaměstnavatele, účastníkem zajímavých debat, přátelských posezení, ale 

bylo to také zde, kde se dozvěděl, že banda darebáků, která ho málem připravila 



o život, nedojde spravedlivého trestu, kde byl kárán za přísně chování ke svým 

žákům, kde mu bylo sděleno, že vytoužené místo Obrany proti černé magii 

převezme nějaký další moula, kde ho Brumbál informoval, že k záchraně jeho 

života bude muset obětovat svůj vlastní v součinnosti s nikým jiným než se 

sakramentským Potterem. 

Takže, co převažovalo? To dobré nebo to špatné? Brumbál měl velké štěstí, že se 

jeho profesor a mistr lektvarů ještě nerozhodl přiklonit na tu druhou stranu 

pomyslných vah. 

Seděli tam právě teď spolu. Popíjeli čaj, ty jiskřivé modré oči se na něj upíraly se 

svou ďábelskou silou. A pak to přišlo, Severus to věděl, takhle vždycky začínala 

nějaká Albusova zázračná oznámení. Brumbál trochu sklonil hlavu a pohlédl naň 

přes ty tak příhodné poloměsíčité obroučky svých proslavených brýlí. 

„Až přijde čas, Severusi, musí být chlapec připraven.“ 

Severusovi čaj zhořknul v ústech, a tak šálek odložil stranou a tázavě se na něj 

zadíval. „Ale…“ 

Albus nadzvedl ruce nad desku stolu a trochu je natočil dlaněmi vzhůru v gestu, 

které říkalo: A co jsi čekal? „Voldemortova síla jen roste, my na něj přestáváme 

stačit, útoků a únosů přibývá, mudlové jsou ve stále větším nebezpečí.“ 

„Ale Potter…“ 

Pousmání a byl znovu přerušen. „Věříš mému úsudku, můj chlapče?“ 

To pro něj byla rána pod pás. „Ano,“ odpověděl po pravdě, „většinou.“ 

Brumbál přikývl. „A já věřím tomu tvému.“ 

„Ale, zatraceně Albusi, Potter…“ snažil se znovu nadnést Severus, ovšem zřejmě 

mu dnes hvězdy nebyly nikterak nakloněny. 

„Není takový, jak sis myslel?“ 

Černovlasý muž se zarazil. „Není, ale Potter potřebuje…“ Potřetí a naposledy, 

Severusi? Nenechá tě domluvit? Tak to nech plavat… 

„Ale? Jistě to zvládne, pod tvým vedením a s tvým novým přístupem bude 

nepřekonatelný. Takže, co jsi chtěl říct?“ 

„Ale nic…“ povzdechl si Severus a tam někde v hloubce jeho vědomí, tenká jako 

nejjemnější nitky pavučinky začala klíčit semínka pochybností ohledně celého 

Brumbálova velkolepého plánu na záchranu světa a Harryho zázračného Pottera. 

ooOoo 

Draco seděl v knihovně, v jednom skrytém koutu v zadní části, kam naštěstí 

nikdo moc nechodil. Snažil se soustředit na práci, aby nemusel myslet na jiné 



věci, které se mu honily hlavou. Před sebou měl výtisk staré knihy, který teprve 

nedávno objevil, náhodou, zastrčený v koutku herbologické části. Vsadil by se, že 

v runách tady nikdo z těch spolužáckých tupounů nečte, možná ani učitelé ne. 

Jenže ta kniha byla poklad. A tak se alespoň vybrané části pokusil Longbottomovi 

přeložit. STOP, ne, rozhodně ne pro toho zatraceného dokonalé hnědovlasého 

babiččina mazánka, ne. Dělá to kvůli té jejich sakramentské eseji, tak! 

Nezáleželo na tom, že už výpisky zaplnil pět svitků pergamenu a měl tak hotovou 

skoro třetinu knihy. Rozhodně ne. Draco by si přece nikdy nepřiznal, že by něco 

dělal jen z dobroty svého aristokratického srdce. Malfoy musí mít ze všeho 

nějaký užitek, tak ho to otec učil, ne? 

Otec. Draco podvědomě zaťal pěsti, až se mu jinak dokonale napsaná písmena 

trochu roztřeseně smrskla k sobě. Otec, který ho nutil se sklánět před někým 

takovým, jako byl Voldemort, otec, který netoužil po ničem jiném než po moci, 

otec, který neváhal přepadnout bezbranné studenty, dokonce i ty s čistou krví, 

při cestě z výletu, otec, který si myslel, že ho jedním svým dopisem dokáže 

položit na lopatky a Draco svěsí hlavu a přileze za ním zpět jako nějaký prašivý, 

zpráskaný pes. 

Pche! Asi svého syna ještě tak dobře neznal, když doufal v něco tak… 

přízemního! Protože Malfoy má vždycky zadní vrátka, vždycky! 

Právě narazil na odstavec, který ho donutil překvapeně vykulit oči a přečíst si ho 

ještě jednou a důkladněji. Ten bezejmenný starý mág, který knihu napsal, se 

totiž domníval, že vhodným spojením za úplňku rozvitých poupat černé orchideje 

a původní perské odrůdy bílé lilie by mohla být zpřetrhaná magická pouta 

jakéhokoliv charakteru.  

Draco okamžitě pomyslel na svého kmotra, který musel za zradu Temného pána 

nevýslovně trpět. Protože on neodpouští a nic nenechá jen tak ladem. Jak to, že 

to Draca nenapadlo dřív? Proč se ho na to alespoň nezeptal? To už je z něj tak 

nadobro zkažený člověk, že mu nedošlo, že kmotr sice konečně mohl přestoupit 

na stranu světla jako právoplatný člen, ale rovněž za to musel zaplatit krutou 

daň? Vždyť jeho znamení zla bylo přece stále aktivní, pro Merlina! 

Založil rozečtenou pasáž kouskem pergamenu a urychleně si začal balit všechny 

své věci. Ještě teď ho půjde navštívit. Je pátek odpoledne, snad už bude mít muž 

všechny hodiny za sebou. 

Už se chystal odejít, když za sebou ucítil něčí přítomnost. Jeho přirozené 

zmijozelské instinkty, posílené byť krátkou službou u Temného pána, mu v tuto 

chvíli byly přínosem. Prudce se otočil, s hůlkou v pohotovosti, aby mohl svému 

nezvanému návštěvníkovi čelit. 

Ale pak ji zase sklopil a zamračil se. „Parkinsonová, co tu děláš?“ zavrčel. 



„Chtěla jsem s tebou mluvit,“ odpověděla dívka tichým hlasem a upřela na něj 

prosebný pohled. 

„Nemám čas, právě jsem chtěl odejít,“ odvětil blonďatý kouzelník netrpělivě. 

Popadl tašku a vykročil pryč. 

„Draco, prosím,“ naléhala čarodějka dál a zastoupila mu cestu. 

Neochotně se zastavil. Pozvedl na ni obočí. „Tak to vyklop. Co mi chceš říct?“ 

Dívka se trochu přiblížila a zhluboka se nadechla. „Chtěla bych se ti omluvit. 

Nechtěla jsem…“ 

„Co jsi jako nechtěla, Pansy?“ vybuchl mladík nevěřícně. 

„Nechtěla jsem ti ublížit, Draco,“ naléhala, „ale vím, že patříme k sobě, tak co na 

tom záleží!“ 

Draco se zmohl jen na zalapání po dechu. Ta holka pitomá se úplně pomátla 

nebo co? 

Pansy se přiblížila o další krok a už byla skoro u něj. Usmála se a chtěla 

natáhnout ruku a dotknout se ho a možná i… 

Jenže to už se Draco nikdy nedozvěděl, protože její dlaň odmrštil a odskočil od ní 

dobrý metr dozadu. „Nechci s tebou mít nic společného, Parkinsonová, rozumíš? 

Nic!“ osopil se na ni rozzuřeně. „Nikdy!“ 

„Ale…“ vrtěla hlavou černovláska. „To přece není možné? Máš někoho jiného, 

nebo co se stalo, Draco? Vždyť naše rodiny…“ 

Mladík hmátl do kapsy u hábitu, vytáhl přeložený kus pergamenu a zamával 

s ním dívce před nosem. „Už se před tebou nemusím přetvařovat, otec mě 

vyhodil z domu. Žádné závazky vůči rodině, chápeš? Už ne! Teď jsem konečně 

pánem svého života!“ 

Pansy zbledla a o krok ustoupila. „To přece nejde! Jsi dědic rodu, nemohl jen 

tak…“ 

„No, očividně mohl a také to udělal,“ vysmál se jí Draco do obličeje. „Je tak 

zaslepený vidinou moci, že dal přednost Pánovi zla před svou rodinou. Buď ráda, 

Parkinsonová, že do takové rodiny zcela určitě patřit nebudeš.“ To, že ho to až 

tak moc netrápilo, protože měl už dávno na příkaz své matky zřízené vlastní 

finanční fondy, jí nehodlal vypravovat. Teď zbývalo jen jediné. Kdo se stane jeho 

poručníkem, než dosáhne plnoletosti? Nepochyboval, že se toho Severus na ten 

měsíc rád ujme. Vždy ho měl rád a jistě ho nenechá ve štychu ani tentokrát. 

„Takže,“ usmál se Draco jako měsíček v úplňku, „mi dej laskavě pokoj.“ Otočil se 

a bez mrknutí oka odešel za Snapem. Musí toho spolu ještě hodně probrat. 



ooOoo 

Hermiona byla osobou, která chce být neustále v obraze. Ohledně učiva, ohledně 

světa, ve kterém žije, ohledně svých přátel. Dobře věděla, jak je tato její 

vlastnost celkem otravná a snažila se ji usměrnit. Vkládala tedy téměř všechnu 

svou energii do učiva, aby se její mozek neplnil dalšími věcmi, ale stejně tak si 

nemohla nevšimnout, jak se Harry změnil. 

Jistě, na všech se podepisovala současná situace a on na tom byl nejhůř. Vždyť 

Temný pán si z něj udělal terč, do kterého je třeba se alespoň za nějaký čas 

strefit. A nedařilo se mu to, protože Harry všemi jeho pastmi až dosud zdárně 

prošel. Ne bez úhony, to rozhodně ne. Věděla dobře, jaké jsou jeho sny, i to, jak 

se dívá do stínů, když si myslí, že ho nikdo nevidí. 

Jenže tohle všechno se dělo již od začátku, co ho poznala, jako jedenáctiletého 

udiveného chlapce, který, stejně jako ona, přišel do kouzelnického světa jakoby 

odnikud. Vůbec se jí nelíbilo, když Brumbál navrhl ten rituál, kterým se pak 

zbavil prokletí prstenu. Spojení magií, u Morganiných kouzel! A ze všech lidí 

právě s člověkem, který k Harrymu choval ty nejprudší city, a tím rozhodně 

nebyla myšlenka láska, naopak. Spíše nenávist, pohrdání a zloba. 

A Harry, jako typický nebelvírčan se srdcem na správném místě, se do toho 

vrhnul zase po hlavě, nehledě na to, jaké to bude mít důsledky pro jeho život. 

Sama nevěděla, co by udělala, být v jeho kůži, ale… od té doby to šlo ráz na ráz. 

Nejprve ta pohroma ve Velké síni, kdy se Harry zachoval tak impulzivně (dodnes 

jí nešlo na rozum, jak se ten balíček vůbec mohl do školy dostat), pak útok při 

cestě z Prasinek. Hrozby se stále více přibližovaly. Jako by nebylo bezpečného 

místa, kam se před nimi schovat, a Harry tím nějak uvízl ve Voldemortově 

rybářské síti. 

Byl uzavřenější. Ne tak jako těsně po smrti Siriuse, to truchlil a obviňoval se 

z jeho smrti. Teď spíše, jako by nevěděl, co má dělat sám se sebou. Jako by 

v sobě sváděl nějakou bitvu a neměl tušení, jak postupovat. 

Měla o něj strach, ale věděla, že ptát se by bylo zbytečné. Nikdy nechtěl své 

pocity rozebírat a ona zase nevěděla, jak mu pomoci, když neznala důvod jeho 

trápení. 

Rozhodla, že to tak nenechá. Zatímco Harry odpočíval ve své ložnici, popadla 

Rona a odvedla ho stranou, kde je nikdo nebude rušit, a uhodila na něj. 

„Co se děje s Harrym, Rone?“ 

Ryšavec vytřeštil oči pod jejím panovačným výrazem. „Co… tím myslíš, Miono?“ 

„Sám dobře víš. Už to trvá nějakou dobu. Je hrozně vyplašený, nervózní, občas 

dokonce vybuchne, a to mu není podobné. A ty jsi s ním mluvil, jak jsme ho 

hledali, když se ztratil z Velké síně. Co ti řekl?“ 



Ron si povzdechl. „Miono, vím jen to, že se prostě necítí ve své kůži. Což je 

pochopitelný. Snažil jsem se ho jen trochu podpořit, rozveselit.“ 

Hermiona se zamračila. Pokud nic neví ani Ron, tak kdo by mohl? „Jenže to 

nestačí, nemůžeme to takhle nechat. Musíme s tím zajít za ředitelem nebo 

McGonagallovou nebo ještě lépe - za Snapem,“ usoudila dívka, čímž svého přítele 

naprosto šokovala. 

„Hermiono, slyšíš se, co říkáš? Za Snapem? Nějaké spojení magií…“ 

„Ne tak nahlas, Rone!“ obořila se na něj a rozhlédla se, jestli je někde 

neposlouchá. 

Ron ztišil hlas. „Nějaké spojení magií, o kterém zhola nic nevíme, ještě nezajistí, 

že nás Snape nesní zaživa, nehledě na to, že bychom Harrymu mohli ještě víc 

zavařit, nemyslíš?“ Díval se na ni úpěnlivě, jako by ze všech sil doufal, že si ten 

šílený nápad rozmyslí. 

Hermiona ale zavrtěla hlavou a nasadila svůj učitelský mód. „Mysli, Rone, právě 

kvůli tomu spojení je Snape jediný, kdo by Harrymu opravdu dokázal pomoct. 

Třeba nám řekne něco víc, třeba bude vědět, co se vlastně děje. A když ho na to 

upozorníme, tak by mu mohl i pomoci, ne?“ 

Ron obrátil oči v sloup, jako by říkal: Za tohle mi zaplatíš, Merline! „Ale na tvou 

zodpovědnost, Miono, protože tenhle plán tedy rozhodně z mý hlavy nevzešel!“ 

„Ty jsi ale hrdina,“ vysmála se mu. „Tak jdem.“ 

„Co? Teď?“ vyděsil se Ron zcela oprávněně. „Nepočkalo by to?“ 

„Nepočkalo. Čím dřív, tím líp. Znáš to, co můžeš udělat dnes, to raději udělej,“ 

informovala ho svým jasným hlasem a vydala se do suterénu školy. 

„No tak, to bych raději fakt neznal,“ zaremcal nebelvírský brankář, ale poslušně 

kamarádku následoval. Pro tebe, kámo. 

ooOoo 

Severus seděl ve svém křesle a díval se na plavovlasého mladíka před sebou. 

Vyrostl, zmužněl, věděl to dávno, ale až v poslední době si to začal uvědomovat. 

Luciusovo jednání se mu ani krapet nezamlouvalo. Vypadalo to, jako by ten muž 

opravdu přišel o rozum a všechno, co měl, podřídil jedinému cíli – zavděčit se 

tomu choromyslnému hadímu zmetkovi. Jenže s tím nedokázal nic udělat, i když 

byl Dracovým kmotrem. V duchu chválil Narcissinu předvídavost. Zdálo se, že 

alespoň Dracova matka stavěla synovy zájmy nad zájmy svého muže. Nikdy 

nepochopil, jak je možné, že tato elegantní žena, půvabná blondýnka 

s decentním chováním mohla vyrůstat vedle zákeřné a ďábelské Bellatrix. Jistě, 

pod Narcissinou zdánlivě křehkou slupkou se skrývalo vášnivé jádro, ale nikdy 



nedosahovalo sestřiných kvalit. Byly jako noc a den, a to ne jen díky odlišným 

barvám vlasů. 

Dracova žádost ho donutila se zamyslet. Byl jeho kmotrem a teď, když ho Lucius 

zapudil, tak samozřejmě všechna zodpovědnost za chlapce připadla za něj. Jenže 

to přece musel Lucius vědět, tak co tím vším sledoval? Chtěl Draca prostě jen 

odříznout od rodinných fondů? Myslel si, že tím snad donutí svého syna, aby 

přehodnotil svůj postoj k válce a vrátil se? To přece nemohl myslet vážně, ne? 

„Samozřejmě, že budu tvým zástupce, Draco. Ostatně, tvé narozeniny se 

kvapem blíží,“ podotkl Severus. Pátý červen byl skoro za rohem. Pamatoval na 

ten den, kdy se narodil. Jak pyšně ho Lucius ukazoval světu. Svého syna. 

Zatoužil tehdy také po tom mít rodinu, mít s kým sdílet své radosti a trápení, 

vidět vyrůstat své děti… Ale jaký mělo smysl se tím trápit, když věděl, že tohle 

mu osud prostě nepřál? 

„Děkuji.“ Draco si trochu oddechl, i když předem věděl, že kmotrova odpověď 

nebude jiná. Pak se ponořil do hlubin své kožené tašky a se samolibým úsměvem 

vytáhl vypůjčenou knihu a pergameny, na kterých pracoval. „Něco jsem objevil.“ 

„Ano?“ Lektvarista pozvedl obočí a přijal podávanou knihu. Nebyla mu ničím 

povědomá. Germánský futhark mu vždycky dělal trochu problémy. 

K anglosaskému měl blíže, ale i tak to nestačilo, aby v něm snad mohl plynně 

číst. 

„Měl jsem se na to zeptat dřív, ale… jak jste to vyřešili s tvým znamením zla? Je 

stále aktivní?“ 

Severus se zamračil a upřel černé oči do tváře svého světlovlasého kmotřence. 

„Kam tím směřuješ, Draco?“ 

Draco rozvinul poslední ze svitků a ukázal mu ho. „Ta kniha je velmi poučná. 

Začal jsem ji překládat kvůli eseji z Bylinkářství a přitom jsem možná narazil na 

to, jak by se dalo zpřetrhat tvé pouto k Temnému pánovi.“ 

Snape proběhl pergamen očima. Jistě černá orchidej jako symbol věrnosti 

temnotě a na druhé straně bílá lilie jako očištění a nový začátek. Ty rostliny mu 

byly známé, i když ne tak důvěrně, jak byly popisované tady. Autor byl zřejmě 

spíše teoretik než praktik, samotné bylinkářství nikdy nemohlo docenit možnosti 

využití rostlin jako přísad do magických lektvarů, ale i tak bylo nezbytné rostliny 

důvěrně znát a vědět, jak a s čím je vhodné je zkombinovat. Kdyby upravil 

dávkování a přidal špetku… 

„Co na to říkáš?“ ozval se Draco dychtivě. Potěšilo by ho, kdyby byl svému 

kmotrovi alespoň v něčem prospěšný. 

Severus se zamyslel. Pro něj to už nemělo význam, ale pro ostatní Smrtijedy? 

Byla by to možnost, jak těm, kteří chtějí uniknout ze spárů Temného pána, 

nabídnout východisko. Pokud by tedy byl lektvar úspěšný, samozřejmě. A 



fungovalo by to i na jeho spojení s Potterem? Brumbál tvrdil, že je ten rituál 

nezrušitelný, ale i magie má své zákonitosti. Bude to muset prozkoumat a uvážit. 

Samozřejmě tedy až poté, co překonají ten baziliščí problém a také, co sám 

zjistí, jestli by pro něj to spojení nebylo spíš výhodou než úskalím. 

„Zní to velmi zajímavě, Draco. Děkuji, že jsi s tím za mnou přišel. Byl bych rád, 

pokud bys přeložil i zbytek toho textu,“ odpověděl a Draco se nadmul pýchou. 

Pak Severus svitek odložil na stolek spolu s knihou a vyhrnul si rukáv. „Ovšem o 

mne se nemusíš obávat. Mé znamení už aktivní není.“ 

„Cože? Jak?“ zeptal se mladík, zatímco zkoumal kontury nyní již vybledlého 

tetování. 

Severus zavrtěl hlavou a znovu jej zakryl. „To není podstatné. Důležitější je, že 

jsem mimo dosah Temného pána.“ 

Draco na něj chvilku hleděl, snad doufal, že mu kmotr řekne víc, ale když se 

ničeho dalšího nedočkal, pokrčil rameny a přikývl. „Přeložím to, samozřejmě, 

třeba tam bude více zajímavých postřehů.“ 

Začal si své věci opět uklízet do tašky, načež se ode dveří ozvalo klepání. 

„Čekáš někoho?“ zeptal se mladší zmijozel. 

Lektvarista sotva znatelně zavrtěl hlavou, než vstal a přešel ke dveřím. Za nimi 

našel odhodlaně se tváří Grangerovou a trochu přikrčeného Weasleyho.  

„To jsou k nám hosti,“ pronesl Severus odměřeně. 

„Dobrý večer, profesore, mohli bychom s vámi mluvit?“ zeptala se Hermiona a 

bylo na ní vidět, že je to naléhavé. 

„O čem?“ 

„Uvnitř, pane?“ dodala honem, protože to nevypadalo, že by je profesor hodlal 

pustit dál. 

„Mám návštěvu a…“ začal profesor, ale byl přerušen svým kmotřencem. 

„Všechno, co jsem chtěl, jsme už probrali a já mám ještě nějakou práci,“ řekl 

Draco a poklepal na svou tašku, čímž chtěl Severusovi naznačit, o jakou práci se 

vlastně jedná. „Grangerová, Weasley,“ pokynul jim, než ještě kývnul profesorovi, 

protáhnul se dveřmi a odešel směr zmijozelské ložnice. 

Ti dva na něj hleděli jako na nějaké zjevení. Byli na zmijozelském území, tak 

přece měli očekávat zmijozela. Jenže Malfoy se choval jinak, než obvykle… 

Normálně? Ale neřekli nic, byli tu z jiného důvodu. 

„Tak, co máte tak hrozně důležitého?“ povzdechl si Snape a nechal je vejít. 



Jakmile byly dveře bezpečně zavřené, Hermiona spustila: „Jde o Harryho, pane. 

Myslíme, že se s ním něco děje a vy jste asi jediný, kdo mu může pomoci.“ 

ooOoo 

Harry měl pocit, že ho Ron a Hermiona více sledují, ale pak, po pátečním večeru, 

se asi něco změnilo a oni se zase uklidnili. O víkendu měli konečně prostor pro 

odpočinek a on tak i možnost soustředit se na sebe. S těmi lektvary nebylo tak 

těžké dostat se do stavu podobného meditaci. Prostě vyprázdnit svou mysl a 

zacílit se jen tam, kam chtěl – do blízkosti baziliška. 

Když nad tím tak přemýšlel, nebylo to vlastně tak špatné. Všechno se to začínalo 

propojovat. Jeho větší magická síla, schopnost už ve třetím ročníku seslat 

patrona proti stovce mozkomorů, hadí jazyk a teď ještě možnost se doopravdy 

přeměnit do kouzelného tvora? Bazilišek - král hadů, lev - král zvířat, Harry 

Potter - Vyvolený. Musel se svým úvahám zasmát. Ovšem na druhou stranu 

připouštěl, že vnímat se takovým, jakým prostě je, je nejlepší možnost, jak se 

s tím vším vyrovnat. 

Ano, byl mocný kouzelník, ano, zřejmě v sobě měl i kousek zmijozela a teď zcela 

jistě kousek hada. A ke všemu ještě kousek ze Snapea. Harry Potter byl prostě 

složený z malých kousků, ale stále to byl Harry Potter, téměř dospělý kouzelník, 

který měl jednou změnit svět a dopomoci mu se stát lepším. No, tak tohle 

definitivně znělo lépe, ať už to s Harrym samotným nakonec dopadne jakkoliv. 

Změnil se. Cítil to. Ale jako by se měnilo také všechno kolem. I Snape byl jinačí. 

Trochu klidnější, trochu přívětivější. Harry opravdu věřil tomu, co řekl – že se 

k němu bude chovat férověji. Tedy, že se bude snažit. Jak moc bude tato snaha 

úspěšná, to se uvidí až časem, ale i to se počítá, ne? Harry musel v duchu slavit 

každou takovou drobnost. 

Ohledně Brumbála Harry nevěděl, na čem si stojí. Ano, samozřejmě, že ho vídal 

a měl radost, že se mu daří dobře. Ale jinak všechno zůstávalo ve starých 

kolejích. Občasná setkání na chodbě, pár prohozených vět. Od té doby, co před 

Velikonocemi viděl poslední vzpomínku na Toma Raddlea a následně provedli 

rituál na záchranu Brumbálova života, se zdálo, jako by ředitel dal Harryho na 

starost Snapeovi. 

Takže byl zpět u Severuse Snapea, věčně zamračeného mistra lektvarů, muže 

mnoha tváří a bla bla bla… 

Oprostil-li by se Harry od všeho, co mu ten muž kdy udělal, pak by musel 

souhlasit, že byl rozhodně dobrou volbou. Byl to skvělý kouzelník, silný a 

zkušený. Harry ho obdivoval za to, co všechno podstoupil, i když samozřejmě 

věděl, že původně nebyly jeho úmysly v řadách Smrtijedů nikterak čisté. Sirius 

mu to nikdy neodpustil, ač Snape mnohokrát dokázal, že si důvěru plně zaslouží. 

To jen ta jeho prudká, odměřená povaha a drsné vystupování nedovolovaly 



nikomu proniknout k jeho skutečnému já. Asi nikomu kromě Lily, jeho matky. A 

teď, pomyslel si Harry, možná jeho. 

Když se ten muž rozčílil, tak z něj šel opravdu strach. Stačilo, aby střelil tím 

svým pohledem a zašeptal pár slov ledovým hlasem a celá třída se klepala více 

než listy osiky ve větru. Ale! Co vězelo za vší tou hrůzou a výsměšným 

chováním? Harry se nejednou přesvědčil, jak jsou lektvary nebezpečné. A mít na 

starosti třídu plnou pubertálních výrostků, které máte uchránit před úrazem nebo 

hůř, tragickou smrtí, k tomu potřebujete hodně silné vůle a všímavosti. A teď jen 

záleží, jakou taktiku zvolíte. Jestli tu s trochou vlídnosti a vštěpovaného 

uvědomění jako u Křiklana nebo vynuceného respektu jako u Snapea. Že by to 

neplnilo svůj účel, to Harry říct nemohl. A Snapeovi to zřejmě vyhovovalo, 

protože stát se nejoblíbenějším učitelem roku nebylo při všem tom vytížení 

ohledně Voldemorta a drobnohledu smrtijedských děti jeho prioritním cílem. 

Ale k Harrymu se choval, kupodivu, slušně. Mohl mu život znepříjemnit tolikrát, 

kolikrát by jen chtěl. Možná už byl unavený, možná zatoužil po troše oddechu. 

Harry to viděl v jeho pohledu, když se na konci jejich hodiny otočil od plamenů v 

krbu. Vypadal nějak starší, než byl, vyčerpaný neustávajícími útrapami, a přesto 

dokázal najít sílu jít dál a pomoci chlapci, kterého nenáviděl od první chvíle, kdy 

ho uviděl. 

Třeba, zadoufal Harry, třeba už tomu tak není. Možná nikdy nebudou přátelé na 

život a na smrt, ale nepřátelé už nejsou. 

A s tím už se dalo žít. Protože pokud dokázal najít sílu muž zkoušený osudem 

jako Severus Snape, pak ji najde i chlapec-který-přežil. 

 

Kapitola 13 – Zápas jako každý jiný? 

Další famfrpálový zápas – Nebelvír vs. Havraspár - vyšel na úterý. Studenti 

dostali na celé odpoledne volno, aby se mohli náležitě upravit, vyzbrojit a 

podpořit své koleje nějakými těmi pestrobarevnými nesmysly od bratrů 

Weasleyových nebo z toho nechutného Taškářova obchodu v Prasinkách. 

Severus seděl na tribuně se svými zmijozeli a sledoval Rolandu Hoochovou, která 

si připravovala míče uprostřed hřiště, aby mohla za malý okamžik zahájit zápas. 

Ta ženská byla pro tento šílený sport jako stvořená. Dobře stavěná, s přísným 

výrazem, ostrými lokty a pronikavým hlasem. Ne nadarmo se tvrdilo, že jí kdysi 

nabízeli místo odrážečky u Wimbournských vos. Proč si místo toho raději zvolila 

povolání, kde se musela dennodenně potýkat s úplně jiným druhem hmyzího 

pokolení, to mu vůbec nebylo jasné. Kdyby on měl na výběr, tak… 

Pozvedl hlavu a přejel očima ostatní tribuny. Od nebelvírské rudé raději rychle 

odtrhnul pohled, jinak by ho ta zatracená barva mohla i oslepit. O kolik 

příjemnější byla mrzimorská žluť, havraspárská modř nebo samozřejmě 



uklidňující zmijozelská zeleň. Červenou barvu by prostě měli zakázat a 

definitivně odevzdat mudlovskému světu u příležitosti Vánoc, svátku svatého 

Valentýna a podobných stupidit, které člověka jenom okrádaly o čas a zbytečně 

zaměstnávaly jeho mysl. Severus si nevzpomínal, kdy se u příležitosti jakýchkoliv 

svátků cítil dobře. Jeho rodina podobné akce neslavila, otec vždy tvrdil, že jsou 

to jen do vzduchu vyhozené peníze, a od té doby, co Severus nastoupil do 

Bradavic, se na Vánoce domů nikdy nevrátil. Takže neměl ve zvyku spojovat si je 

s příjemnými pocity. 

To Potter byl jiný kalibr… 

Mladík se na Vánoce vždycky těšil, alespoň to Severus soudil z těch pár 

okamžiků, kdy s ním byl nucen pobývat u jednoho stolu, protože on také nejezdil 

domů. Ten zelenooký fracek celý zářil a vůbec nebral ohledy na zlostné pohledy 

svého přísného profesora, který se vždy omluvil hned při první příležitosti, jakou 

mu jeho milostivý ředitel poskytl. Potter se těšil z každé větvičky jmelí, 

ušmudlaného dárku, dokonce i z příšerného pleteného svetru od Molly 

Weasleyové, který dostával každý rok… Jak málo mu stačilo ke štěstí, že? Je 

tohle snad síla nebelvírů – vydobýt maximum i z toho mála, co dostanou? Je 

snad tohle jádrem jejich nezdolnosti? Vždyť ten kluk se ze všeho oklepe a jde 

dál, jako by se nechumelilo. Všechny ty hrůzy, které zažil, ne jen z vyprávění, ale 

na vlastní oči, na vlastní kůži! Když bylo Severusovi šestnáct, tak už měl za 

sebou také plno životních zkušeností, ale smrti do tváře se díval jen jednou a ne 

tucetkrát jako tenhle hubený, věčně rozcuchaný mladík s kulatými brýlemi a 

ocejchovaný jizvou. 

Severus si povzdechl a nevnímajícíma očima znovu shlédl dolů. Každý si nese 

svůj kříž, sám to věděl nejlépe. A Albus, ten sakramentský, manipulátorský 

stařec s výrazem dědy Mráze tomu také moc nepomáhal. Zahalený všemi těmi 

svými tajemstvími a plány byl jako nějaký velkolepý Bůh, dívající se na své 

figurky na hrací desce a volající – Hej ty tam, hů-ů, padej naplnit svůj osud, 

jinak bude konec světa, bu bu bu! 

Když se tehdy Severus vrátil do Bradavic, poté co si konečně uvědomil, jak 

velkou životní chybu učinil, měl pocit, že tam snad našel svůj domov i přítele, 

kterého potřeboval. Ale v posledních letech jako by tomu tak nebylo. Jako by je 

dělilo víc, než jen kolegiální rozepře, odlišné náhledy na válku nebo otázku toho 

příšerného sladkého. 

Vše plyne, vše se mění, nic nezůstane stejné… Severus dobře věděl, kolik se 

v tom skrývalo pravdy. 

Kdyby mu někdo řekl, že ředitelův život bude viset na tenkém vlásku, který 

hrozí, že se každou chvilku přetrhne, považoval by jej za hlupáka. Kdyby si na 

něj ukazovali prstem a říkali – koukej, to je on, třetí v současné době žijící 

kouzelník mluvící hadím jazykem – vysmál by se jim do obličeje a přidal několik 

peprných nadávek. Kdyby mu někdo před rokem řekl, že bude vcelku v pohodě 



spolupracovat s Potterem, byl by proklet nějakým odporným dlouhotrvajícím 

kouzlem. A přece se to všechno stalo a děje právě teď. Ředitel byl vyléčený, 

z něj byl hadomluvec a Potter se kupodivu sotva znatelnými minikrůčky zlepšoval 

ve všem, co dělal. Ovšem, těžko říct, jak by se mladík zachoval ve stresu. Proto 

Severus miloval své lektvary – byly předvídatelné, nemohly se z čista jasna 

rozhodnout, že se budou chovat úplně jinak… 

Musel se ušklíbnout, když si vzpomněl, jak se k němu v pátek večer vkradli ti 

dva, nejlepší kamarádi ó velkého Harryho Pottera a oznámili mu, že tomu klukovi 

asi něco je a že by mu s tím on, jeho velectěný profesor, měl pomoci. Kdyby celá 

ta situace nebyla tak děsivá, možná by se i rozesmál na celé kolo. Jenže, zaprvé, 

Severus Snape se nesmál už tak dlouho, že si na to snad ani nepamatoval, a 

zadruhé, tohle ani k smíchu nebylo. Spíš k pláči. Nebo k hysterickému běsnění, 

rozbíjení talířů a bušení pěstmi do zdi. 

Ano, Harry zatracený Potter má jistý problém, a ano, Severus Snape, protivný 

mistr lektvarů, učitel Obrany proti černé magii, čirou náhodou magicky spojený 

se jmenovaným mladíkem, mu v tom hodlá pomoci. A ne, slečno Grangerová, 

nebylo by vhodné, abyste se v tom ještě více šťourala. Ano, pane Weasley, 

jakákoliv podpora stran pana Pottera bude vhodná a vítaná. Dohlédněte na jeho 

stravování a dostatečný spánek. Ano, věnuji se tomu problému, a teď, kdybyste 

mě omluvili, mám ještě nějakou práci, neboť já se opravdu neflákám! Děkuji 

pěkně za vaši návštěvu, nechoďte zas. 

V duchu se zasmál. Pěkné, Severusi, takhle přesně to sice nebylo, ale i tak ti 

gratuluji ke zdárnému shrnutí vašeho hodinového sezení. Kdyby nebylo 

problémů, které máš s Potterem a teď ještě s Dracem, tak bys vlastně svůj čas 

trávil docela snesitelně. 

Pravda. Draco. Severusovi mladíkovo počínání a hlavně jednání jeho otce 

nedávalo spát. Ono se řekne, že za tím nic není, jenže zmijozel nic nenechává 

náhodě a vždy se dívá i za roh, kdyby se za ním třeba něco ukrývalo. Jenže, ať 

se Severus díval, jak se díval, nic tam neviděl, a jakákoliv překvapení mu teď 

nebyla právě moc po chuti. Vlastně nikdy. Někdy si přál mít takový malý 

detektor, který by ho na nadcházející věci upozornil a on se mohl připravit 

dopředu. Jenže vnitřní oko naklonovat nelze a brzká smrt mu je stejně jistě 

v blízké době souzená, takže, teď zbývalo jediné – nenechat se ukolébat a být 

stále připravený. Protože ono se určitě něco stane, Severus si tím byl jistý. 

Záleželo ovšem na tom kdy a kde… 

Stadionem se ozval zvuk, který mu málem protrhl ušní bubínky, a Severus 

v duchu proklel McGonagallovou, že zase přepískla zesilovací kouzlo. 

„Vážení a milí,“ ozval se magicky umocněný hlas, „vítám vás u příležitosti dalšího 

mezikolejního zápasu. Tentokrát tu proti sobě máme dva velkolepé týmy. 

Havraspáááár. Áááá. Nebelvííír. Jsem velice rád, že mě profesorka 



McGonagallová pozvala, abych mohl komentovat dnešní sportovní zážitek a tímto 

bych jí chtěl mnohokrát poděkovat.“ 

Hřištěm se ozval jásot a výskot, jak studenti vítali svého oblíbeného komentátora 

Leea Jordana, který loňského roku dokončil školu a zapracoval se jako redaktor 

sportovní rubriky Denního věštce. 

„…A už tu máme dnešní soupeře. Jako první přilétá družstvo Havraspáru vedené 

svým ambiciózním kapitánem Rogerem Daviesem, který zastává pozici střelce. 

Následují další. Střelec Robert Chambers, který vede letošní poměrně slušný 

rekord na poli úrazů - madam Pomfreyová nejspíš zase rozdává nějaká 

výjimečně dobrá cukrátka, rozkošná chytačka Cho Changová, která se postupně 

zapracovává a má na svém kontě nejednu bravurně chycenou zlatonku…“ 

Severus zavřel oči a na kratinko se odpoutal od děsivého řevu kolem. Ještě 

chvilku a začne ho z toho rámusu bolet hlava. Zajímavé bylo, že Potterovi nařídil 

všude s sebou nosit uklidňující lektvar, ale sám si lektvar proti hlavobolu 

zapomněl. Zatraceně. Ach, kdyby měl tak dobré přátele jako ten kluk, třeba by si 

vzpomněli místo něho. Ano, na jednu stranu se jim posmíval, ale na tu druhou… 

trochu záviděl. Vždyť on něco takového nikdy - tedy skoro nikdy - nepoznal. Bylo 

až s podivem, jak se tři tak zcela odlišné bytosti vůbec mohly dát dohromady. Že 

by na tom měl svůj podíl ten halloweenský trol? Ne, žádná trolí magie neexistuje. 

Severus by dokázal vyjmenovat deset, možná dvanáct lektvarů, do kterých se 

přidávají přísady trolího původu, ale magie? Ne, o tom nikdy neslyšel. Tak to asi 

musela být souhra náhod, štěstí nebo osud. Někdy se tyhle tři věci daly volně 

zaměňovat, ale Severus ve skutečnosti nevěřil ani na jedinou z nich. Jediné, co 

zastával, byla vlastní volba jedince. 

„A je tu Nebelvír. Nový kapitán Ron Weasley vede své družstvo vzhůru zcela 

neomylně a sám obsazuje pozici brankáře. Dále tu máme střelce, tedy vlastně 

střelkyně – okouzlující Ginny Weasleyovou, Katie Bellovou a Demelzu 

Robinsovou. No, podívejte se, pánové, radost pohledět, nemyslíte? A co teprve ta 

jejich košťata… Profesorka McGonagallová mě upozorňuje, že jsou tam i další 

hráči, a tak tedy odpoutáme pohledy od krásných dam a představíme si odrážeče 

– Ritchieho Cootea a Jimmiho Peakese, kteří nahradili předešlá dvojčata 

Weasleyova. Uvidíme, jak se jim povede a zda budou stejně úspěšní jako 

oblíbená zrzavá dvojka. A jako poslední, ó ano, dámy a pánové, máte pravdu, je 

to tak, všemi mastmi mazaný… HARRY POTTER! Jeho kariéra chytače 

odstartovala už v jeho prvním ročníku, vlastně vám musím prozradit, že hned na 

první hodině létání… Ale pozor, na pikantnosti máme času dost, protože je to 

tady. Profesorka Hoochová si vynucuje pořádek, rozdává poslední pokyny a hráči 

se řadí do secvičených formací. To bude podívaná. Úplně se mi z toho naježily 

vlasy. Ale jejkote, ony vlastně nějak podivně zesvětlaly a zmodraly. Co se to…“ 

PÍÍÍÍÍÍÍÍÍSK 



„Dobře, dobře, to si vyřídíme později, protože hra byla právě zahájena, ale až 

toho lumpa dostanu do spárů...! Ginny Weasleyová se okamžitě chopila camrálu, 

který ještě ani nestačil začít padat a už s ním míří do Havraspárské brány. Můj ty 

světe, to je rychlost, a jak jí při tom vlají vlasy, neskutečné. Byla by fotečka? 

Založím si ji doma do alba a… Ale ne, bratranec předchozího havraspárského 

brankáře Granta Page, Colin Sheet, míč vyrazil pěstí a ten teď letí směrem k již 

připravenému Philu Bradleymu, který své koště stáčí, jako by to byla ta 

nejjednodušší věc na světě, a tryskem vyráží na druhou stranu. Obratně a 

s přehledem kličkuje mezi potlouky - zřejmě byl v minulém životě balerínou a ne 

hráčem tohoto drsného sportu. Nahrává Robertu Chambersovi, který camrál 

obratem předává Rogerovi Davisovi a ten útočí a… Ron Weasley se prudce obrátil 

na koštěti a zablokoval tak bránu, aniž by dal soupeři šanci míč prohodit. Skvělý 

manévr! Weasleyovi mají zřejmě famfrpál v krvi. Po pěti minutách je stav stále 

0:0. Podíváme se, co se děje v oblacích. Oba chytači krouží a hledají, slavný 

zlatý míček se zřejmě ještě neobjevil…“ 

Severus sledoval chlapce. Seděl na svém Kulovém blesku a rozhlížel se pátravým 

pohledem, jestli nezahlédne ten kluzký třepotavý zázrak. Černé vlasy ostře 

kontrastovaly s bledou jarní oblohou, červeno-žlutý dres za ním povlával, jak si 

s ním proudy větru a rozvířeného vzduchu pohrávaly. Potter na koštěti létat 

rozhodně uměl. Stejně jako jeho otec. Ten se vždy pohyboval s ladností a 

hbitostí, byl tak… do všeho se vrhal po hlavě, jako by mu vlastní život nebyl 

svatý, ale nikdy se vážně nezranil, což Severuse neskutečně iritovalo. Ono ho 

vlastně iritovalo úplně všechno, co brýlatý mladík tehdy udělal. A Severus ho bez 

ustání sledoval ostřížím zrakem. Dalo by se říct, že sledování Pottera a jeho 

partičky byla taková první špionážní práce. Tehdy se naučil, jak zůstat skrytý, jak 

si všímat detailů, kdy čekat hrozbu a kdy naopak… 

Jenže teď byl ve vzduchu syn, a ne otec. A Severus se přistihl, že ho sleduje 

stejně, jako kdysi sledoval toho druhého. 

Zachvěl se při pomyšlení, že by takové zírání mohlo bezděčně navádět jejich 

magie, aby se propojovaly, a to rozhodně nebylo žádoucí. Rychle sklopil zrak a 

všiml si, že na tabulce výsledků svítí skóre 20:10 pro Havraspár. No, vypadalo 

to, že se střelci činili, zatímco on se vznášel kdesi v oblacích. 

Rychle se sehnul, protože koutkem oka zahlédl, jak k jeho sedačce míří potlouk, 

a hned vzápětí se s omluvným pohledem přiřítil Jimmi Peakes, aby rozverný míč 

navedl jiným směrem. 

„Ritchi Coote!“ vyjekl Lee na hlavní tribuně. „To se dělá! Ano, já vím, že by 

profesor Snape dokázal potlouk odrazit i svým pohledem, ale… Ano, profesorko, 

pardon, profesore, nemístná poznámka. To už tu ovšem máme další souboj 

našich střelců. Vypadá to, jako by snad hráli hru na honěnou… oprava, na 

přetahovanou. Katie vyrazila camrál Rogerovi, který na ni obratem zaútočil ve 

spolupráci s Robertem Chambersem. No tak, chlapi, je to slabá ženština, co to 

jako je! Hodila by se nějaká pomoc týmu, Nebelvíre. Já samozřejmě nemohu 



radit… Ale to už tu máme Ginny a Demelzu. A vypadá to, že když se ty tři spojí 

dohromady, tak z nich jde opravdu strach. Potlouk nepotlouk, nepřátelští střelci 

je vůbec nezajímají. A už si přepinkaly camrál na svou stranu. Demelza vyráží 

přes půlku hřiště, jako by její koště mělo přimontované pomocné trysky - což 

jistě nemá, protože něco takového je samozřejmě v pravidlech zakázáno - a 

skóruje! A je to 20:20. Výborná trefa, přímo do prostřední obruče. Brankář Colin 

Sheet se ani nestihl otočit. Zřejmě nejsem jediný, kdo se nechá okouzlit ženskou 

krásnou…“ 

Nebelvíři jásali jako pominutí. Severus očima prozkoumal jejich řady. V předních 

liniích zahlédl klub šesťáků – Longbottoma, Thomase i Finnigana – a samozřejmě 

dívky. Ale počkat… Zamračil se a snažil se lépe zaostřit. Kde je Grangerová?!? 

ooOoo 

Remus se na zápas nedostavil. Měl poslední dobou takovou pochmurnou náladu, 

a tak se celkem dobrovolně přihlásil, že bude hlídkovat na chodbách, kdyby 

přece jen někdo ze studentů neodešel fandit. 

Ani nevěděl, odkud se to vzalo. Najednou to na něj prostě padlo, jako nějaká 

temná deka, která ho obalila a nechtěla ho pustit ven, za světlem. Jistě, za 

několik dní bude úplněk, ale i tak… Hnědovlasý kouzelník si vždycky dokázal 

udržet dobrou náladu a nadhled, ne? 

Nebo že by to bylo tím, že mu chyběli ostatní? Stále usměvavá a absolutně 

nemotorná Tonksová? Molly a její úžasná domácí kuchyně? Dokonce i protivný 

Moody, který se usmíval jen ve chvílích, kdy měl pocit, že ho nikdo nevidí? 

Zatraceně, Remus Lupin, se cítil osamělý. Od té doby, co zemřel Sirius, byl stále 

v jednom kole, obklopený přáteli, jenže tady, kde měli ostatní své práce dost, 

najednou neměl nikoho. Alespoň ne nikoho sobě rovného… A to byla možná ta 

největší tíže, kterou na srdci nesl. 

Právě kráčel čtvrtým poschodím, když se proti němu objevil sir Nicolas 

v družném rozhovoru s tmavovlasou a spanilou lady Helenou, duchem 

havraspárské koleje. 

„Milá lady, já samozřejmě chápu, co je omlouvá, ale přesto trvám na tom, že je 

nespravedlivé, když my, v jistém smyslu symboly kolejí, nemůžeme být přítomni 

tak důležitého utkání… Pokud se toho nechtějí účastnit ty děti v knihovně, tak 

prosím, ale my přece chceme, ne?“ rozčiloval se Skoro-Bezhlavý-Nick, ale pak se 

usmál, když se Helena dotkla jeho paže v uklidňujícím gestu. 

Remus je s drobnou úklonou a pozdravem minul, a pak se zamračil. Mluvili právě 

o nějakých dětech v knihovně? 

ooOoo 



„A Katie znovu skóruje. Já tu holku asi miluju! Ale ne, Dean Thomas na 

nebelvírské střídačce se po mně divně kouká, tak zůstanu u svého zbožného 

zalíbení. Nebelvír po dvaceti minutách vyhrává 30:50. Na hřišti se to hemží jako 

na nějakém bitevním poli. Janick Bicycle právě potloukem zasáhl střelkyni 

Demelzu Robinsovou, ale ji to ani v nejmenším nerozhodilo. Železná lady. Jo! 

Srovnala koště a dál míří za Rogerem Daviesem, který právě nese camrál...“ 

Severus sledoval hru, ale po očku střílel pohledem na nebelvírskou tribunu. Tohle 

bylo vážně divné. Možná ta holka nebyla nejzanícenější fanynka, ale na zápas 

své koleje, a ještě k tomu dvou svých nejlepších přátel, dorazila vždycky. 

„Helemese, tak tohle bylo nečekané. Chytači, kteří do této doby uvolněně 

poletovali nad hřištěm, najednou jakoby na povel vyrazili do centra pole. Že by 

se tam zableskla zlatonka? Vypadá to na srážku… Ale ne, kdepak, Harry Potter 

hbitě uhýbá půvabné Cho Changové a obrací se vzhůru do oblak. Taky vám to, 

dámy a pánové, připomíná situaci o tři roky zpátky? Tehdy to byl zápas Nebelvíru 

proti Mrzimoru a na obloze poletovali spolu s deštěm mozkomorové, ale dnes je 

sice trochu zamračený, ale přesto poměrně jasný den. Cho se okamžitě vydala za 

ním a oba se nám ztratili z dohledu. Mezitím na hřišti Colin Sheet zablokoval 

střelu Ginny Weasleyové a Havraspár znovu útočí. Stav tedy nadále zůstává 

30:50. Je to velmi vyrovnané. Kapitáni letos při vybírání hráčů odvedli skvělou 

práci. Teď jde o to zlepšit skóre, protože je tu velká šance, že chytači zanedlouho 

celou hru rozhodnou. Bude to Havraspár nebo Nebelvír? Nebelvír nebo 

Havraspár? Co myslíte?“ 

Ten divný pocit v Severusovi stále narůstal. Nedokázal se na hru naplno 

soustředit. A to ji měl, i přes zcela opačné obecné povědomí, rád. Líbilo se mu 

sledovat, jak se kouzelníci v rychlosti pohybují, předvádějí manévry někdy až 

hraničící s ublížením na zdraví. To pak Severus pokaždé zažíval rozepři v sobě 

samém – jestli si užívat hru nebo být naopak znechucený jejich značně 

bezstarostným chováním. 

Chtěl vstát a zkontrolovat okolí, když vtom se ozval bujarý jásot a Leeův hlas 

křičel: „Harry Potter se řídí střemhlav k zemi jako namydlený blesk - já ho tedy 

nikdy neviděl, ale jak byste jinak popsali tu neuvěřitelnou rychlost, kterou 

předvádí? Cho je mu v patách. Ta holka je úžasná! Taky se vám zdá, jako by 

snad ještě zrychlovala? Měli by to vybrat, protože jinak by se mohlo stát, že… 

Uff, zlatonka zřejmě zachytila mé myšlenkové pochody a jako vítr se zvedla a 

unikla směrem k tribuně Mrzimoru. Všechno se událo tak rychle, že ani nestíhám 

komentovat, co se děje na hřišti. Odrážeč Ritchie Coote zasáhl potloukem Phila 

Bradleyho, který nestihl zareagovat včas a odporoučel se k zemi. Naštěstí to 

vypadá jen na pochroumanou ruku. Roger Davies se chopil camrálu, využívá 

nastalého zmatku kolem chytačů a snaží se proklouznout obranou Rona 

Weasleyho, ale nebelvírský brankář je obratný a nedává mu k tomu moc 

příležitostí. Chytačka Cho Changová intuitivně změnila trochu směr a oblétla 

Harryho Pottera a dostala se tak lehce před něj. Oba stále směřují nahoru 

k tribuně.“ 



ooOoo 

Hermiona chtěla ještě před zápasem dokončit svou esej z Astronomie. Osud 

Mikuláše Koperníka, autora myšlenky heliocentrismu, ji natolik zaujal, že přestala 

vnímat čas. Vůbec ji neudivilo, že byla v celé knihovně jediná. Všichni se přece 

těšili na zápas a na nějaké učení neměli ani pomyšlení. Jenže Hermiona se do 

toho ponořila, a když se tak stalo, nešlo jen tak přestat. Bylo tak fascinující vidět 

celou historii patnáctého, šestnáctého a sedmnáctého století z pohledu 

kouzelníků. Od Koperníka se dostala až ke Galileo Galileiovi – věděli jste 

například, že byli oba motáci? A přesto se dostali do povědomí většiny tehdejšího 

vzdělaného světa. Ano, přesně tak: A přece se točí! 

Znovu pohlédla na hodiny a zamračila se. Neukazovaly tři čtvrtě na dvě už před 

hodnou chvílí? Nebo si to předtím jen představovala? Rychlé tempus ji donutilo 

vykulit oči. Půl třetí a deset minut. Zápas už dávno začal! Tohle jí Harry a Ron 

nikdy neodpustí! 

Roztržitě si sbalila knihy a rozepsané pergameny a chtěla se vydat z knihovny 

přímo na pozemky, když jí cestu zastoupily tři zahalené osoby a nedali ji šanci 

uniknout. 

ooOoo 

Severus stál a nevěřícně zíral před sebe. To, co předtím ten kluk předvedl, bylo… 

Grr, až bude mít příležitost, tak ho za to vlastnoručně zaškrtí! Oba chytači ovšem 

vyvázli bez zranění a teď letěli nalevo od něj přímo k jezevcům. 

„Vypadá to, jako by Harryho Pottera přechytračila holka. Ale ty se přece nedáš, 

Harry, že ne! Nic proti, Cho, právě naopak, máš můj velký obdiv. Zlatonka si 

s nimi hraje, mění směry zleva doprava, ale stále jako by byla přitahovaná tou 

žlutou barvou mrzimorského praporu. Zřejmě v tom odstínu vidí spřízněnou 

bytost… Harry Potter přidal do kroku a oba chytači letí bok po boku, rameno na 

rameni, zrak upřený na jejich jediný cíl. Ale co je to? To mi řekněte, kde se to 

tady vzalo? Vypadá to, že Cho zasáhla nějaká zlatá či ohnivá střela, která přilétla 

od zmijozelské tribuny, a hned za ní následují další. Jako by to byl nějaký roj, 

který pronásleduje naše chytače! Tohle rozhodně není podle pravidel! Cho 

přistála na zemi, madam Pomfreyová k ní spěchá a zuřivě gestikuluje na madam 

Hoochovou, která píská jako o život a přerušuje hru. Harry Potter se zručně 

vyhýbá ohnivým koulím, které to ale zřejmě nehodlají jen tak vzdát. Harry se 

dostává až na zmijozelskou tribunu, ohňostroj je sice díky zkučným profesorům 

zneškodněný, díky Merline za to, ale on seskakuje ze svého koštěte a míří přímo 

k… Dracovi Malfoyovi.“ 

ooOoo 

Hermioně úlekem vypadla taška z ruky, ale dřív, než stihla vytáhnout hůlku 

z rukávu, byla odzbrojena. Její hůlka z dřeva z vinné révy odletěla kamsi mezi 



regály. Stála jako přimražená mezi třemi postavami, které na ni mířily, a snažila 

se neztratit hlavu. Je přece ve škole, tady se nemůže nic stát… 

„Kdo jste?!“ zavrčela na ně a pohledem těkala mezi nejvyšším zahalencem, což 

byl, podle jejích předpokladů, jistě nějaký muž, a drobnějšími postavami, u 

kterých si nebyla zcela jistá. 

„To by chtěla šmejdka vědět, co?“ zaskřehotala jedna ze dvou postav na levé 

straně. Její hlas Hermioně nebyl povědomý, ale to ji nijak nepřekvapovalo. 

Neznala přece všechny studenty školy, nehledě na to, že to ani nemusili být 

studenti. 

„Co chcete?“ zeptala se na rovinu a snažila se udržet svůj hlas klidný, i když 

uvnitř se cítila vystrašená. A zmatená. 

„Řekněme, že by tě náš Pán moc rád poznal,“ odvětila stejná osoba jako prve. 

Ten vysoký napravo se pak přesunul a kouzlem jí svázal ruce za zády. 

Hermiona se zachvěla. Co mohla dělat? Křik by jí nepomohl – kdo ví, co by ti tři 

udělali. Už podle toho odzbrojovacího kouzla poznala, že to nebyli žádní 

začátečníci nebo zbabělci, kteří útočí zezadu. Ale co třeba hrát o čas? 

„Proč mě chce poznat?“ zamračila se a trhla trochu pouty, aby ukázala, že se 

nebojí, ač její srdce běželo jako o závod. 

„Zůstaň v klidu, Grangerová, je-li ti tvůj život milý,“ zasyčel na ni ten nejvyšší a 

táhl ji k východu z knihovny. 

„A kdo by nechtěl poznat takovou sečtělou mrchu, co spolkla moudrost 

kouzelnického světa, aniž by na to měla právo?“ přišla drsná odpověď a 

Hermiona dostala pohlavek. 

Zatnula zuby a snažila se přemýšlet. 

Jakmile byli venku ze dveří, dostali únosci od drobnější osoby pokyny: „Vy dva ji 

dostaňte z hradu. Já se o ostatní postarám!“ 

Kdyby jen neměli ty pláště a přes obličej masky, jistě by Hermioně došlo, s kým 

má tu čest. Jistě by dokázala… 

„Co se tam děje!“ zaslechla známý hlas a rychle se přibližující kroky. Otočila se a 

skoro omdlela úlevou, když poznala Remuse Lupina. 

Únosci zaváhali. Bojovat a riskovat odhalení nebo raději utéct a zůstat 

v anonymitě? 

„Nechte ji tady a pryč. Hned!“ nakázala ta osoba, která měla zřejmě celou situaci 

na povel. Vysoký únosce do Hermiony okamžitě strčil, až se skácela na podlahu a 

uhodila se do hlavy. Ta nejmenší si do ní ještě rozzuřeně kopla, než následovala 

ostatní, kteří bez otálení pospíchali pryč. 



Jakmile Remus spatřil, co se děje, ihned se rozběhl k Hermioně. Vytáhl hůlku a 

už chtěl sesílat kouzla, jenže dívka se sesunula na zem a ty tři zakuklené osoby 

mu zmizely z dohledu. Rychle k ní přiklekl a začal zjišťovat, jestli není zraněná. 

Pomohl jí do sedu, odhrnul spadlé prameny vlasů z odřeného čela, a byl 

rozpolcen mezi tím, jestli zůstat a postarat se o dívku, nebo sledovat násilníky. 

Nedostal šanci si vybrat. Hermiona se křečovitě chytla jeho saka a rozplakala se. 

ooOoo 

Harry Potter seskočil z koštěte a řítil se se zlostným pohledem k Malfoyovi. 

Nemohl pochopit, proč to ten parchant udělal? Už si pomalu zvykal na to, že je 

jeho život v trvalém ohrožení, ale tady nešlo jen o něj! Něco se mohlo stát i Cho 

nebo komukoliv jinému! 

„Ty zmetku, co sis jako myslel, že děláš?!?“ řval na zmijozela jak umanutý, aniž 

by si všímal kohokoliv dalšího. 

Draco zbledl a vykulil oči. Jistě, už se s Potterem mnohokrát utkal, jednou 

dokonce i v souboji, ale ještě nikdy z něj nevyzařovala taková bojovnost a síla. A 

ty jeho oči… Merline! „Pottere,“ prohlásil tak upřímně, jak jen dokázal, „já to 

nebyl. Přísahám!“ 

Harry se trochu zarazil. Kouzelníci taková slova nikdy nevypouštěli z úst jen tak. 

Magie by je mohla vzít za slovo. Zmateně se rozhlédl kolem. Všichni zmijozelové 

mlčeli a jen se na něj dívali. Nenávistně, samozřejmě, jenže to bylo v jejich 

pohledu vždycky, snad od prvního dne, kdy vstoupil na kouzelnickou půdu, takže 

ho to ani nepřekvapilo. 

„Tak kdo?“ zavrčel a Draco si sotva znatelně oddechl, že mu Potter jednou 

jedinkrát v životě uvěřil. 

„To zjistíme,“ odpověděl známý hlas a Harry se konečně trochu uklidnil. Pak se 

otočil a pohlédl na profesora za sebou. Z muže bylo cítit znepokojení, nevíra a 

obavy a pod tím vším, ač to byl jen ždibíček, hrdost. Na něj a na Draca. Protože 

ani jeden z nich neztratil hlavu. 

Harry na něj kývl a muž jeho kývnutí opětoval. „V to doufám, pane.“ Pak zvedl 

Kulový blesk a odletěl za ostatními spoluhráči. Zápas byl až do odvolání 

přerušen. 

 

Kapitola 14 – Některé rány se hojí jen těžko 

Přešly dva týdny. Slovy DVA TÝDNY! plné podezřívání, výslechů, spekulací a 

šetření toho, co se stalo, proč a za jakým účelem. Netřeba říkat, že i přes to, že 

ředitel dokonce povolal dva oficiální bystrozory – Alastora Pošuka Moodyho a 

Nymphadoru Tonksovou – nedošlo k žádnému výraznému posunu. 



Jako by se obě ty akce – pokus o únos Hermiony Grangerové a útok na 

famfrpálové chytače - ani nestaly. Jako by byly pouhou pomíjivou fantazií všech 

zúčastněných. Studenti i zaměstnanci měli dokonalé alibi a nikomu z nich se 

nepodařilo prokázat žádnou spoluúčast, protože to by vyžadovalo použití 

veritaséra nebo prohlídku osobních věcí, ke kterým školská rada nedala svolení. 

Vyšlo totiž najevo, že ředitel zřejmě během zápasu na chvilenku pocítil zakolísání 

ochran hradu. Okamžitě se na něj sesypala salva otázek, než jim stihl vysvětlit, 

že se ochrany chovají podobně jako živé bytosti a občas pulsují nebo se 

zachvívají, dokud jim ředitel Bradavic nedá impuls k obnově. A kouzlo Priori 

incantatem neukázalo nic neobvyklého. Ať použili útočníci jakékoliv hůlky, nebyly 

to ty prověřované. 

Severus se budil i usínal podrážděný a nevrlý. Ne, že by to nebyl obvyklý jev, ale 

v současné době se na něm podepisovalo neustálé obviňování jeho koleje 

z úkladů proti Harrymu Potterovi a jeho přátelům. Kolik ho stálo úsilí a práce, 

aby ke Zmijozelu okolí chovalo jistou vážnost, aby ho ostatní neodsuzovali jen 

proto, že z jejich středu vzešel Lord Voldemort, a teď si přijde někdo, kdo 

všechno, co kdy vykonal, spálí na popel a vysype do řeky nenávratna! Ano, měl 

sice neblahé tušení, že by se na tom mohl podílet někdo z jeho koleje, stále tam 

zůstávalo plno přívrženců strany temna, ale na druhou stranu věděl, že se i 

v ostatních kolejích najdou osamocení sympatizanti protimudlovského proudu. 

Měl pocit, že ztrácí půdu pod nohama. A samozřejmě se to projevilo v nejméně 

vhodných chvílích. 

„Pane?“ ozvalo se jeho kabinetem, jako by z dálky. Snape seděl na pohovce a už 

hodnou chvíli civěl do plamenů, oproštěný od okolního světa uvízl jen ve svých 

pochmurných myšlenkách. 

„Profesore?“ Zase ten hlas, kde se tu jen bere? A pak na svém rameni ucítil 

dotek. Polekaně cuknul hlavou, než mu došlo, že ho Harry Potter musel 

vytrhnout ze zamyšlení. 

Zelené oči na něj shlížely tak nějak starostlivé a vážné a on se nezmohl na nic 

jiného, než na potřesení hlavy a zamrkání. Spojení jejich magií mělo zřejmě 

neblahý vliv na jeho ostražitost. 

„Stále nevíte nic nového?“ zeptal se mladík, než se svalil do křesla po pravé 

straně. Právě dokončil koncentrační cvičení, které mu Snape zadal, a teď se měli 

dostat k tréninku obrany. 

„A co vás vede k domněnce, že bych vám něco řekl, i kdybych to věděl?“ odsekl 

profesor nazlobeně, než si pod Harryho ublíženým pohledem povzdechl a dodal: 

„Ne, nevíme.“ 

Střapatý kouzelník se zadíval na své ruce. „Víte, přemýšlel jsem…“ 



„Jak neobvyklé,“ odfrkl si Snape pohotově a pohodlněji se opřel, až se mu jeho 

havraní vlasy rozprostřely po opěradle. 

Harry se ušklíbl. „Přemýšlel jsem, jestli to spolu nějak souviselo, nebo jestli šlo o 

dvě různé… ehm, záležitosti. Přijde mi totiž nereálné, aby se dvě takové věci 

staly v přesně stejnou dobu.“ 

Profesor nevěřícně nadzdvihl obočí. „Vskutku, pane Pottere, vaše deduktivní 

schopnosti mě přivádí k úžasu. Měl byste s nimi šetřit, jinak kvůli představě, 

čeho dalšího se ještě dočkáme, nebudu moci v noci klidně spát.“ 

Mladší muž se uchechtnul. Vypadalo to, že se Snape dal zase dohromady, 

protože se v místnosti najednou rozhostil poklid, místo bouře, která tam 

panovala ještě před chvílí, když skončil se svým cvičením. 

Lektvarista, spokojený sám se sebou, pokračoval: „Přikláním se k tomu, že to 

byly promyšlené akce, záměrně provedené ve stejný čas. Famfrpálový zápas a 

útok na vaši osobu měl jen odvést pozornost, protože, řekněme to na rovinu, 

pokud by vás chtěl někdo zabít, jsou účinnější způsoby, než viditelné ohnivé 

střely, které šlo celkem jednoduše zastavit. To kouzlo bylo sice provedeno 

precisně, ale samo o sobě nebylo příliš nebezpečné.“ 

„Pokud ovšem člověk nespadl z koštěte,“ podotkl Harry obranně. 

Snape se na něj podíval, než neochotně přikývl. „Ale otázkou zůstává, co bylo 

cílem únosu slečny Grangerové. Temný pán se do této chvíle zaměřoval 

výhradně na vás. Pokud ovšem změnil strategii, pak se obávám, že jsou 

v ohrožení…“ 

„I všichni ostatní, kteří se mnou mají něco společného,“ dopověděl mladík a 

odvrátil pohled. Ne, nechtěl myslet na všechny, kteří pro něj už zemřeli, ani na 

ty, kteří ještě zřejmě zemřou, ale… 

Zavrčení jeho jména ho donutil zvednout oči. V černé se zračil nesouhlas, který 

tam už jednou viděl. Tehdy, když mu Snape sdělil, ať ani nepomyslí na to, že by 

snad splnil Nagininy požadavky. Bylo to zvláštní, protože měl najednou Harry 

pocit, jako by ho měl Snape přečteného. Zvláštní, ale nijak nepříjemné, což bylo 

ještě podivnější. „Nevybral jste si svůj osud, to nikdo z nás. Nesmíte věřit tomu, 

že můžete za to, co si usmyslí nějaký chorý šílenec. Odpovědný jste jen za to, co 

učiníte vy sám. Ne někdo jiný.“ 

Harry na něj chvíli zíral s otevřenou pusou. Pak ji zavřel a tiše odpověděl. „Pak 

byste měl takovou radu zřejmě poskytnout i sám sobě…“ 

Snape zlostně přimhouřil oči, ale neodpověděl. Měřili se pohledy a ani jeden 

z nich nechtěl ustoupit, protože oba věděli, že to byla pravda. Jenže svědomí si 

prostě dělá, co chce, a člověk ho vůlí jen těžko ovlivní. A přes to všechno mezi 

nimi magie otevřeně protékala, jako nějaký osvěžující řeky proud, který 



neodvratně směřuje ke svému cíly. Tam, kde je jeho domov, kde má své 

právoplatné místo, kde se cítí… v bezpečí. 

Harry se vzpamatoval jako první a odkašlal si. „Ehm, mohli bychom vyzkoušet ta 

obranná kouzla, pane?“ 

„Jistě,“ odvětil Severus a urychleně vstal z pohovky. Až bolestně postrádal 

ochrannou vrstvu svého netopýřího pláště. Zatraceně, zatraceně, ZATRACENĚ, 

jednou toho Albuse vlastnoručně zaškrtím! 

ooOoo 

„Miono, prosím… mluv se mnou!“ zašeptal úpěnlivě Ron, a když dívka znovu 

zavrtěla hlavou, bezmocně si prohrábl své zrzavé vlasy. 

Hermiona seděla na židli v učebně Kouzelných formulí, v rukách drtila učebnici a 

připravený, naostřený brk. Čekala jen na to, až se objeví profesor Kratiknot, aby 

mohla hodina konečně začít. A oni dva se na ni přestali TAK dívat. 

Harry s Ronem se střídali, aby jí dělali společnost. Nenechávali ji o samotě a 

hlídali ji jako oko v hlavě, jenže Hermiona o celé té záležitosti odmítala hovořit. 

Bystrozorům řekla, co se stalo a jak k tomu došlo, ale jinak… Jako by uvízla na 

nějakém mrtvém bodě. Ne, nebylo to tak, že by strachem nedokázala zavřít oční 

víčka a děsila se každého podezřelého stínu. Spíš měla pocit, jako by jí to vysálo 

chuť do života, energii ze žil. Chtěla zjistit, jestli nepozná hlasy těch útočníků, ale 

čím dál více o tom uvažovala, tím více se jí to zdálo nemožné. Slyšíš se, 

Hermiono? Nemožné! 

Ron se prosebně zadíval na Harryho, ale ten jen zavrtěl hlavou. Nemělo smysl ji 

do ničeho nutit. Mohli by jí tak spíše ublížit, než co jiného. Sám věděl nejlépe, že 

všechno potřebuje svůj čas. Tak jí ho musí poskytnout. Ovšem možná by tu byl 

někdo, kdo by věděl, jak na to… 

ooOoo 

„Kruci, Harry, zapomněli jsme na trénink!“ vyjekl náhle Ron a významně se 

zadíval na Remuse, sedícího v protějším křesle. „Musíme jít, jinak nám Ginny a 

ostatní připraví nějakou pekelnou pomstu.“ 

Hermiona se zamračila. „Neměli jste ho mít včera?“ 

Harry pusou naznačil něco jako: O ou, to nebylo dobré, než si stoupil a prohlásil. 

„No, jo, ale přeložili jsme ho na dnešek. Půlce týmu nějak nebylo dobře. 

Omlouvám se, Remusi, vážně mě to moc mrzí. Ale po tom minulém…“ Tady se 

trochu zarazil, než mu došlo, že o famfrpálovém fiasku není právě vhodné mluvit. 

„No, prostě, musíme jít, Ron má pravdu. Ale Hermiona ti jistě bude ráda dělat 

společnost, viď Hermi?“ zeptal se nevinným hláskem a nasadil ještě nevinnější 

potterovský pohled. 



Dívka se na něj podezřívavě podívala, jako by jí nešlo na rozum, o co jim jako 

jde, než protočila oči na znamení kluci a jejich sportovní fanatismus, a 

odpověděla: „Nebylo by slušné odejít, když jsme před minutkou přišli. Ráda 

zůstanu.“ 

Oba mladíci si oddechli a než opustili Lupinovy pokoje, ještě se rozloučili. Věřili, 

že by právě Remus a jeho klidný, laskavý přístup mohl Hermioně pomoci se ze 

všeho dostat. 

„Jako malí, že?“ pronesl vlkodlak do nastalého ticha a nabídl dívce čaj, který si 

předtím vyžádal u skřítků. 

„Ani netušíš jak moc,“ souhlasila dívka upřímně a lehce se usmála. Pak šálek 

zamíchala a přidala trochu mléka. 

Hnědovlasý muž naproti ní znejistěl. Věděl, co se od něj očekává. Harry ho u 

oběda zastavil a zeptal se ho, jestli by ho večer nemohli navštívit. A pak mu 

dopodrobna vysvětlil svůj plán. Ten chlapec byl bystrý, vlkodlak si také všiml, že 

k němu Hermiona vždycky vzhlížela obdivně, jako k někomu, na koho se může 

s důvěrou obrátit. Jenže, co teď? Jak jen začít? 

„Jak se máš, Hermiono?“ zeptal se na první, co ho napadlo. 

Dívka vzhlédla a trochu nervózně si poposedla. „Dobře.“ 

Remus se ušklíbl. Klasika. „Harry říkal, že vás učitelé pořád pěkně prohánějí.“ 

„Jen chtějí, abychom se něco naučili, ale není to tak, že by se to nedalo 

zvládnout…“ 

Kouzelník se zasmál. „O tobě nepochybuji, jenže oni dva… jsou jako my za 

mladých let. Ron trochu jako Sirius, Harry jako James.“ 

„A já?“ zeptala se dívka zaujatě. 

Remus se zakuckal a málem se poprskal čajem. „No, nechtěl bych tě s nikým 

z nás srovnávat, Hermiono, vážně,“ bránil se ze všech sil, jenže ona mu k tomu 

svým upřeným pohledem nedala příležitost. „Ty jsi trochu, no, jako… já,“ dodal 

potichu a zrůžověl, když mu došlo, že to opravdu vyslovil nahlas. 

Ale Hermiona se mu nevysmála. Vlastně vypadala spíš trochu potěšeně. „Jako 

ty…“ zopakovala zamyšleně. 

„Já… nemyslel jsem tím, jako já, jen no, prostě…“ koktal Remus a dívka se začala 

uvolněně smát. 

Remus na ni vyjeveně hleděl, než se k ní přidal, až se smáli oba. 

„Oba jsme měli na starosti takové šílence, že?“ zeptala se čarodějka ve chvíli, 

když se trochu uklidnila. 



Remus přitakal, v očích stále veselé jiskřičky. „A nebylo v našich silách je 

zvládnout.“ 

„Ne, to nebylo a není. Ostatně ani to není možné, že?“ 

„Ne…“ odpověděl Remus. „Ale i tak je máme rádi.“ 

Hermiona položila šálek na stolek a trochu se překlonila. Vypadala, jak by se 

k něčemu chystala. A pak promluvila. Tiše, ale rozhodně. „Děkuji ti. Za všechno. 

Nemusel jsi…“ 

„Ale musel. A bylo mi potěšením,“ prohlásil hnědovlasý muž. „Budeš v pořádku?“ 

Hermiona prostě kývla a usmála se. 

Strávili spolu ještě chvilku o samotě, vzpomínali, povídali si, než si Hermiona 

uvědomila, kolik je hodin a nachystala se k odchodu. Remus ji doprovodil až ke 

vchodu do společenské místnosti, než se sám odebral pryč. 

ooOoo 

Draco Malfoy mezitím pilně pracoval na překladu knihy O bylinách magických. 

Snažil se pokročit zejména kvůli kmotrovi, ale také aby se odpoutal od všech 

těch šílených řečí, které se kolem něj v poslední době rojily. K luštění run bylo 

potřeba soustředění, a tak se plně ponořil do práce. Chyběla mu už jen 

závěrečná kapitola pojednávající o autorem používaných osvědčených 

kombinacích květin. Žádnou bombu podobnou té, se kterou se už Severusovi 

svěřil, v knize neodhalil, ovšem to neznamenalo, že by ji nemohl objevit 

lektvarista, jehož vědomosti dalece přesahovaly ty Dracovi. 

Mladý kouzelník se také jednou toužil stát mistrem svého oboru, v něčem 

doopravdy nade všemi vynikat, ať už by to bylo v čemkoliv. Malfoy ani nebyl 

k ničemu jinému vychován. Jenže, Draco na rozdíl od Luciuse věděl, že mu tolik 

nezáleží na moci, že kvůli tomu, aby se zalíbil, neobětuje celý svůj život, i život 

svých blízkých, kdyby jednou nějaké takové měl. Draco se totiž rozhodl, že se 

stane tím, kým by pravý Malfoy měl být – váženým a uznávaným mužem 

hodným svého jména, ke kterému budou ostatní vzhlížet s respektem a úctou, 

ne ustrašeně a se spíláním za zády. Tedy, až se to naučí… 

Na famfrpálovém hřišti, kde ho Potter obvinil z útoku na svou osobu, mu totiž 

konečně něco došlo. 

Celý svět k tomu mladému muži vzhlížel a viděl v něm svou naději. Protože 

Potter byl tím, koho se Temný pán bál, koho se bez ustání snažil pokořit, ač mu 

věkem, ani mocí nesahal ani po kotníky. Důvody nenávisti Pána zla Draco znal. 

Nebo je alespoň tušil. Potter byl tím, kdo ho před lety na vrcholu jeho slávy 

zastavil, což se nikdy předtím nikomu nepovedlo. 



Ale Draco? Co bylo jeho důvodem? Proč Draco na Pottera a jeho partičku bez 

ustání dorážel? Dělal to kvůli otci? Kvůli tomu, co slyšel z jeho úst? Kdyby 

všechno bylo jen o něco málo jiné, mohl se s Potterem spřátelit hned v první 

chvíli u madam Malkinové, jenže se tak nestalo, a jedno špatné slovo dalo 

vzniknout nepřátelství, které trvá skoro šest let. Ale nepramenilo to spíš 

z něčeho jiného? Ne, Draco by neřekl, že měl z Pottera jako Temný pán strach, 

on mu spíš záviděl jeho slávu, obdiv, který v každém vyvolával za to, co učinil 

nevědomky už jako malé dítě. A to probouzelo ten hněv, který v Dracovi doutnal. 

Žárlivost. Protože byl vychován k tomu, že on bude tím, komu budou všichni 

sloužit, komu se budou klanět. A ne nějakému polokrevnému přivandrovalci, 

který se neuměl ani vhodně obléknout. 

Jenže když ho tam viděl stát před sebou, spravedlivě rozhořčeného, 

připraveného bránit svůj život, dobrat se pravdy, Draco konečně uviděl to, co 

měl vidět už dávno. Potter byl chlapec, který bojoval o přežití, stejně jako on 

sám. 

Nemohl uvěřit tomu, co řekl na svou obhajobu, ale spadl mu kámen ze srdce, 

když mu Potter uvěřil. Ani nevěděl, proč to pro něj v tu chvíli bylo tak důležité. 

Bylo to něco v tom jeho pohledu? Zelené oči žhnuly takovým zvláštním světlem, 

kolem něj se vlnila mocná magie. Nebo to snad byla vzpomínka na záchvěv 

pocitu, který se u Draca objevil, když se tehdy v knihovně dozvěděl, že Smrtijedi 

zaútočili na studenty vracející se z Prasinek? Pocit viny? Odpovědnosti za ty, co 

mohli něco takového vykonat? 

Draco nevěděl. Byl zmatený, byl v rozpacích, sám ze sebe. Po pravdě – 

nechápal, co se to s ním děje. Mělo by mu to být přece jedno. Jenže, jak je 

možné, že mu byly ukradené všechny ty obviňující pohledy od ostatních 

spolužáků, kteří si na Zmijozel ukazovali prstem, protože na ty už si dávno zvykl, 

ale záleželo mu na mínění Harryho Pottera a možná i… 

NE! 

Draco se přinutil znovu pustit do překladu. 

Prostě ne! 

„Ehm, ehm,“ ozvalo se ze směru, kterým předtím upíral oči. „Malfoyi?“ 

„Co chceš?!“ odsekl mu Draco. Byl na sebe naštvaný, že se nechal přistihnout ve 

své slabé chvíli. Tohle tajné zákoutí knihovny zřejmě už nebylo tak tajným, když 

ho tady předtím našla Parkinsonová a teď i… on. 

„Zíráš na mě dobrých deset minut, tak jsem si spíš myslel, jestli něco nechceš 

ty…“ odpověděl Neville, opírající se o regál knihovny, a trochu se uculil. 

Draco nekontrolovatelně zblednul, než se pokusil uklidnit. Přistižen při činu a 

zrovna… Longbottomem! Sakra! 



„Tak to´s myslel špatně,“ přišla jízlivá odpověď. Draco už se zase dostával do 

ráže. Byl to takový reflex: Nejlepší obranou je útok. A toho se nešlo jen tak 

zbavit. 

„Fajn, tak když ty nepotřebuješ nic, tak já možná něco ano…“ prohlásil 

hnědovlasý kouzelník a přistoupil o krok blíž k Malfoyovu stolu. 

Draco vyzývavě pozvedl obočí. „Tak?“ 

Neville se pousmál. „Potřebuji asistenci. Pojď se mnou.“ Kývnul na něj a nečekaje 

na Dracovu reakci, vyrazil z knihovny pryč. 

Zmijozel proklel všechny zahradníky světa, ale sbalil si své věci a následoval 

Longbottoma ven.  

Nemusel ho hledat dlouho, protože Neville na něj čekal na chodbě. Mrknul na něj 

postranním pohledem a pokynul mu, aby ho následoval. 

Draco nevěřil vlastním očím. On si snad myslí, že se mu budu ve všem 

podvolovat nebo co! Ale sladil s ním krok, neboť Malfoyové se na nic neptají 

zbytečně a mimoto, Longbottomovi, ač nerad, něco dlužil. 

Nebylo nijak nepředvídatelné, že je Neville vedl ke skleníkům. Konkrétně k 

jednomu s tropickými rostlinami. Neville otevřel dveře a Draca okamžitě ovanul 

vlhký, teplý vzduch. Tašku odložil do bezpečí a zakouzlil na ni kouzlo 

neprostupnosti, aby mu kapičky vody nepoškodily knihy a pracně popsané 

pergameny. 

„Takže, co tu budeme dělat?“ zeptal se blonďák netrpělivě. 

„Uvidíš,“ odvětil Neville tajemně a odchvátal do zadní části skleníku. 

Draco v duchu zuřil. Jak se mohl nechat naverbovat do něčeho, o čem nic 

nevěděl? Copak vůbec nepřemýšlel? Jak mohl tohohle hlupáka jen tak bezduše 

následovat? Salazar mi pomáhej! 

„Pojď za mnou,“ zavolal na něj Nevillův hlas a Draco si nemohl pomoci, aby se 

nepodvolil. Zvědavost v tu chvíli převládla nad zoufalou potřebou kontroly. 

Nebelvír stál uprostřed bujného porostu všelijak propletené vegetace. Před sebou 

měl na podnose květináč a v něm do černé hlíny zasazené dva zelenkavé 

výhonky jakési květiny. Všude se srážela vlhkost, kapičky vody sjížděly po listech 

rostlin a vyvářely tichounké šumění, ale také přistávaly Dracovi na obličeji. 

Mladík se začínal potit a bylo mu krajně nepříjemně. 

Neville odlepil pohled od svého nového, samozřejmě neskutečného, botanického 

zázraku a uchechtl se, když zmijozela spatřil. Draco měl lesklé oči, zčervenalé 

tváře a vlasy se mu lepily na hlavu. Vypadal… jako po nějakém náročném 

fyzickém výkonu. 



„Co je?!“ vyjel na něj. 

„Nic,“ odpověděl Neville, popadl svou hůlku a mávnul s ní blonďákovým směrem. 

Draca ovanul příjemný, svěží vzduch a ulevil tomu lepivému pocitu. „Promiň, měl 

jsem tě upozornit.“ 

„Nepotřebuji tvou pomoc, Longbottome,“ odsek Draco zlostně. 

Neville se uculil. „Samozřejmě, dnes je tomu přece naopak. Pojď sem,“ prohlásil 

a ještě dodal, „prosím,“ než se přesunul na druhou stranu květináče. 

Draco odhodlaně přistoupil, až je dva dělila jen ta podivná, v hlíně zasazená 

rostlina. „Mohl bys mi konečně vysvětlit, o co tu jde?“ 

„Samozřejmě, Malfoyi,“ řekl Neville a podíval se na Draca takovým vyzývavým 

pohledem, až se zmijozel mimovolně zachvěl. „O mém úspěchu se žaberníkem jsi 

slyšel. Tohle je rosička růžokvětná, rostlina z amazonského pralesa. Nemusím se 

samozřejmě zmiňovat, že je dosti vzácná a tudíž žádaná. Pokoušel jsem se u ní 

experimentovat se zpěvem, ovšem můj hlas jí zřejmě nestačí, takže…“ 

Draco nadzdvihl obočí a opětoval jeho pohled. „Takže?“ 

Neville si odkašlal, náhle trochu připomínal toho nervózního školáčka, který se 

bál hodin Lektvarů a nevěděl si s tím rady. „Takže jsem si myslel, jestli bys jí 

nemohl… zkusit zazpívat ty?“ 

„Cože?“ Zmijozel vykulil oči, jako by se o něj pokoušel infarkt. „To snad nemyslíš 

vážně, Longbottome!“ 

Hnědovlasý chlapec sklonil pohled a dotkl se prsty drobných zelených lístků, jako 

by ji hladil. Pak zvedl hlavu. „Bojíš se, Malfoyi?“ zeptal se potichu. 

„Nehodlám tu ti předvádět nějaké divadlo!“ utrhl se na něj Draco 

Neville hrdě zvedl hlavu, oči smrtelně vážné. A Dracovi v tu chvíli došlo, že 

tenhle chlapec nebyl v Nebelvíru jen nějakou hříčkou osudu. „Nehraji si s tebou, 

Malfoyi. Byl to jen pokus, ale pokud nemáš zájem, můžeš klidně odejít.“ 

Draco měl sto chutí vraždit. Proč jen se tím pitomým kytičkářem nechá vždy 

vytočit?! Takže co? Otočit se a předem prohrát nebo udělat, co žádá a setřít mu 

ten protivný úsměv z tváře? „Fajn, udělám to,“ zavrčel Malfoy. „Je libo píseň na 

přání?“ 

Neville zavrtěl hlavou. „Intuice se mi osvědčila nejvíce. Záleží na tobě.“ 

Zmijozel se zamyslel. Intuice? Pohlédl dolů, přimhouřil oči na ty proradné zelené 

výhonky a začal zpívat píseň, která ho napadla jako první: 

Zavři oči, chlapče můj, 

Zavři je, ať můžeš sladce spát, 



Vždyť zítra zase vyjde slunce, 

A všichni se budeme radovat… 

Jeho hlas se nesl skleníkem, jako by se ocitli kdesi na koncertním pódiu a ne ve 

změti rostlin. Neville zavřel oči a nechal se pohltit písní. Ano, také ji znal. Byla 

jednou z jeho oblíbených ukolébavek, i když ji nikdy neslyšel znít tak… procítěně? 

Babička Augusta ho měla ráda, ale byla to strohá přísná žena a nikdy nedokázala 

proniknout až k jeho srdci, tak kde se tohle v aristokratickém, věčně ledovém 

Malfoyovi vzalo? Nebo že by to bylo jen zdání? Vnější projev? 

Neodolal a připojil se, až se skleníkem ozývaly hlasy dva. Jeden vyšší, udával 

tempo a styl a jeden hlubší, který jej doplňoval. Malfoy se nenechal zaskočit a 

zpíval dál. A pak, že zmijozelové nemají odvahu, že? 

Zavři oči, synáčku, 

Přeji krásné, nerušené snění, 

Vždyť zítra uvidíš nás zas, 

Všechny tvé touhy dojdou naplnění… 

Jestli vnímali nebo nevnímali rostoucí lístky a poupě, to je těžké říct. Rosička 

růžokvětá se rozhodla, že tohle přesně potřebovala ke svému růstu. V této 

podivné zemi jí chybělo přesně tohle. Vášeň a cit. Vykoukla na svět, rozvinula 

sněhové bílé poupě s růžovými okraji, naplno roztáhla okvětní lístky a mrkla na 

ně svýma modrýma očima. 

KUK! 

Neville se podíval na Draca, zmijozel trochu sklonil hlavu a pohlédl do modrých 

očí kvítku. „Co se to…?“ 

„Vítej ve světě plném zázraků, Malfoyi,“ odpověděl Neville hlasem překypujícím 

spokojeností. 

Blonďák se nezmohl na víc, než na bezeslovné klapání pusou. 

 

Kapitola 15 – Jsem s tebou 

Harry byl rozčarovaný. Ze sebe. Měl takový divný pocit a netýkal se jeho 

baziliščího problému, ani toho zmutovaného hadího zmetka, či snad celé války 

mezi kouzelníky. Bylo to jako vnitřní pnutí, které se nevztahovalo k nikomu 

jinému než k… mistrovi lektvarů. 

Kým pro něj ten zvláštní muž vlastně byl? Byl to nepřítel? Spojenec? Přítel? Co 

pro něj znamenal a kam tohle všechno, ať už to bylo cokoliv, směřovalo? 



Harry zavrtěl hlavou a rozhlédl se po spolužácích v síni. Pokoušel se tak ty 

myšlenky alespoň na krátko zahnat jen proto, aby se k němu za okamžik opět 

vrátily a zaútočily na něj plnou silou. 

Neville se o něčem vášnivě bavil s Ginny a s… Lenkou? Kde se u jejich stolu tahle 

snová bytůstka vzala? A ve směru celé trojice upíral zrak Malfoy a tvářil se tak 

nějak nakysle, roztrpčeně. Jako by mu někdo vzal jeho osobní hračku a on teď 

pátrá po nejlepším způsobu, jak se správně a s grácií pomstít. Bylo to celé divné. 

Malfoye zase upřeně pozorovala Pansy, její oči vypadaly za tou chladnou maskou 

nějak smutně. Tady Harry dokázal odhadnout příčinu. Nerozuměl sice všem těm 

snobským zmijozelským zákonitostem, ale znal ten pocit, když na něco dlouho 

čekáte a myslíte si, že to zcela určitě vyjde, a pak vám z toho zbude jen prach 

pod rukama, který vítr nenávratně odfoukal pryč. 

Pansy si prostě myslela, že má Malfoye pod pantoflem a teď se musela 

vzpamatovat ze zjištění, že tomu tak není. A asi ani nebylo. Zmijozel se za 

poslední dobu hodně změnil. Rozdával méně posměšků, často chodíval sám bez 

svých hadích bodyguardů a více se uzamknul do sebe. Harry dokonce neměl ani 

touhu ho při každém setkání proklít do bezvědomí, a to si předtím myslel, že má 

prsty ve všech těch útocích, co se na škole během roku odehrály. Mohl se zmýlit? 

Nebo byl Draco donucen přehodnotit názory a najít jiný směr své životní pouti? 

Jiný než po boku toho ubohého křiváka, který si říká Ó Velký Temný Lord a 

zastrašuje všechny slabší kolem? Po pravdě – Harry k blonďákovi neměl tak 

blízko, aby se o to zajímal. A i když bylo lepší své nepřátele znát a mít o nich 

přehled, tak mu to v tomto okamžiku takhle stačilo. 

Hermiona, sedící naproti, Harrymu zamávala před očima, jako by byl chlapec 

duchem nepřítomný, a přistrčila mu lákavě vypadající zákusek, který mladík 

s díkem přijal. Teprve před chvílí se s týmem vrátil z famfrpálového tréninku a po 

večeři ho ještě čekala hodina se Snapem, takže nějaký ten cukr navíc mu jistě 

neuškodí. Stále byl jako proutek, ať jedl, co jedl. Nebo spíš jako kost a kůže, díky 

famfrpálu alespoň sem tam vyplněná poměrně dobře stavěnými svaly. Dívky by 

mu jeho figuru záviděly, ale on se cítil jako nedorostlý, podvyživený hubeňour. 

Ponořil lžičku do čokoládového zákusku a dortík se mu rozplynul na jazyku. 

Překvapeně vykulil oči, ale kamarádka na něj jen šibalsky mrkla a nechala ho, 

aby si tu dobrotu užil. Harry ji prozkoumal důkladněji. Bylo by možné, aby něco 

tak… nenápadné, mohlo být tak dobré? Krémová náplň na nadýchaném 

kakaovém piškotu, politá tmavou čokoládou a podbarvená trochou koření. 

Souznění chutí, dokonalé potěšení. Harry nespěchal a začal si užívat tuto dosud 

nepoznanou radost života. Co to s ním bylo? Vždyť to byla jen čokoláda! Tmavá, 

hořká, obyčejná… 

A pak ho to trklo. Ty nejzajímavější věci, myšlenky, pocity se přeci objevují 

přesně takhle. Tak, že je ani nezaregistrujete, dokud vás neuhodí přímo do 

obličeje, až to pekelně zabolí a vám se konečně rozbřeskne. 



Stejně jako se Snapem. 

Jejich vztah byl vždy tak bouřlivý. Od první chvíle, kdy se na něj ten přísný 

čaroděj upřeně zadíval právě tady, ve Velké síni, a Harryho přitom rozbolela jeho 

proslavená jizva. Tehdy si myslel, že to způsobil Snape. Až o hodně později mu 

došlo, že to byl vlastně vedle něj usazený, Voldemortem ovládaný, Quirrell. A 

pak přišla ta scéna v podzemí. Netopýří plášť vzdouvající se při každém mužově 

kroku, jeho kousavé protipotterovské poznámky, kterým Harry nerozuměl, 

protože byl v kouzelnickém světě jako právě narozené mimino, které bylo rádo, 

že vykouklo na světlo. Nerozuměl tomu pohledu, té urputné nenávisti volající po 

pomstě, té všeobjímající krutosti, kterou na něj mistr lektvarů přímo chrlil jako 

sopka svou pod tlakem zadržovanou lávu. Nerozuměl a nikdy by ani trochu 

neporozuměl, protože Snape byl jako neuchopitelný stín, o kterém sice víte, že 

tam někde za vámi je, ale kdykoliv se vy otočíte, on zmizí do nenávratna. To až 

vzpomínky, Snapeovy nějakou zvrácenou rukou osudu shlédnuté vzpomínky na 

jeho školní léta, mu dovolily prozřít. 

A od té doby si muže prostě jen více všímal. Jak si znechuceně odfrkával nad 

nějakou bláznivinou, kterou jeho studenti zase vymysleli, nebo když je neúnavně 

rázující po místnosti sledoval ostřížím zrakem, aby se… nezranili, zatímco jim 

nadával do neschopných tupců. Či když pečoval o blaho svých hadů a dokonce i o 

Harryho. Ne, on by to jistě nikdy nepřiznal, ani kdyby ho napínali na skřipec. 

Spíše by řekl, že nemůže dovolit, aby znehodnotili jeho tak pracně sesbírané 

přísady, či vybavení, či třídu nebo cokoliv, jen aby zamezil pocitu, že má prostě 

obyčejnou starost. Stejně jako v posledních týdnech, kdy byl na Zmijozel vyvíjen 

takový tlak. Ne, ten muž nedával kromě běžného roztrpčení životem a 

znechucení hloupostí lidí kolem něj nic znát. Ale Harry dokázal prohlédnout dál, 

skrz jeho pracně budované obrany, a magie nikdy nelže… Ta jeho bublala 

zklamáním a osamělostí tak mocně, až to musel vnímat, kdokoliv se na něj jen 

podíval. Nebo to bylo jasné jen Harrymu? Mladík se zarazil. Tak o tomhle je celé 

to spojení magií? Celým svým bytím vnímat to, co se jen mihotá v něčí duši? 

Merline! 

Odložil lžičku a pohlédl k učitelskému stolu. Musel se zhluboka nadechnout. Ještě 

nikdy předtím si to spojení mezi nimi tak citelně neuvědomoval. Jako by to byla 

nějaká stuha, která dva osamocené jedince váže k sobě a nedovolí jim 

propadnout beznaději, protože vždycky, prostě vždycky víte, že ten druhý má 

alespoň tušení, co prožíváte, čeho jste se byli nuceni vzdát, nebo jaké je vaše 

trápení. 

Mistr lektvarů k němu stočil své černočerné oči a Harry měl na okamžik pocit, 

jako by se to propojení ještě prohloubilo. Ne, neslyšel žádné myšlenky, tentokrát 

ne, ale cítil. Do morku kostí. Hněv a frustraci a smutek a… někde pod tím vším 

porozumění, souznění, které ještě nikdy předtím nevnímal. Rozum se tomu 

bránil, nechtěl takovou myšlenku vůbec přijmout, ale tělo jako by mu vypovědělo 

službu a udržovalo ten kontakt samo od sebe. Jako by vycházelo vstříc 



chlácholivému doteku slibujícímu útěchu. A srdce? To mu zběsile uhánělo dál. 

Buch, buch. Severus Snape. Buch. Buch. 

Ještě vnímal, jak se lektvaristovi rozšířily oči, než se zřejmě vnitřně s něčím 

smířil, kývnul na něj hlavou a odvrátil se. A Harry? Na toho čekal zbytek 

čokoládového dortu, který mu teď se definitivní platností někoho připomínal. 

ooOoo 

Harry zaťukal na dveře, počkal na vyzvání a vstoupil do důvěrně známého 

prostředí ředitelovy pracovny. Za obrovitým stolem seděl šedovlasý obrýlený 

stařec, vládce zdejšího prostoru, a v křeslech před ním byli usazeni dva další, 

Harrymu neznámí, muži. 

„Ach, Harry, děkuji, že jsi přišel,“ přivítal ho Brumbál a pokynul mu, aby se 

posadil do dalšího, zřejmě nově přikouzleného křesla. 

„Dobrý den, pane,“ pozdravil mladík a vděčně zapadl do polstrování, než se 

trochu nervózně zeptal: „Stalo se něco?“ Měl ohledně celého tohoto pozvání 

podivný pocit. Brumbál ho už poměrně dlouho nevyhledal a najednou přiletí sova 

se vzkazem, aby přišel? 

„Ne, nic urgentního se neděje,“ usmál se stařec, „jen jsem chtěl, abys věděl, že 

jsem opravdu přemýšlel nad tím tvým přáním stát se členem Fénixova řádu.“ 

Harry vykulil oči a chtěl začít jásat, ale Brumbál ho zadržel. „Ovšem opravdu 

počkáme do prázdnin, jak jsem ti řekl prve, ale měl jsem pocit, že by bylo 

vhodné představit ti dva nové členy, abys věděl, že se stále objevují noví lidé 

ochotní postavit se za naši věc. A za tebe.“ 

Harry trochu překvapeně pohlédl na ty dva kouzelníky. Ani jednoho ještě nikdy 

předtím neviděl, nebo si to alespoň neuvědomoval. Ale to nebylo žádným 

překvapením, neboť Harry se stýkal jen s omezenou skupinou lidí povětšinou 

čítající učitele, spolužáky, Weasleyovy a pár členů Řádu, kteří ho občasně 

chránili. Muži byli zhruba v Remusově a Siriusově věku nebo o něco mladší. 

Jeden měl zavalitější postavu s delšími hnědými vlasy a knírkem a druhý byl 

hubenější, krátkovlasý špinavý blonďák s modrýma očima. 

Oba se postavili a představili se. 

„Rád vás poznávám, pane Pottere,“ řekl ten tělnatější a napřáhl pravici. „Jmenuji 

se Ballador Bright a pracuji na Oddělení pro dozor nad kouzelnými bytostmi. Asi 

jste o něčem takovém ještě ani neslyšel…“ 

Harry si s ním potřásl rukou a zavrtěl hlavou, protože opravdu vůbec netušil, 

jaká je struktura Ministerstva kouzel, než se přesunul k druhému kouzelníkovi, 

tomu světlovlasému. 



„Já jsem Huginn Ironcliff,“ usmál se muž srdečně, „už jsme se jednou setkali, 

pane Pottere, na famfrpálovém mistrovství, ale je mi jasné, že si mě mezi těmi 

zástupy ostatních nemůžete pamatovat.“ 

Harry nakrčil čelo a zamumlal něco jako omluvu, ale muž jen mávnul rukou. 

„Neomlouvejte se, nemáte za co. Stejně to byl jen okamžik u stánku 

s famfrpálovými potřebami. Vlastním totiž jeden takový malý obchůdek.“ 

Harry se přemýšlivě zamračil, než se mu rozbřesklo. „Ironcliffovy čistící 

soupravy?“ 

Muž uznale pokýval hlavou. „Máte samozřejmě pravdu. Netušil jsem, že jsem tak 

známý.“ 

Harry se začervenal rozpaky. Nechtěl přiznávat, že to byla Ronova oblíbená 

firma, protože měli celkem levné, ale stále ještě kvalitní věci, a mohl si je tak 

s rodinou dovolit. 

„Tak to bychom měli,“ převzal Brumbál zase slovo a postavil se. „Zřejmě se 

budete na ústředí poměrně často potkávat. A teď nás, prosím, omluv, Harry. 

Musíme spolu ještě něco projednat.“ 

Ředitel se usmál, až pomněnkové oči zajiskřily, a Harry si povzdechl. Zase nějaké 

tajnosti nebo šlo prostě jen o něco jiného, co se ho netýkalo? U Brumbála člověk 

nikdy nevěděl… 

„Děkuji, řediteli. Rád jsem vás poznal, pane Brighte, pane Ironcliffe,“ pokynul 

oběma mužům a vyšel z ředitelny s nezřetelným pocitem, že vlastně vůbec 

netuší, co Brumbála k takovému kroku vedlo. Nebo že by konečně uznal, že když 

je téměř dennodenně vystaven nebezpečí, tak už by s ním mohl zacházet jako 

s dospělým? No, o tom si asi ještě bude muset nechat zdát. I když… byla by to 

hezká představa, že? 

ooOoo 

Severus seděl ve svých komnatách s oblíbenou knihou v ruce a snažil se na ni 

soustředit. Konečně měl pokoj od všeho toho tajtrdlíkování kolem studentů a 

mohl si trochu oddechnout. Což se ovšem nedělo. Nedokázal se uvolnit, ne od… 

Prostě už nějakou dobu. 

Byl zmatený a v rozpacích a rozzlobený a… Celé ty roky ho z bezpečné 

vzdálenosti celým srdcem nenáviděl, zejména proto, že se tak podobal… 

Jamesovi. A pak si přijde Albus a řekne: Umírám. Upiš mu svou duši, chlapče 

můj, nic to přece není. Albus, který to všechno po celé ty roky věděl, který mu 

dával rady do života a pletl se mu pod nohy. Albus, který… Severus nevěděl, 

koho nenávidět víc. Jestli sebe sama, že už v mladosti podlehl tak primitivním, 

ubohým pudům, nebo všechny ostatní, že nedovolili, aby jeho city dosáhly 

naplnění. 



Zatracený Albus, zatracený Potter, jeden i druhý, zatracený celý svět! 

Musel se nějak uklidnit a tak udělal to, co dělával vždy, když všechno ostatní 

jako alkohol nebo vaření lektvarů či strhávání bodů nebelvírské koleji zklamalo. 

Sáhl do nejhlubší kapsy svých šatů a opatrně vytáhl to pozoruhodné štíhlé dřevo, 

jež tam skrýval. Dvanáct palců dlouhý, červenohnědý, dokonale vyleštěný 

mahagon s jádrem z pařátu z gryfa se v jeho zažloutlých prstech jevil tak nějak 

nepatřičně a přesto mu hůlka v dlani zazářila a dala mu tak alespoň na chvilku 

pocítit přítomnost dávno zemřelého majitele. Kdyby té druhé nebylo, té 

nepoddajné ebenové s dračí šupinou, kterou tak často svíral a která ho tolikrát 

zachránila, mohl dnes ještě žít. Oni všichni. Jako rodina. Bez Severuse… 

Zelené oči, hnědé oči, těmi se lišili nejmarkantněji. Ale nejen tím. Kde James 

vynikal v předvádění a siláckých řečech, tam Harry zachraňoval situaci svou 

laskavou povahou, jakou jistě podědil po Lily. Chlapec si to asi ani 

neuvědomoval. Neměl jak. Kromě toho prašivého Blacka a jeho věrného 

přisluhovače vlka zabijáka totiž neznal nikoho, kdo by mu o jeho rodičích mohl 

vyprávět. Och, ano, Severus by mohl. Nicméně… nechtěl. Příliš by tím rozedřel 

své staré rány, které se pomalu začínaly hojit, ale jejichž jizvy tam někde 

hluboko navždy zůstanou. 

Jenže Severus na chlapci viděl, jak se touží zeptat, jak občas mívá tu proradnou 

otázku na jazyku, než odmítavě zavrtí hlavou a spolkne ji dřív, než by porušit 

křehké příměří, které mezi nimi nastalo. Protože on se vážně snažil. Třeba jako 

právě včera. Po tom zvláštním okamžiku u večeře, kdy měl Severus najednou 

neskutečně silný pocit, jako by se něco, co mu bylo dávno ukradeno, vrátilo na 

své místo a pevně se tam zakleslo, chlapec přišel na jejich hodinu. Na tváři měl 

stydlivý úsměv, ale oči zářily očekáváním, a když mu Severus sdělil, že se dnes 

konečně mohou pokusit o přeměnu? Vyděsil se. Samozřejmě. Severus mu neměl 

za zlé, že zaváhal, že se třeba trochu bál. Ale pak se chlapec podvolil a 

následoval Severusovy pokyny a málem by to byl opravdu zvládl nebýt své 

roztěkanosti a přílišné horlivosti, kterou projevil, když se do toho úkolu naplno 

ponořil. Příště, říkal si Severus, možná, že příště to Harry zvládne, protože už 

bude vědět, co ho čeká. Ještě trochu času, než si začne doopravdy a bezmezně 

věřit, a Severus měl téměř jistotu, že chlapec bude připraven. 

Jenže na rozmluvu o své a vlastně i jeho minulosti Severus připraven zdaleka 

nebyl. Možná jednou, kdyby si byli dostatečně blízcí… 

Dostatečně blízcí?!? Severusi, poslouchej se! Pokud tě někdo ještě do teď 

neproklel, tak se budeš muset za takové myšlenky proklít sám. Protože zaprvé – 

je to Potter, pro Merlina! Zadruhé – tebe se nikdy nechtěli dotknout ani tví 

vrstevníci, natož chlapec o generaci mladší, než jsi ty! A za třetí, nehledě na to, 

že je to tvůj student – ty chceš znovu trpět? Jako tenkrát? Protože budeš, 

Severusi, budeš! Pokud ovšem…  

Pokud ovšem? 



…Pokud se ovšem nestane zázrak a ten kluk by byl výjimkou ze všech 

myslitelných světových pravidel a zákonitostí. A to Potterové nikdy nebyli, že ne? 

Ne… 

Jenže, tento Potter byl jiný. Severus netušil, proč tomu tak bylo, ani co ho k té 

myšlence vedlo, ale věděl to tak jistě, jako že měl na levé paži vytetované to 

osudné znamení zla. 

Ale jiný ještě neznamená lepší… 

Ale ani horší! 

Možná máš pravdu… 

Já vím, že ji mám, dodal pevně Severus a zabrzdil tak jakékoliv další nemístné 

poznámky svého podvědomí. 

Palcem nepřítomně přejížděl po mahagonové hůlce a v duchu vzpomínal na 

okamžiky, kdy její majitel ještě žil, a kdy jej mohl sledovat zpovzdálí. Vždycky 

z povzdálí. 

Možná, jen možná, jiný neznamená horší… 

ooOoo 

 „Tak, Pottere, začneme.“ 

Jednoduché, prosté sdělení, které ale v Harrym vyvolalo další salvu rozechvění. 

Opravdu už je čas? Zvládne to? Vždyť to nebyl ještě ani měsíc, co se dozvěděl o 

tom, že v něm dříme bazilišek. Nebyly to ještě ani dva měsíce od rituálu se 

Snapem, od kterého se toho tolik událo! A teď tady sedí, v kabinetu mistra 

lektvarů a těká po pokoji ve snaze se uklidnit a namluvit si, že to prostě dokáže? 

„Pottere,“ promluvil profesor tichým hlasem a upoutal tak mladíkovu pozornost. 

„Nic na tom není. Stačí se jen soustředit a magie vás povede sama…“ 

Harry doširoka otevřel své zelené oči a zeptal se na to, co ho právě napadlo. „Jak 

to vlastně víte?“ 

Severus Snape se zamračil. O co tady jde? „Jsem přece učitel.“ 

Jistě. Ale Harryho taková odpověď neuspokojila. Trochu se předklonil dopředu a 

intenzivně ho propaloval pohledem. „Pane, jak víte, že to bude všechno 

fungovat? Tohle přece nemůžete mít načtené jen někde z knih. Nebyl jste to 

snad právě vy, kdo tvrdil, že nejlepší je vlastní zkušenost? Řekněte mi pravdu. 

Prosím.“ 

Mistr lektvarů přimhouřil oči a na chvilku ho studoval. Potterova magie se vlnila 

spravedlivým rozhořčením, jeho pohled byl prosebný, ale také odhodlaný, vážný. 



Severuse vlastně překvapilo, že se chlapec ozval až teď. Jak by ho mohl něco 

takového učit, kdyby s tím neměl své vlastní zkušenosti, že? 

Položil ruce na opěradla křesla a otočil hlavu k ohni. „Váš otec byl zvěromág, váš 

kmotr byl zvěromág a Peter Pettigrew byl rovněž zvěromág,“ prohlásil a koutkem 

oka vnímal, jak tohle sdělení Harryho překvapilo, ale že také mimovolně 

přikyvuje. „Bylo to tajemství, o kterém věděl snad pouze ředitel, i když 

pochybuji, že by to při své pronebelvírské politice kdy zmínil. Zvěromágství je 

těžká disciplína a obecně se soudí, že si své zvíře nemůžete zvolit. Že je vám 

prostě nějakým způsobem předurčeno, podobně jako u patronova zaklínadla.“ 

Harry dál přitakával a nespouštěl z profesora oči. Muž se na krátko odmlčel, a 

pak se k němu konečně znovu otočil. 

„Ovšem existují rituály… chcete-li, temné rituály, které vám dovolí si vaše zvíře 

vybrat.“ 

„A vy…“ nadechoval se Harry, ale Snape ho utnul nepatrným zavrtěním hlavy. 

„Poté, co mě váš chlupatý přítel v chodbě pod vrbou mlátičkou málem zabil a já 

se dozvěděl pravdu o celé partě Pobertů, jsem se o tom umění snažil dozvědět 

víc. Nevěřil jsem tomu, že bych nezvládl něco, co dokázali oni.“ 

„A zvládl jste to?“ 

„Snad jste nepochyboval, pane Pottere…“ ušklíbl se Severus a Harry trochu 

zrůžověl. 

„Ne! Já… Ale proč jste mi to vykládal tak obšírně? Měl bych za to, že odseknete 

něco jako: Protože jsem taky zvěromág, Pottere, proto!“ 

Severus pozvedl obočí a věnoval mu uznalý pohled. „Ano, opravdu to má 

nějakou pointu, pane Pottere, jinak bych vás těmito zbytečnými detaily ze své 

minulosti opravdu nezahrnoval. Temný pán…“ 

„Já to věděl!“ vyjekl Harry, než pod černým pohledem trochu zkrotil své vzkypělé 

emoce. „Pardon, pokračujte, pane.“ 

„Bylo to v době, kdy už jsem koketoval s myšlenkou stát se Smrtijedem. Temný 

pán se nějak dozvěděl nejen o mých schopnostech, ale i o tom, o co se snažím, a 

nabídl mi rituální spojení s ohňovým koněm.“ 

Harry zalapal po dechu. „A povedlo se to, pane?“ Ohňový kůň byl snad ještě větší 

legendou než bazilišek, bylo-li to vůbec možné. Byla to prý bytost pekel s tělem 

koně, ale zároveň mocí ohně. Měli žít kdesi v lávových oblastech havajských 

ostrovů, třebaže je od jejich vzniku vidělo jen minimum lidí či kouzelníků. Jak se 

k takovému zvířeti mohl Voldemort dostat? 

Severus se křivě usmál. „Ne. Naštěstí pro mě ne. A Temný pán byl opravdu velmi 

zklamaný. Mít ve svých řadách takové stvoření by pro něj bylo požehnáním.“ 



„To si umím představit,“ zamumlal mladík, než vzhlédl. „Takže, co vlastně jste?“ 

Snape protočil panenky. „Zvěromág, Pottere, jen moje hříva někdy v noci září…“ 

Harry vykulil oči a Snape se drobně usmál. 

„Páni.“ 

„Ano, páni. Takže, teď když jsem vám odhalil střípek ze své minulosti a 

odpověděl tak na vaši velmi důmyslně zvolenou otázku, můžeme přejít k našemu 

úkolu? Nemáme na to celý den,“ prohlásil profesor znovu autoritativně a Harry si 

povzdechl. 

„Nemám z toho dobrý pocit, pane.“ 

Severus vnitřně odhodil všechnu svou netrpělivost stranou a pokusil se obrnit 

před dalším přívalem pubertálních otázek či požadavků. „A co chcete, abych 

udělal. Nemůžeme s tím otálet, to přece víte.“ 

„Ano, já jen… Mohl byste?“ Zvedl hlavu a trochu se na pohovce posunul, jako by 

mu tím dělal vedle sebe místo. 

Severus na něj zamračeně hleděl. To přece nemyslí vážně, že ne? 

„Prostě, mohl byste jít sem,“ vymáčkl se mladík rozpačitě. 

Tak zřejmě myslí… „Pottere, nemyslím, že je to…“ 

„Vhodné? Nebo dobrý nápad? Nebo co?“ utrhl se na něj Harry a Severus 

výhružně zavrčel. „Pane, prosím… Tehdy jste to udělal.“ 

„Tehdy jste to potřeboval, teď byste to měl zvládnout jen s mým vedením,“ 

oponoval dál mistr lektvarů zarputile. 

Harry zvedl hlavu ke stropu, jako by se obracel na někoho tam nahoře nebo 

třeba pro uklidnění počítal do deseti. Pak hlavu sklonil a pohlédl mu zpříma do 

očí. „Pane, věřte mi, že bych to od vás nežádal. Ale vy po mně chcete, abych 

udělal něco, co nám oběma může přinést docela velkou kupu problémů. Takže, 

prosím, mohl byste jít ke mně a prostě se mě dotknout? Slibuju, že se vás 

nepokusím sexuálně obtěžovat.“ 

Kdyby Severus neměl takovou praxi v sebeovládání, byl by na něj hleděl 

s otevřenou pusou. Tahle se vystačil jen se zíráním. Ještě před pár měsíci by si 

byl jistý, že se mu nikdo (alespoň ze studentů) nedokáže postavit, a teď tady, 

v jeho chráněných prostorách, sedí chlapec na prahu dospělost a má dost kuráže 

na to, aby mu odporoval a ještě si z něj utahoval? Být to Sirius Black, už by po 

něm sesílal bolestivé kletby, být to James Potter, už by měl na jazyku avadu, 

jenže tohle byl Harry Potter, mladík, který ho nechtěl ponížit, ale jen prostě žádal 

pomoc od jediného člověka, od které ji mohl dostat. Takže jediná správná 



odpověď v tuto chvíli byla: „V to doufám, Pottere,“ řečená částečně pobaveným 

hlasem. 

Harry si oddechl a pokusil se zklidnit své zběsile uhánějící srdce. V jednom 

okamžiku měl doopravdy pocit, že to přehnal. Že bude vykázán z bezpečných 

komnat mistra lektvarů či snad proklet a odvržen do nenávratna. 

Ale Severus Snape se nakonec postavil, přešel těch pár kroků a posadil se 

k chlapci. 

„Otočte se, sedněte si zpříma, do tureckého sedu a zklidněte se. Kdybyste 

potřeboval, můžete se o mě opřít.“ 

Harry přikývl a obrátil se k muži zády. 

„Pamatujte. Nesmíte cítit žádný strach. Bazilišek si na vás zvykl a vy na něj, teď 

to jen dokončíte, nic víc, nic míň. Doufám, že jste najedený, pane Pottere, 

protože bych se nerad stal vaší kořistí, pokud se vám to povede,“ dodal ještě. 

Harry prudce otočil hlavu, až zády narazil na hruď mistra lektvarů a jejich tváře 

se tak ocitly proklatě blízko. „Nebudete v ohrožení, že ne, pane? Protože jestli 

ano, tak byste měl asi raději odejít.“ V jeho hlase byly slyšet obavy. O svého 

učitele. O jeho život. 

Snape si odfrkl a odhrnul si zplihlé prameny vlasů z tváře. „Z vlastních komnat? 

To snad nemyslíte vážně!“ 

„Ale, pane, nevíme…“ 

„Pane Pottere, pokud existuje člověk, který je před vámi pro tuto chvíli v bezpečí, 

tak jsem to já. To moje magie baziliška probudila, nebude mě považovat za 

nepřítele, pokud to tak ovšem nebudete cítit vy sám a nenasměrujete ho na mě.“ 

„Ne, já… Ne. Nejsem váš nepřítel,“ vrtěl hlavou Harry. 

Snape ho vrátil do původní pozice, otočil mu hlavu dopředu a ruku ponechal 

položenou na jeho rameni. Na stěny a předměty kolem raději seslal ochranné 

kouzlo, protože on sám možná v bezpečí bude, ale Potter bude mít s největší 

pravděpodobností problémy s koordinací, než si na nové tělo dostatečně zvykne. 

„Zavřete oči a pusťte se do toho…“ 

ooOoo 

Harry pohodlně seděl, mysl měl prázdnou, jeho magie se líně pohupovala jako na 

vlnách. Nechával se prostoupit tím pocitem. Bezpečí. Tady je v bezpečí. Oba jsou 

tady v bezpečí. Nebo spíš, oba jsou jako jeden. Jeden jediný. Bez rozdílu. Jedno 

jsou a jedním zůstanou. 



Cítil, jak se jeho nitro chvěje. Vnímal, jak se jeho tělo bortí a mění. Krev mu 

chladne, mysl se ostří a pokožka mění v pevné šupiny. Otevřel oči a zamrkal. 

Všechno bylo jiné. Nějak jasnější. Do žluta. Jako byste se dívali přes zabarvené 

brýle. Nadechl se nosem a nasál vzduch. Čichové buňky se mu okamžitě zaplnily 

pronikavou vůní bylinek a ještě něčeho dalšího. Známého. Zvláštním, kořeněný 

odérem a přece tak… 

Prudce otočil hlavu a zavrávoral. Sklouzl trubicovitým tělem na kamennou zem a 

bolestně při tom sykl. 

Jeho tělo mu připadalo jako nové, cizí a přece měl pocit, že už se v něm 

minimálně jednou ocitl. Ve snu. Tehdy se plazil a hledal… 

Zaslechl šelestivý zvuk, a tak trhl hlavou a upřel na vetřelce na jeho území svůj 

pohled. Na pohovce seděla postava, celá v hnědém, s tmavýma očima a 

kaštanovými vlasy. Kůži měla úplně žlutou. Harry naklonil hlavu na stranu a 

počastoval ji hodnotícím pohledem. Toho znám. On je… můj. 

„Profesore?“ zasyčel, i když netušil, jestli dostane nějakou odpověď. 

Muž si viditelně trochu oddechl. „Ano, Pottere, vskutku. Co je na mě tak 

zvláštního?“ 

„Jste celý do žluta…“ odvětil Harry na vysvětlenou a vypadalo to, jako by se 

usmíval. 

Severus vykulil oči a prohlédl se. „Nejsem.“ 

„Já to tak vidím, pane.“ 

„Hmmm, no dobře. Teď se zkuste trochu pohybovat, abyste si na svůj stav 

dostatečně zvykl.“ 

Harry se odplazil z dosahu, ale zůstával naladěn na jeho magii, a začal si 

prohlížet místnost, jako by ji viděl poprvé. Vnímal tolik různých pachů a detailů. 

S hlavou tak nízko u země viděl všechno z jiné perspektivy. 

Severus se zaklonil a bradou se opřel o dlaně. Merline! Nejprve měl pocit, že 

Potter prostě usnul. Klimbal mu téměř v náručí a bezostyšně se o něj opíral, jako 

by byl tím nejpohodlnějším opěradlem na světě. Jenže, pak se vlnění jeho magie 

změnilo. Celá se začala chvět potlačovanou energií a Severus měl pocit, že když 

ji chlapec ihned neusměrní, tak exploduje jako supernova. Skoro ho začal 

probouzet. Ale pak se Harryho tělo začalo měnit. Severus se rychle stáhl stranou 

a jen to všechno sledoval. Teď už nemohl zasahovat. Mohl by mu tím spíš 

uškodit, a potencionálně i sobě. 

Najednou tam před ním neležel Harry Potter, ale asi čtyři metry dlouhý bazilišek, 

král hadů, s mohutnou hlavou, náznakem fialové korunky na temeni a tělem 

pokrytým tmavými, matnými šupinami. Had se zmateně rozhlížel, než spadl 



z pohovky dolů a skutálel se na podlahu. A pak si Severus uvědomil, že s ním 

vlastně dokáže mluvit. Jen jestli ho bazilišek vnímá a také, jestli ho pozná. 

Pohnul rukou a látka jeho kabátce zašustila. K Severusovi zamířily žluto-červené 

duhovky a začaly si ho prohlížet. V tu chvíli by se v něm krve nedořezalo. 

Opravdu doufal, že se Potter nikdy nedozví, jak se mu ulevilo, když zaslechl jeho 

syčivé: „Profesore?“ 

Takže teď tam seděl a čekal, až se oba trochu vzpamatují, než se Harry přemění 

zase zpět do lidské podoby. Ještě bude třeba hodně trénovat a učit se, zejména 

se schopnostmi, jakými bazilišek vládne, ale první metu mají zdárně za sebou. 

Trvalo to asi hodinu, než byl Harry spokojený a než se začal cítit celkem 

přirozeně. Ne, jako by se v tomto těle narodil, ale alespoň tak, aby mu to 

nevadilo. Pak se opatrně vyhoupl na pohovku a nechal se provést přeměnou 

zpět. Vlastně stačilo docela málo. Nechat baziliščí část ustoupit do pozadí jeho 

mysli a naplno projevit svou touhu po znovunabytí lidskosti. 

Když se jeho tělo přestalo třást, otevřel oči a několikrát zamrkal. Najednou měl 

pocit, jako by se místnost halila do tmy. Bazilišek má opravdu nesmírnou 

výhodu, že vidí tak jasně. 

Odněkud k němu připutovala sklenice vody a Harry ji žíznivě vyprázdnil, než se 

mátožně uvelebil na opěradle. Až na to, že se to opěradlo pohybovalo tam a zpět 

a… 

„Pane Pottere, sice shledávám váš pokrok vcelku uspokojivým, ale nemám ten 

pocit, že jsem vám dovolil, abyste se po mně plazil,“ zarezonovalo Harryho zády 

a chlapec prudce odskočil, až znovu skončil na podlaze. 

„Já… pane, promiňte, pane, já…“ koktal, a zatímco se sbíral alespoň na všechny 

čtyři a následně na dvě, tak se snažil získat ztracenou rozvahu. 

„Jak se cítíte?“ zeptal se Snape a změnil tak úplně téma. 

Harry se znovu posadil a zářivě se na něj usmál. Jako někdo, komu se povedlo 

něco opravdu, ale opravdu úžasného. A to se mu také povedlo. Vskutku. „Dobře. 

Jen jsem trochu unavený…“ 

„Trochu unavený? To musí být slabé slovo po takovém výdeji energie,“ odvětil 

Snape a přivolal mu již známý povzbuzující lektvar. 

Harry jej vděčně přijal a jako by se mu okamžitě vrátila energie do žil, i když 

takovou podivnou únavu svalů cítil pořád. 

„Výdeji energie? Co tím myslíte?“ zeptal se, když se nad tím vším zamyslel. 

„Pane Pottere, nechcete mi tu tvrdit, že jste si prostě meditoval, pak jste se 

proměnil v jednoho z nejobávanějších tvorů kouzelnického světa, a pak se zase 



přeměnil zpět, a ani jednou jste necítil tu pulzující energii, která z vás sálala na 

hony daleko, že ne?“ 

Harry prudce zamrkal. „Vlastně ne. Přišlo mi to tak nějak… přirozené.“ 

Snape si odfrkl. „Přirozené? No, možná pro vás. Asi je to tak lepší. Každopádně 

na sebe můžete být hrdý.“ 

A po těch slovech se chlapec rozzářil jako sluníčko a… světe div se, předklonil se 

a Severuse mocně objal. 

Muž ztuhl jako socha, ale chlapec se naštěstí stáhl dřív, než stihl něco udělat. 

„Díky,“ vyhrkl Harry celý zčervenalý, když si uvědomil, co právě učinil. 

Snape prudce vstal z pohovky a zamumlal něco jako: „V pořádku, měl byste asi 

už jít.“ 

Harry kývnul hlavou, stále v rozpacích, a už se sbíral k odchodu, když ho 

najednou nějaká síla přikovala na místě a on sebou zase žuchnul na pohovku. A 

pak to uviděl a uslyšel, jako by se nacházel v přímém přenosu nějakého 

televizního pořadu. 

„Máš pravdu, Luciusi, teď před Dracovými narozeninami budou ti zrádci 

nejzranitelnější. Podej mi svou ruku, dostaneš svou pomstu a já též.“ 

„Ano, můj pane,“ sklonil se blonďatý aristokrat a nastavil svou pravou dlaň, 

kterou Voldemort zručně nařízl, až z ní krev odkapávala na studenou podlahu. 

Ani při tom nesykl bolestí, jak byl odhodlaný provést celý tento rituál až do 

konce. 

Voldemort pozvedl hůlku a začal odříkávat slova, která Harry nikdy neslyšel, než 

zachytil ta tři konečná: „…sanguis tuo sanguine.“ 

Lucius se zhroutil na zem a Harry se se stejnou prudkostí navrátil do přítomnosti. 

Snape se nad ním skláněl, zíral do jeho smrtelně bledé vytřeštěné tváře a chtěl 

mu něco říct, když v tom sebou trhnul, chraplavě se nadechl, přiložil si ruku na 

srdce a kolena se mu podlomila. 

Severus Snape padl s ukrutnou bolestí u srdce na zem a Harry Potter nedokázal 

udělat nic jiného, než se vyděšeně dívat. 

 

Kapitola 16 – Neodcházej! Neodcházím! 

První část 

Profesor se mu zhroutil před očima a Harry nedokázal vyplodit jedinou 

smysluplnou myšlenku, ani se přinutit k jakékoliv akci. Seděl přikovaný na 

pohovce, s očima vytřeštěnýma na něj zíral, vnímal, jak se Snapeova vždy tak 



silná magie smrskává a slábne, než mozek konečně vykonal povel a zvolal: Tak 

mu přece pomoz, ty troubo! 

Harry sebou trhnul a konečně se nadechl. A ten pohyb mu asi vehnal tolik 

potřebný kyslík do plic, protože se probral ze své mrákoty a hlavou mu to začalo 

vířit jako při tornádu. 

Co se stalo? 

Proč?! 

Co dělat? 

Co… 

„Pane!“ Nevědomě k němu vyslal vlákénka své vlastní magie a zabalil ho do nich. 

Snape ležel bez hnutí na zemi, sotva dýchal. Harry se ho opatrně dotkl a 

leknutím nadskočil, když zjistil, jak chladnou má kůži. Popadl ho za šaty, 

podepřel a s námahou ho dostal na pohovku. Nohy mu zvedl a položil na 

opěradlo. Ani si přitom neuvědomil, že by mohl použít kouzla. Intuitivně se ho 

dotýkal, horlivě se snažil přijít na něco, čím by mu mohl pomoci. Věděl jen, že 

musí zavolat pomoc, rychle! Jenže to by ho tady musel nechat, a kdo ví, co to na 

něj Voldemort s Malfoyem seslali. Harry ani na chvíli nepochyboval, že by to 

spolu nesouviselo. Zrádci, to mohlo znamenat jediné – Draco a Snape. 

Profesor se sípavě nadechl a zakašlal. Harry se k němu sklonil, stiskl mu zápěstí, 

kde nitkovitě pulzovala namodralá žíla. Lektvarista zamrkal. Řasami probleskly 

černé oči plné zmatku, děsu a bolesti. 

„Pane?“ 

Snape zavřel oči a znovu zamrkal. „Pottere…“ zachrčel namáhavě. „Musíte… 

zavolat… Poppy…“ vysoukal ze sebe, než se pokusil trochu nadechnout. Bolest na 

prsou ho přemáhala, dusila, zatemňovala mu mysl a ničila každou smysluplnou 

myšlenku. „Pottere!“ vysoukal ze sebe důrazněji, protože chlapec se nehýbal a 

jen na něj upřeně hleděl. 

Severus doširoka otevřel oči. Zadíval se na mladšího kouzelníka a ta úděsná tíha 

na hrudi malinko polevila. Jeho magie vystoupala z jeho centra a propletla se 

s nitkami té chlapcovy. Harryho oči jiskřily červenými vlákénky. Co to dělá? To 

nemůže! 

„Potter! Přestaňte!“ zavelel, ale mladší muž jen zavrtěl hlavou. 

„Pomůžu vám. Viděl jsem to. Voldemort a Malfoy provedli nějaký rituál s krví a 

vy jste pak omdlel a…“ 

„Viděl jste to?“ 



„Ano, pane,“ přitakal mladík, nepřestávaje ho držet. „Měl jsem vizi nebo co. 

Říkali něco o tom, že teď jste oba nejzranitelnější, protože Draco ještě není 

plnoletý, a pak Voldemort Malfoye řízl do ruky a začal odříkávat nějakou formuli. 

Zaslechl jsem jen krev tvojí krve a…“ 

Lektvarista vykulil oči. „Pottere, musíte okamžitě najít Draca Malfoye a uvědomit 

ředitele a…“ 

V krbu vzplály zelené plameny a dovnitř se rychlostí blesku vřítila Poppy 

Pomfreyová. „Severusi, musíš…“ Při pohledu na ně dva – Snapea, ležícího 

bezvládně na pohovce, Harryho, sklánějícího se nad ním a důvěrně setrvávajícího 

v jeho osobním prostoru – se zarazila a na chvilku zůstala neschopná slov. 

Harry se vzpamatoval jako prví. „Profesor se náhle zhroutil, madam,“ vyhrkl a 

strhl její rozbouřené myšlenky zpět na profesionální úroveň. 

„Co se stalo?“ zeptala se okamžitě a rázným krokem k nim přistoupila, zatímco 

vytahovala hůlku. 

„Poppy, musíš najít Draca Malfoye,“ naléhal mistr lektvarů. „Je v nebezpečí.“ 

Lékouzelnice přitakala. „Už se stalo, Severusi, našli ho ležet na chodbě a přinesli 

ho na ošetřovnu. Je v bezvědomí. Právě kvůli němu jsem za tebou přišla. Pane 

Pottere, odstupte,“ zavelela rázným hlasem, kterému nebylo radno odporovat, a 

začala na Snapea sesílat diagnostická kouzla. 

Jenže okamžitě, jak se Harry vzdálil, Severus zatnul zuby a bolestivě zachrčel, a 

to i přesto, jak se snažil jakékoliv vydávané zvuky potlačit. 

Harry se k němu vrhnul a znovu se ho pokoušel podpořit svou magií a 

kontaktem. 

Lékouzelnice zalapala po dechu, než se na oba s přimhouřenýma očima přísně 

podívala. „Kdy jste to provedli? A proč? Jak je možné, že jsem o něčem takovém 

nebyla informovaná?“ 

„Já… My…“ koktal Harry rozpačitě, ale slova se naštěstí rychle ujal Snape. 

„Poppy, myslím… že postačí, když řeknu jedno slovo. Ředitel.“ 

Lékouzelnice se zhluboka nadechla. Pak rázně kývla a s průpovídkou: „To si 

s ním ještě vyřídím,“ pokračovala v kouzlení. 

Severus mezitím zavřel oči a sbíral síly. Každý pohyb ho stál obrovskou námahu. 

Harry se kousal do rtu, aby ani náznakem nedal najevo, že se pokouší převzít 

část profesorovy bolesti. 

Madam Pomfreyová sklonila hůlku a usadila se na krajíček křesla. „Je to stejné 

jako u pana Malfoye, jen trochu slabší. Nějaká vnější síla odčerpává vaši životní 

energii. Vypadá to na…“ 



„Krevní magii,“ doplnil Severus. 

Pomfreyová přikývla a spolkla otázku, jak se to dozvěděl. Pro dnešek už bylo 

těch překvapení až dost a ona se musela postarat o své dva nové pacienty. 

„Severusi, máš tušení, proč vás to zasáhlo oba?“ 

„Kletba byla určená panu Malfoyovi, ale směřovala i na mě, protože jsem jeho 

kmotr a teď také poručník.“ 

Harry vykulil oči. „Malfoy byl vyděděn?!“ 

„To se vás netýká, Pottere,“ odsekl lektvarista tak výhružně, jak jen dokázal. 

„Myslím, pane, že vzhledem k okolnostem, týká,“ trval na svém Harry s takovou 

vahou, až donutil Severuse vzhlédnout a podívat se na něj. 

Zatímco Snapeovy oči jasně říkaly: nemíchejte se do toho, Pottere, ty Harryho 

vemlouvaly: dovolte mi to, pane. 

Poppy sledovala jejich výměnu mlčky, ale pak s nimi ztratila trpělivost a utrhla se 

na ně. „Přestaňte s tím, oba. Severusi, tobě zřejmě není tak špatně, když se 

dokážeš i hádat, a já mám na ošetřovně jednoho mladíka ve velmi vážném 

stavu.“ 

„Možná bych věděl o něčem, co by pomohlo, ale bude to chvilku trvat. Kolik má 

Draco času?“ pronesl tiše lektvarista, a pak prudce zakašlal, až se mu objevily 

mžitky před očima. Když po něm Harry hrábnul rukou, lektvarista to ani 

nevnímal. 

„Magie zakladatelů ho chrání a brání tak přímému proniknutí kletby, ale nebude 

to více než den, Severusi.“ 

Lektvarista zavřel oči a pokusil se dát trochu dohromady. „Dobře. Zavolej 

Pomonu, potřebuji nějaké ingredience…“ 

„Pomona tu není, včera odjela na týdenní konferenci na Nový Zéland, ale Neville 

je u mě na ošetřovně. Byl mezi těmi, co pana Malfoye přivedli.“ 

„Tak toho moulu, snad bude k něčemu platný. A taky někoho, kdo mi pomůže 

s vařením.“ 

„Já vám, pane…“ snažil se do toho vmísit Harry. 

„Pane Pottere, vy mě budete muset udržet při vědomí a to bude už samo o sobě 

dostatečně těžké.“ 

Harry zamrkal a polkl. „Hermiona.“ 

Lektvarista protočil oči, ale pohlédl na Poppy. „Longbottoma a Grangerovou, 

Poppy, ať jsou, kde jsou.“ 



Lékouzelnice přikývla a u krbu se ještě otočila. „Dala jsem mu bolest blokující a 

uvolňující lektvar, Severusi. Měl by sis jej vzít také.“ 

Snape jenom něco zahudral a ona zmizela v plamenech. 

Harry se na něj vážně zadíval a přisedl si blíž. „Pane, pokud to kouzlo působí i na 

vás a to nejste Dracův pokrevní příbuzný, tak co se stane s jeho…“ 

Lektvarista prudce otevřel oči. „Narcissa!“ 

„Měli bychom za ní někoho poslat a přesvědčit se, že…“ 

„A koho byste asi tak dostat na Manor, pane Pottere?“ zeptal se uštěpačně 

lektvarista.“ 

Harry se zamyslel, ale měl pocit, že odpověď zná. „Nestačil by domácí skřítek, 

který tam kdysi pracoval?“ 

Snape pozvedl obočí. „Máte snad takového?“ 

„No, já ne, je svobodný, ale…“ 

„Prostě ho zavolejte!“ 

„Dobře,“ kývnul Harry a zvolal: „Dobby!“ 

Jedno PUK a v pracovně Severuse Snapea se zjevilo drobné ušaté stvoření ve 

žluto-červeném oblečku. „Pán Harry volal Dobbyho?“ rozzářil se skřítek a uklonil 

se před nimi. 

„Dobby, potřebuji, aby ses přenesl na Malfoy Manor,“ požádal ho Harry tak 

klidně, jak dokázal. 

Skřítkovi se úlekem rozšířily oči. „Pán Harry žádá, aby Dobby…“ 

„Dobby, dokážeš to? Je to moc důležité. Musíš zjistit, jestli není paní Malfoyová 

nemocná. Ta k tobě určitě nebyla tak zlá, nebo ano?“ zeptal se Harry s podivnou 

předtuchou Narsissy Malfoyové v kabátě jejích manžela, kterou naštěstí skřítek 

zaplašil, když zavrtěl svou velkou hlavou. 

„Ne, paní nebyla zlá.“ 

„Dobře. Dobby, přesvědčíš se, že je v pořádku, a kdyby ne, tak ji přivedeš do 

Bradavic na ošetřovnu, ano?“ 

„Ale Dobby nesmí udělat nic bez svolení kouzelníka, pane!“ ohradil se skřítek, 

vyděšený, že by musel přestoupit některý z kouzelnických zákonů. 

„Já vím, Dobby, ale to neplatí, pokud je kouzelníkův život v ohrožení, že ne?“ 

vemlouval mu Harry klidně. 



„Ne, pane,“ zajásal skřítek, až se mu rozsvítila očka. „Dobby udělá, jak mu pán 

Harry nařídil.“ A zmizel. 

Jakmile byl pryč, ozval se Severus. „Jak dlouho už máte Luciusova skřítka, 

Pottere?“ 

Harry se ošil a zavrtěl hlavou, pamatuje na Hermioninu proskřítkovnskou 

kampaň. „Není můj, je svobodný.“ 

„Ale něčím jste si jeho oddanost zasloužil. Vazby mezi kouzelníkem a skřítkem 

nevzniknou jen tak,“ zajímal se dál Severus a snažil se tomu celému přijít na 

kloub. 

Harry si povzdechl a trochu víc rozprostřel svou magii. Pokud se mu má zpovídat, 

tak to alespoň využije na odpoutání pozornosti, a trochu Snapeovi uleví. „Stalo 

se to na konci druhého ročníku. Tehdy jsem Malfoye staršího přechytračil a 

nastrčil pro Dobbyho do toho Raddleova deníku ponožku. Malfoy pěkně zuřil, ale 

Dobby se za mě postavil. Takže, i když je svobodný, tak…“ 

„Je vlastně váš,“ dokončil za něj Severus a nějak si v té chvíli uvědomil, že je 

vlastně rád, že má mladík na své straně dalšího spojence. „Pane Pottere, 

potřebuji, abyste něco udělal. Kdyby nebyl v ohrožení Dracův život, tak bych…“ 

„Pane,“ zamračil se Harry, zmatený profesorovým nezvyklým kličkováním, „co je 

třeba?“ 

Severus se nadechl. „Pottere, musíte vědět, že já si nadevše cením své vlastní 

soběstačnosti a…“ 

„Nemusíte to vysvětlovat. Co mám udělat?“ 

„Byl to právě Draco, kdo před časem objevil kombinaci rostlin, ze které by se dal 

připravit lektvar přerušující magická spojení. Neměl jsem čas ho pořádně 

prozkoumat, ani vyzkoušet, a ani jsem…“ 

Snape nedokončil větu, Harryho zdrcený pohled mluvil za vše. Zřejmě si dal dvě 

a dvě dohromady. Snape hledal způsob, jak přerušit jejich spojení? 

Harry se od něj odtáhl, vypadal, jak poraněná laň, a Severus prostě musel 

vyslovit i to poslední osudné slovo. Kvůli němu. Kvůli sobě. „…nechtěl.“ 

Nastalo ticho. Harry zamrkal, Severus odvrátil pohled. Napětí mezi nimi trochu 

polevilo. 

„Nechtěl?“ 

„Pottere, tohle je sotva chvíle, kdy bychom měli probírat takové věci, nemyslíte? 

Ani jeden z nás do toho nešel s kdovíjakou radostí.“ 



Zelený pohled na něm dál setrvával, odhodlaný dobrat se pravdy, protože tohle 

pro něj bylo zatraceně důležité. 

„Ne,“ povzdechl si lektvarista, „já jsem ho použít nechtěl. Ale viděl jsem v tom 

východisko pro další Smrtijedy. Pro ty, kteří se chtějí vymanit z područí Temného 

pána.“ 

Harry prostě kývl, zelená opětovně zářivě jasná. Nevěděl, proč to pro něj v tu 

chvíli tak moc znamenalo, proč mu na tom tak záleželo. Ať tak či tak, jedno bylo 

jasné – oba si uvědomili, ač třeba jen někde v zákoutí své mysli, že nejsou 

ochotní se toho spojení jen tak vzdát. 

„Co mám udělat, pane?“ 

Severus si oddechl, že se vrátili na známější území a začal vysvětlovat svůj plán. 

„V tomto stavu sice dokážu mluvit, ale nejsem schopen vařit, takže potřebuji, 

abyste… udělal něco podobného jako tehdy ve Velké síni.“ 

Harry pozvedl překvapeně obočí. Nečekal, že ho Snape tak otevřeně požádá o 

pomoc. 

„Nehrajte si na neviňátko, Pottere, vím, že už to částečně děláte. Musela si toho 

všimnout i Poppy. A podle vašich očí soudím, že jste se s tím vyrovnal vcelku 

šikovně.“ 

„Mých očí, pane?“ vyjevil se Harry. 

„Když se vaše síly zkříží s baziliškem, tak se vám v nich zvýrazní rudé žilky,“ 

dodal netrpělivě Severus. „Musíte to ale udělat pozvolna, řízeně, ne tak zbrkle 

jako posledně. Nerad bych potom křísil zase já vás.“ 

„Ale proč to prostě neudělat rovnou?“ 

„Protože by to bylo houby platné, pane Pottere. Kletba trvalého spánku byla 

anonymní. Aktivovala se dotekem a zasáhla kohokoliv. Tahle je krví určená 

Dracovi a přes něj mně a zřejmě i zbytku jeho rodiny. Vy ji u mě díky baziliščímu 

vlivu a spojení magií dokážete oslabit, ale nedokážete ji zničit.“ 

Harry se zamračil, ale přikývl. „Dobře, co mám dělat?“ zeptal se věcně. 

ooOoo 

Longbottom se celý udýchaný přiřítil s Grangerovou v závěsu. Vpadli do kabinetu 

tak rychle, že Harry nestihl od profesora ani odskočit. Avšak ani jeden z nich 

nevypadal nijak zaskočeně, že je vidí pospolu. Hermiona o spojení věděla a 

Longbottom vypadal myšlenkami úplně jinde. Dokonce tak, že měl Severus pocit, 

jako by ty úvahy přehlušily i jeho pověstné obavy z mistra lektvarů. 

Nad požadavkem, aby urychleně sehnal za úplňku rozvinuté květy černé 

orchideje a rostlinu původní odrůdy perské lilie, získaly jeho oči překvapený a 



následně zachmuřený výraz, ale jakmile byl propuštěn, vyrazil okamžitě do 

ředitelny, aby se mohl přes letax spojit se známými zahradnictvími a také svou 

babičkou, která měla kontakty všude možně po světě. 

Hermiona začala studovat Dracovy poznámky z knihy a sepisovala postup a 

přísady, které jí Snape nadiktoval, že budou do lektvaru potřebovat, či které by 

se mohly eventuálně hodit. 

Harry je oba sledoval a obdivoval, jak dokázali pracovat i takto ve stresu a 

přitom věcně a účelně. Dokonce zaslechl, že mluvili o šnekomlocích, a vybavil si 

to odpoledne před dvěma měsíci, kdy je s Hagridem stěhovali do nového 

příbytku. Šafář mu tehdy nedokázal říct, k čemu by byli profesorovi Snapeovi 

dobří, ale teď už věděl, že jejich sliny dokážou uzamknout příjemcovu magii a 

udržet ji v jeho středu. Černá a orchidej a bílá lilie pak zase odříznou magické 

spojení. Bylo to všechno vlastně tak hrozně jednoduché, že? Vhodně 

zkombinovat magické přísady, vyrobit z nich lektvar a bylo to. Nebo spíš bylo by 

to. Protože nic není tak jednoduché, jak se zdá. 

Třeba jako ta obyčejná žádost o pomoc. Od Snapea. Jistě, Harry už uměl 

manipulovat s magií, svou i profesorovou. Díky tomu spojení to nebylo nic tak 

složitého. A když se zvládl přeměnit v baziliška, ač se to stalo před pouhou 

hodinou, tak dokáže rovněž porazit kletbu, kterou jim do cesty znovu nastražil 

ten mocichtivý hadí zmetek a jeho přisluhovač. Avšak už jen to, že to Snape 

doopravdy řekl, že chtěl pomoci… To pro něj opravdu hodně znamenalo. Byla to 

důvěra vložená na Harryho ramena. Ne na Brumbála, ne na… někoho jiného, ale 

na něj, na Harryho! Snape sice řekl, že kdyby nešlo o Dracův život, tak by o to 

nikdy nepožádal, ale… I tak! 

Takže teď se zuby nehty snažil jemně vtahovat ta vlákénka Snapeovy magie 

k sobě a držet je pohromadě, zatímco bazilišek v něm se rval s kletbou. 

Snape vypadal lépe, mluvil plynně a dokázal sedět zpříma. To Harry vedle něj 

zatínal zuby, uvnitř se chvěl chladem a horkem zároveň a jen se modlil, aby to 

všechno stihli včas. 

Snape po něm sem tam házel zamračené pohledy, ale Harry se vždycky nějak 

donutil k upokojivému úsměvu. Ne, že by tím snad někoho obalamutil. 

Když do místnosti o půl hodiny později vběhnul Neville a v náručí nesl balíčky, 

Harrymu se nesmírně ulevilo. 

Snape na Nevilla prostě kývnul. Nebelvír se otočil na patě a vydal se na 

ošetřovnu. Nezáleželo na tom, že už bylo dávno po večerce. Vystrnadit se 

nenechá, třebaže by na tom trval samotný Brumbál. 

„Slečno Grangerová, držte se přesných instrukcí, a kdyby se něco dělo, 

neprodleně mě informujte,“ zavelel Snape a nechal Hermionu vejít do své 

laboratoře. 



Původně tam měl v plánu jít s ní, i kdyby s Potterem v závěsu, ale snažil se mu 

dát na malou chvíli oddech, protože první fáze vaření byla opravdu jen rutinní 

záležitostí. Ta složitější část přijde až za hodinu. 

Zamyslel se a mávnul hůlkou. Ze skladu k němu přilétly tři lahvičky.  

Harry zatnul pěsti. Jakákoliv magická výměna na něm zanechávala stopy a přímé 

kouzlení ho dokázalo pořádně vykolejit. 

„Pottere, stáhněte se trochu.“ 

„Pane?“ zeptal se vyděšeně nebelvír. 

„Stáhněte se trochu, musíte si odpočinout a tohle vypijte.“ 

Harry zmateně těkal mezi profesorem a lahvičkami. „Pane, já…“ 

„Zatracený kluku, prostě to udělejte, není třeba, abyste se tak vysiloval. A tyhle 

lektvary potřebují chvíli, aby se s nimi váš organismus srovnal. Mile rád vám pak 

zase předám vládu nad kletbou,“ snažil se dodat jízlivě, až na to, že to tak vůbec 

neznělo. Jen unaveně a trochu netrpělivě. 

Harry přitakal, trochu se uvolnil a začal polevovat ve svém úsilí držet Snapeovu 

magii. Profesor přivřel oči, ale jinak na sobě nedával nic znát. Oba byli zatraceně 

tvrdohlaví mezci. 

„Pane, neměl byste si také něco vzít?“ zeptal se Harry, zatímco polykal ty 

nechutní dryáky na povzbuzení, proti bolesti a na zvýšení koncentračních 

schopností. 

„Později, Pottere,“ odvětil Severus chladně. 

„Ale…“ chtěl se ohradit Harry. Něco mu na tom nehrálo. 

„Pane Pottere,“ povzdechl si Snape a shlédl na něj trápením podlitýma černýma 

očima. „Beru si je každé ráno, nemůžu teď prostě vzít další…“ 

„Aha…“ odvětil Harry. „Ale to… asi není moc zdravé, že?“ 

„Ne,“ ušklíbl se lektvarista, „ovšem někdy vám prostě nic jiného nezbude…“ 

A nebylo nutné dodávat, kdy k něčemu takovému asi docházelo. Všechno to 

učení, tresty, hlídkování po hradu, mise pro Brumbála a špionáž u Voldemorta si 

vybíralo svou daň. Jak dlouho mohl člověk něco takového zvládat? 

„Ale teď už…“ 

„Ano, teď už to, pro klid vaší duše, Pottere, omezuji, stačí?“ 

Harry naklonil hlavu stranu a trochu se pousmál. 



„Odpočiňte si, máte asi půl hodiny, pak to bude ještě horší, budete se mnou 

muset jít do laboratoře. Závěrečná fáze vyžaduje zakouzlení přísady…“ 

Harry kývnul a snažil se ještě více uvolnit. Věděl, že nesmí usnout, jen se snažit 

načerpat tolik sil, kolik jen dokáže. 

Pak se ale na opěradle trochu posunul a pohlédl do ztrhané profesorovy tváře. 

„Pane, ten lektvar a to naše spojení…“ 

Uhlově černé oči se otevřely a Harry v nich na okamžik spatřil stopu známé 

prožívané bolesti. „Pottere, pamatujete, co vám řekl ředitel, když jste se ho ptal, 

jakou povahu to spojení má?“ 

Harry kývl. 

„A co vám odpověděl?“ 

„Že je trvalé a nezrušitelné…“ 

„Čeho se tedy bojíte?“ 

„Já…“ Harry zrozpačitěl. „Já…“ 

Severus si povzdechl a drobným pohybem nadzvedl Harryho bradu. „Pane 

Pottere, možná do toho ani jeden nešel s radostí, ale stalo se to dobrovolně. A 

takové propojení má vždy větší váhu než jakýkoliv vynucený svazek.“ 

Harrymu se zaleskly oči. „Ale říkal jste že Smrtijedi…“ 

Severus se zahořkle ušklíbl. „Myslíte, že by to podnikli dobrovolně, kdyby tušili, 

co to bude obnášet? Temný pán nám nikdy nesdělil to sladké tajemství, že mu 

budeme odkázání na život a na smrt svým tělem a magií. A v tom je ten rozdíl. 

Že je to spojení slabší dokazuje už to, že jej přerušil právě ten náš rituál. 

Rozumíte?“ 

Harry kývl a mimovolně se o Snapeovu dlaň otřel, než ji profesor s úlekem stáhl 

zpět. Magie v prostoru zajiskřila, Harry se zajíkl a Snape zůstal bez dechu. Oba 

na sebe vyjeveně hleděli a asi by i něco řekli nebýt Hermionina zvolání. 

„Profesore, za chvíli budu potřebovat vaši pomoc.“ 

 

Kapitola 16 – Neodcházej! Neodcházím! 

Druhá část 

Teplo. Ticho. Tma. Jiskřivý svit hvězd za okny přehlušoval dokonale kulatý zářivý 

měsíc. Skrz skleněné tabule do místnosti vnikalo jasné, namodralé světlo. Tak 

bledé, tak studené, tak… chladné, jako by ze všeho vysálo hřejivost a vroucnost. 



Neville tam seděl, potmě a sám. Hleděl na chlapce v bílých přikrývkách, bílém 

pyžamu, se stříbřitě lesklými vlasy, které byly tak nepatřičně zplihlé, tak 

neupravené, tak… bez života. 

Zvedl hlavu, protože za sebou zaslechl šustění látky a kroky. Přišel sem, jen co 

pro Snapea sehnal ty přísady, které po něm požadoval, a to už byla nějaká ta 

chvíle zpátky. 

„Pane Longbottome,“ pronesla tiše lékouzelnice a zamračila se na něj. Pod 

nemocničním čepem se jí vlnily našedivělé prameny dlouhých vlasů. Nesouhlasně 

na něj hleděla. „Co tady ještě děláte?“ 

Neville k ní vzhlédl, v obličeji ustaraný výraz, v hnědých očích prosbu. „Madam, 

já… nebudu překážet. Mohu pomoci. Prosím.“ 

Pomfreyová zatnula pěsti a s povzdechem zaúpěla. „Áááá, tak fajn, tady si stejně 

všichni, včetně ředitele, dělají, co chtějí…“ Zkontrolovala Dracův zcela neměnný 

stav, zavrtěla si pro sebe poraženecky hlavou, ale nechala Nevilla být. 

Nebelvír si oddechl. Před očima se mu stále přehrávala ta chvíle, kdy Draca 

uviděl na chodbě. Odcházel z pozdní večeře a chtěl se ještě zastavit ve skleníku, 

zalít pár posledních květin, které mu profesorka Prýtová dala během své 

nepřítomnosti na starost, když ho zahlédl. 

Šel tiše, tak nějak ladně, se sebejistotou aristokratů, hlavou hrdě zvednutou, 

hluboce ponořený do vlastních myšlenek, a Neville z něj nedokázal odtrhnout 

pohled. Je možné, aby v něm viděl tolik krásy, jemnosti, ač byly jeho oči vždy 

tak tvrdé a neústupné? Stačilo si vybavit moment, kdy zpíval, ty doširoka 

otevřené oči, plné rty, horkem zčervenalé tváře, překvapení vepsané ve výrazu, 

když zjistil, co všechno dokáže magie bez hůlky a zaříkávání, jen silou hlasu. 

Tohle byl Draco Malfoy, kterého Neville pomalu tvořil a chtěl znát. Tohle byla 

stránka osobnosti, která se v něm skrývala a která se odhalovala s každým 

dalším dnem více a více, krásněji. 

Nádherný. Jemný i důrazný, chladný i vášnivý, pomalu otevírající dveře novým 

možnostem bez krutovlády svého otce, beze strachu ze zotročení, jen s divokou 

prudkostí vlastních citů a tužeb. 

V jedné vteřině kráčel vpřed, a pak byl najednou na kolenou. Draco Malfoy, který 

se nikdy nevzdával, který se nenechal pokořit. Se zaťatými pěstmi v klíně, nehty 

zarytými do masa, očima rozšířenýma děsem a výrazem takové bolesti, kterou 

Neville nikdy neviděl. Možná snad u svých rodičů, kdyby nebyl ještě příliš malý, 

aby si něco takového pamatoval. 

Neville vykřikl. Nebo to byl někdo jiný? Na tom nezáleželo. Rozběhl se k němu, 

stačilo jen pár skoků, aby ho zachytil, než dopadl na kamennou podlahu. Ale to 

už byl Draco v bezvědomí, nevnímal nic kolem sebe, jen tmu a všepožírající 



bolest, zařezávající se jako ostré nože do jeho těla, protože i když je mozek 

v zatmění, tak tělo je stále přítomné. 

Byl tak lehký, tak poddajný, bezvládný, jako hadrová panenka, jíž jste ještě 

nestihli řádně vyplnit pilinami, jako loutka, která dnes nebude účinkovat na 

žádném jevišti. 

Někdo doběhl na ošetřovnu, aby madam Pomfreyové oznámil, co se stalo, jiný 

mu pomohl Draca vzít a ve spěchu ho tam dopravit. Neville to stejně nevnímal. 

Jeho srdce zaplnil pocit, jako by se mu zhroutil celý svět, oči upřené do té 

bezvýrazné tváře člověka, neobyčejného kouzelníka, přítele… Přítele? Merlin suď, 

Neville nevěděl, ale dokud nedostane příležitost zjistit, kam je jejich vzájemný 

vztah - nevztah zavedl, tak se nezastaví před ničím. 

A tak tady teď seděl a díval se na chlapce, kterému jako by se ten proklatý měsíc 

vysmíval a ještě zdůrazňoval temné stíny pod jeho očima, na lících, bradě, 

štíhlém jelením krku… Neville sevřel lem jeho peřiny a přitáhl mu ji až po bradu. 

Jako to dělává matka svým dětem před spaním nebo při nemoci. Malíčkem 

zavadil o jemnou pokožku na čelisti. Byla tak chladná, mrtvolná, bez života, i 

přes všechna ta ohřívací kouzla, kterými ho lékouzelnice udržovala v kondici. 

Vztáhl ruku, neschopen odolat, a přiložil mu ji k tváři. Jako by se snažil předat 

mu trochu svého tepla. Udělal by to, kdyby jen mohl. Ale jeho víčka se ani 

nezachvěla, šedé oči neotevřely, dech neprohloubil, byl stejně plytký a slabý jako 

všechny ty beznadějné poslední hodiny. 

Kouzelník se světle hnědýma očima by nikdy nevěřil, že se někdy dostane až 

sem. Zamilovaný do Draca Malfoye, s nadějí vzhlížející k Severusi Snapeovi. 

ooOoo 

Profesor zamrkal a roztržitý výraz jeho tváře se změnil na obvyklý. Nezaujatý. 

Chladný. 

„Za pět minut, pane,“ dolehl k nim znovu Hermionin hlas. 

Snape na ni tlumeně zavolal, že s tím počítají a otočil se na Harryho. 

„Pane Pottere,“ upoutal chlapcovu pozornost, protože mladík vypadal omámeně. 

Uchvácený, lapený v… ani nevěděl v čem vlastně, nebo raději nechtěl vědět. 

Harry se otřásl a jeho oči se zaostřily. „Pane?“ 

Profesor si odkašlal a rukou si uhladil šaty. „Pokud mohu důvěřovat schopnostem 

vaší přítelkyně, pak je první fáze vaření za námi. Na tu druhou potřebuji 

dohlédnout, a proto musíme jít do laboratoře. Ale pak…“ 

„Pak?“ zeptal se Harry a překvapením se mu rozevřely zorničky, když si Snape 

začal rozepínat svůj proslulý černý kabátec. „Pane?“ 



Starší kouzelník bolestivě zakašlal, ale dál odhodlaně pokračoval ve svém konání. 

Harry začal instinktivně přebírat Voldemortovu kletbu. 

Snape zvedl hlavu a výhružně sykl. „Ještě ne!“ Opřel se a chvilku odpočíval. Pak 

ale zatnul zuby, sundal si kabátec z ramen a odložil ho na pohovku. 

Harry ho sledoval. Opřeného, sílu vůlě napřaženou k prostému dýchání, břicho se 

mu namáhavě zvedalo tam a zpět. A pak otevřel oči a pohlédl na něj. Vážně, s… 

prosbou. „Možná žádám příliš,“ zamumlal si k sobě. 

Zelené oči se ještě zvětšily. „Pane?“ 

Snapeův výraz prostoupilo konečné odhodlání. Vykasal si bělostnou košili. Harry 

vykulil oči, bezděčně trhnul hlavou. Ještě nikdy neviděl Snapea bez kabátce, 

natož bez… košile. 

„Budete mě muset podepřít,“ slyšel mladší kouzelník, jakoby z dáli. Snape mluvil 

docela tiše, šeptem. „A protože kontakt usnadňuje veškerý přenos magických sil, 

tak by bylo nejvhodnější objetí, jenže…“ ztěžka se nadechl, aby mohl pokračovat, 

„abych mohl pracovat, potřebuji obě ruce volné, takže mě musíte obejmout 

v pase a držet přímo…“ 

Harryho oči byly obrovské jako dva zelené lesklé míče. „Přímo?“ pobídl ho 

přiškrceně. 

„Na kůži. Vaše dlaně na mé kůži. Všechno se tím usnadní,“ dořekl Snape, 

nepřestávaje sledovat nebelvírův výraz. Čekal odmítnutí, hádky, opovržení, ano, 

to čekal. Kdo by chtěl mít s ním, se Severusem Snapem, nenáviděným 

profesorem a Smrtijedem cokoliv společného, že? 

Jenže chlapec se usmál a ten úsměv se dotkl i těch překvapených očí. Tak nějak 

laskavě. „Dobře,“ kývnul roztřepenou hlavou, až se mu prameny neposedných 

vlasů dostaly až přes brýle. Odhrnul je jedním pohybem ruky. 

„Dobře?“ ozval se Snape chraplavě. 

A Harry se usmál ještě více zeširoka. „Pane, nebyl jsem to před několika 

hodinami právě já, kdo něco takového chtěl po vás?“ 

Profesor zamrkal. Troufalec! A kde se naučil tak vyzývavě zvedat obočí? Pak 

prostě kývl a začal se zvedat. 

Ozvalo se hlasité PUK a on znovu klesl na pohovku, vděčný za ten chvilkový 

odklad. Už to trvalo moc dlouho, příliš dlouho a i jeho tělo, zvyklé na časté 

utrpení, nedokáže tak dlouho vzdorovat. 

„Dobby!“ vyjekl Harry překvapeně, když se skřítek zjevil. Dočista na něj 

zapomněl. Skřítkovy velké oči překypovaly rozčilením, ale zároveň pýchou nad 

dobře vykonanou prací. 



„Dobby splnil pánovy příkazy, pane. Dobby přenesl chudinku paní Narcissu do 

Bradavic. Paní si ani nevšimla, že na ni Dobby mluvil, pane.“ 

Harry pohlédl na Snapea, s obavami. 

„Je paní Narcissa naživu?“ zazněla prostorem otázka. Jasná, prostá, s dvěma 

možnými odpověďmi. Ano, ale i ne. Věděli to oba. 

Dobby horlivě přikyvoval. „Ano, pane, ale madam Pomfreyová vzkazuje, že je na 

tom ještě hůř než mladý pan Draco. Řekla Dobbymu, že za to můžou kouzla 

zakladatelů. Pana Draca dosud chránila, ale paní Narcissu ne.“ 

Snape zavřel na okamžik oči a pak se pomalu pokusil postavit. Harryho ho chytil 

za předloktí. 

„Děkuji, Dobby,“ řekl ještě mladý kouzelník, než ho něco napadlo. „Dobby, mohl 

bys pomoci profesorovi do jeho laboratoře? Necítí se ve své kůži.“ 

Skřítek snaživě přikyvoval, pak lusknul prsty a než se mohl Snape ohradit, ocitli 

se i s Harrym ve vedlejší místnosti. 

„To je všechno, Dobby.“ Skřítek se uklonil, velkýma ušima jako by zamával a 

zmizel. 

Profesor se ztěžka opřel o stůl, Harry ho podepřel z druhé strany, paže těsně 

obemknuté kolem jeho štíhlého hrudníku. „Teď, Pottere, musíte…“ zachrčel. 

„Já vím,“ odvětil Harry a začal k sobě stahovat proudy Snapeovy magie spolu 

s Voldemortovou kletbou. 

Hermiona dál míchala odvar skleněnou tyčinkou a kouřící směs v kotlíku 

získávala tmavě fialový odstín. 

Snape se trochu narovnal, Harry sklouzl rukama níž, až se dostal pod košili. 

Všimla-li si toho Hermiona, nedala na sobě nic znát. 

„Přidejte pět kapek šnekomločích slin a stáhněte plamen,“ zavelel Snape. Harry 

se kousnul do tváře, dýchání se stalo namáhavějším, přimkl se k muži blíž. Cítil 

dunění jeho srdce, břišní svaly zvedající se a klesající v rytmu jeho dechu. Sladil 

se s ním. Nádech, výdech, drž jeho magii, tak je to správně. Nádech, výdech, 

udržet. Nádech, výdech… Řeklo by se, tak přirozené jako dýchání, teď to platilo 

dvojnásob. 

Snape se neklidně ošil, ale dál se soustředil na lektvar, všechna ta blízkost, 

doteky ho zneklidňovaly. Právě vmíchávali prášek z bílé lilie, nadýchaný jako 

vata, bílý jako sníh, působil na tmavém podkladu lektvaru jako první zimní 

vločky na ještě teplé zemi. 



Harry se opřel hlavou o jeho záda, čelem mezi lopatkami, zavřel oči. Jen 

poslouchal. Svůj dech, jeho dech, pravidelný tlukot srdcí. Prsty se mu zachvěly a 

bříška pohladila příjemně teplou kůži. Mužem projelo mimovolné zachvění. 

Nádech, výdech, nenechavé prsty bloudily po Snapeově břiše, prohlubni pupíku, 

jemném ochlupení podbřišku. S nejistotou, pro uklidnění. 

„Pottere, připravte se,“ oslovil ho profesor hrubě, hruběji než zamýšlel. 

Harry zpevnil objetí a kývnul hlavou. Snape vytáhl černou hůlku, mávnul nad 

kotlíkem. Poprvé. 

Hermiona do směsi vhodila první plátek orchideje. Harry zatnul prsty do 

Snapeova břicha, prudce stiskl oční víčka k sobě. Magie v něm narůstala, 

bojovala a on cítil, jak ho síly zvolna opouštějí. 

Snape zakouzlil podruhé, Hermiona přidala další dva okvětní plátky, Harry 

zalapal po dechu, kolena mu trochu poklesla, ale dál se držel jako klíště. 

Snape vyslal kouzlo potřetí, Hermiona upustila poslední černý lístek, Harrymu se 

zatmělo před očima. 

Neodcházej! 

Neodcházím! 

Bazilišek bojoval, pral se s kletbou, jako by na tom záviselo jeho veškeré bytí. 

Harry měl pocit, že se mu pod nohama otvírá děsivá propast. Rozšklebená černá 

díra se žhavou lávou uprostřed. Zatímco předtím mu byla zima, teď najednou se 

dusil stoupajícím horkem. 

Nepouštěj se! 

Nepustím! 

Král hadů se vzedmul a prudce zaútočil na ta temná vlákna. Oči mu žlutě 

zažhnuly, jak se v nich odrážela výheň. Harryho magie zapulsovala a pukla 

vedví. A v tom oslepujícím záblesku neměla nějaká cizí, černá magie žádnou 

šanci. 

Temný pán na svém panství pocítil zpětný náraz vlastního kouzla. 

Harry se nadechl a byl… volný. Ležel na zemi, třásl se a kuckal, jako by se snažil 

vykašlat všechny ty špatnosti, které s sebou kletba přinesla. 

„Harry!“ vykřikla Hermiona, ale Snape ji zabrzdil a pokynul jí, ať dokončí přípravu 

lektvaru. Ještě zbývaly poslední přísady, které mu dodají potřebnou účinnost. 

Sám se sklonil ke svíjejícímu se mladíkovi a opatrně ho usadil, zády opřel o 

stěnu. „Pane Pottere,“ promluvil pomalu, „otevřete oči.“ 



Harry házel hlavou ze strany na stranu, jako zvíře lapené mezi mřížemi. 

Neklidné. 

Snape chytil jeho tvář do dlaní, byly proti Harryho kůži tak studené, tak příjemně 

chladné, donutil ho přestat. „Harry…“ zašeptal jemně, „podívej se na mě.“ 

Mladší kouzelník se roztřeseně nadechl, rukama se zachytil Snapeových stehen, 

zvedl bradu a otevřel oči. Z jednoho oka mu vyklouzla osamělá slza. 

Severus se díval do těch očí, truchlivých, a poprvé za svůj život v nich neviděl… 

oči jeho matky. 

ooOoo 

Draco ležel ve tmě. Nemohl dýchat, nemohl se pohnout, nedokázal myslet. 

Jediné, co vnímal, byla ta všepožírající bolest, spalující, brutální, nemilosrdná. 

Pomalu ho trhala na kousky a on se dokázal jen dívat, jak jí slouží za oběť. 

Cítil, jak jeho magie slábne a nedokázal tomu vzdorovat. Nemohl nic. Prostě… 

nic. 

Bolel ho každý sval, každý citlivý nerv pálil jako ďas. 

Bezmoc. 

Chlad. 

Jako by hořel a zároveň byl ponořen v solném roztoku. 

Už zbývalo jediné – aby mu vrazili kolík do srdce a navěky ho s ním přitloukli na 

kříž. Věděl, že ten poslední úder přijde. 

Brzy. 

Až příliš brzy. 

Nechtěl zemřít mladý, tak příliš, zbytečně mladý. 

Sám… 

A pak se těžká mlhovina najednou projasnila a k Dracovi vtrhl paprsek slunce tak 

mocný, až mu to vyrazilo dech. 

Dech… Mohl dýchat. Draco se dokázal nadechnout, třepotavě otevřít víčka a 

pohlédnout na svět kolem sebe. Skutečný svět! 

Někdo svíral jeho dlaň a tiše mumlal do šera. „Mám tě rád. Draco, mám tě tolik 

rád…“ 

Než stihl zmijozel zahlédnout víc, než jen známé prameny jemných, hnědých 

vlasů, už ho to opět uvrhlo zpět do nicoty. 



ooOoo 

„Slečno Grangerová, máte to hotové?“ ozval se rázný hlas. 

„A-ano, pane,“ odpověděla Hermiona celá nesvá, neodvažujíc se přistoupit k nim. 

„Odstavte kotlík a běžte si odpočinout,“ pokynul jí, aniž by na ni pohlédl. 

„Pane? Nemohla bych…“ Viděla, jak se Harry na zemi celý chvěje, a toužila mu 

pomoci. Jen… 

„Běžte, hned!“ nařídil profesor nekompromisně, nevzdaluje se sám od mladíka. 

Hermiona úlekem nadskočila, ale s posledním pohledem odešla do vedlejší 

místnosti, kde se usadila do křesla a tvrdohlavě si oznámila, že na ně tady prostě 

počká, ať Snape chce nebo ne. 

ooOoo 

Harry hleděl zděšeně do černých očí. Zorničky rozšířené, tep zrychlený. 

Neklamné známky šoku. Jen v očích, těch vždy tak zelených očích, zářila rudá a 

žlutá, až nebylo po zelené ani památky. 

„Harry.“ Snape chytil jeho ruce jemně do dlaní, začala je třít. „Harry, poslouchej 

mě. Slyšíš?“ 

Chtělo se mu spát, tolik spát, ale netroufal si. Co když se vynoří, co když… se 

všechno vrátí. 

„Harry, podívej se na mě, to jsem já, Severus Snape,“ pronášel dál čím dál 

netrpělivěji, prosebněji. „Slyšíš mě?“ 

Černá se přibližovala a s ní tak známá vůně. Po lektvarech, kořeněná, tak 

zvláštní, tolik jiná… Moje! 

Mladík mrknul, další slza vyklouzla z oka. 

Snape ho vzal do náruče, zabalil v objetí. Váhavě, jako by tohle pro nikoho nikdy 

neudělal, a přesto s jistotou zkušeného člověka. Harry mu zanořil hlavu do hrudi, 

stále pokryté jen jednou vrstvou látky. Prudce se zdvihala mužovými nádechy. 

Zůstat v té náruči a rozplynout se v ní, to by si Harry tolik přál. 

Silné ruce ho svíraly, jedna dlaň přitisknutá na jeho bedrech, druhá v oblasti 

krku. V bezpečí. 

„Harry,“ uslyšel znovu povědomý hlas. Právě ten hlas. 

Zvedl hlavu, pohlédl do bledé tváře. Tmavé oči na něj shlížely s obavami. 



Přinutil se k úsměvu. Snape mrknul, jednou, dvakrát, aby se ujistil, že neblouzní, 

protože jeho oči, ty překrásné oči byly zase stejné jako kdykoliv dřív. „V 

pořádku?“ zeptal se. 

Mladík kývnul. „A vy?“ 

„Zdá se.“ 

„To je dobře,“ usmál se znovu, víčka mu spadla a on se zhroutil učiteli na hruď. 

ooOoo 

Snape vyšel z laboratoře, krok jen lehce nejistý, ale paže pevné, nesl na nich tělo 

Harryho Pottera, zdálo se tak drobné a lehké. 

„Harry!“ zvolala znovu Hermiona a vyskočila z křesla. 

„Jen spí,“ ubezpečil ji Snape a uložil jej na pohovku. Odněkud k nim přiletěla 

peřina a přikryla mladého hrdinu, až mu byla vidět jen hlava. Rozčepýřená, s 

unavenými kruhy kolem očí, ale se zdravou barvou ve tvářích. „Hodně se 

vyčerpal. Dohlédněte na něj, dokud se nevrátím.“ 

Hermiona se příteli usadila k nohám a ustaraně se po něm natáhla. Vypadal tak 

nevinně. Bez brýlí, uvolněný, utahaný jako kotě. A přesto… silný. 

Snape jim věnoval rychlý pohled, než nabral hrst letaxového prášku a zmizel i 

s lektvarem v zelených plamenech. 

 

Kapitola 16 – Neodcházej! Neodcházím! 

Třetí část 

Severus Snape vyklopýtal z krbu a pozbýval tím veškerou ladnost a eleganci, 

kterou vždycky v takové míře oplýval a kterou na sobě z malicherných důvodů 

oceňoval. Bylo mu to v tomto okamžiku ale jedno a všem osobám na ošetřovně 

také. 

„Severusi, tady jsi,“ ozvala se madam Pomfreyová, než si ho zkoumavěji 

prohlédla. Byl ztrhaný, bledý, ale zdál se celkem v pořádku, jako by ho před 

několika hodinami neviděla ležet téměř bezvládného na pohovce. „Jsi…“ 

Lektvarista prostě kývl. „V pořádku.“ 

„Ale jak…“ 

„Na tom nezáleží,“ odvětil netrpělivě a už se spěšným krokem hrnul k postelím 

zakrytým závěsy. „Můžeš si mě potom sama vyšetřit, když budeš chtít, teď ale 

musíme jednat.“ 



Poppy vykulila oči nad jeho nenadálou ochotou k lékařské proceduře, kterou 

vždycky tak nepokrytě odmítal, ale souhlasně přikývla a odhrnula bílou zástěnu. 

Neville, který se od Draca Malfoye během noci nehnul ani na krok, usnul, a když 

ho tam před chvílí objevila, skloněného ke kraji postele, odlevitovala ho na lůžko 

ve vzdáleném rohu místnosti, aby mu udělala větší pohodlí. Byla ráda, že to 

udělala, alespoň jim teď nestál v cestě. Seslala jeho směrem ještě tlumící kouzla, 

aby se jen tak nevzbudil, a už se znovu zaměřila na své dva pacienty. 

Oba byli na smrt bílí, s tvářemi propadlými, zahřívací kouzla udržovala jejich těla 

na přijatelné teplotě, ale bylo znát, že jim ubývají síly. Draco ještě dokázal 

dýchat sám, ale Narcissa sotva sípěla a kdyby na ni Poppy neumístila podpůrná 

resuscitační kouzla, tak už by nebyla mezi živými. Merlindík za to, že ji Dobby 

přivedl. Poppy sice nechápala jak a proč, ale postupně jí začala docházet 

souvislost mezi kletbou a příslušníky Malfoyovic rodiny. Co se ovšem stalo 

s Luciusem nebo snad Bellatrix Lestrangeovou, to ani nechtěla vědět. Ať si poradí 

sami. Neměla je ráda, ani jednoho z nich, ale pro Cissu měla určitou slabost, i 

když se ta žena chovala povýšenecky a nadřazeně snad od prvního okamžiku, co 

jako jedenáctiletá vstoupila na školní pozemky. 

Krásná, líbezná blondýnka, kterou obletovaly zástupy chlapců a dokonce i dívek… 

Byla k tomu vychovaná a všechen ten obdiv z ní nemohl učinit nic jiného. Proč si 

nakonec vybrala právě Luciuse Malfoye, to Poppy ale zůstávalo záhadou. 

Zejména, když mohla mít kohokoliv. Opravdu kohokoliv. 

Narcissa sice nosila nos nahoru, ale v hlouby duše nebyla sobecká, ani úlisná 

jako její manžel. A pro svého syna by udělala cokoliv. Vždyť byla Poppy i u toho, 

když se narodil. A že to nebyla jednoduchá záležitost, o tom by mohla vyprávět 

celý večer, kdyby to nebylo lékařské tajemství. Narcissa už další děti mít 

nemohla a z Draca se pomalu ale jistě stávala věrná kopie jeho otce. Jak 

bolestné to pro ni muselo být, to se mohla Poppy jen dohadovat. Samotnou ji to 

mrzelo, velice, jenže co mohla dělat? A tak ji opravdu potěšilo, když v posledních 

měsících zpozorovala, jaká se s tím mladým mužem udála změna. Proto nemohla 

přijít mladé Parkinsonové na jméno, když se ho tak sprostým způsobem pokusila 

zničit. Přes dítě. Dítě, kterého si každý ctnostný kouzelník, kterým Draco Malfoy 

jistě byl, nadevše cenil. Ne, něco takového bylo prostě neodpustitelné a Poppy 

z celého srdce doufala, že si to Parkinsonová uvědomila. 

„Musíš udržet všechna kouzla, která jsi na ně uvalila, já jim mezitím vpravím 

lektvar do těla,“ pronesl Severus, když je oba ještě znovu sám prohlédl. 

Lékouzelnice přikývla. „Očekáváš nějaké komplikace?“ 

Severus se otočil, prameny černých vlasů mu sklouzly přes oči, on je odhrnul a 

po pravdě odpověděl: „Nevím, Poppy, můj případ byl trochu jiný a vliv pana 

Pottera…“ Tady se mu zadrhl hlas, polkl. „No, prostě nevím.“ 



„Severusi,“ promluvila vlídně madam Pomfreyová a usmála se na něj tak 

laskavě, jak jí jen únava a okolnosti dovolily. „Ten chlapec ti zachránil život, že 

ano?“ 

Mistr lektvarů na ni překvapeně pohlédl. Vždy věděla víc, než dávala najevo, a to 

byly její hlasové projevy někdy opravdu znát, jenže ona věděla, co je třeba a to 

důležité si nechávala pro sebe. Pozorovatelka, řeklo by se. Věrná těm, kteří si to 

podle ní zasloužili. Jak se mezi ně dostal on, to netušil. Ale nechtěl lhát. Jí ne. 

„Ano. Ale nechci o tom mluvit, to je mezi ním a mnou, Poppy, ano? Ano?“ 

„Samozřejmě…“ souhlasila, než se obrátila zpět k matce a synovi. „Takže já budu 

hlídat tělesné funkce, ty magické výkyvy. Jsem připravená.“ 

Mistr lektvarů se zhluboka nadechl, pozvedl ebenovou hůlku a začal se 

zaříkáváním. 

ooOoo 

Neville se probudil a byl si jistý, že je něco špatně. Nebyl tam, kde by měl být. 

Zřejmě si musel zdřímnout, když bděl při Dracovi a… 

Draco! Kde je! Co se… 

Zaslechl tiché hlasy, jen matně, jako by z dáli. Viděl, že je ještě stále na 

ošetřovně, ale zřejmě ne sám. Opatrně se postavil na nohy, po krátkém spánku 

se zdály tak nějak nejisté, a vydal se přes místnost k zakrytým postelím. 

Když prošel magickou clonou, hlasy se staly normálně slyšitelnými. Byl to 

profesor Snape a madam Pomfreyová, jenže zněli… poplašeně. Co se to jen u 

všech všudy děje? 

„Severusi, dělej něco, ztrácíme ji. No tak!“ 

„Snažím se!“ odpověděl druhý hlas hrubě. „Jak je na tom Draco?“ 

„Lepší se. Srdce naskočilo, dýchání se zdá pravidelné, mozková aktivita 

normální.“ 

„Dobře. Poppy máš ještě v zásobě nějaké lektvar proti cruciatu?“ 

„Jeden nebo dva ano, ale…“ 

„Obnovuje nervové spoje. Vidím tady magický blok mezi posledním bederním a 

prvním křížovým obratlem. Přivolej mi ho!“ 

Kolem Nevilla prolétla zmiňovaná lahvička a proklouzla skrz závěsy. 

„Jaká je inkantace pro přesné vkouzlení na místo určení?“ 

„Absorbere loco. Severusi, neměla bych…?“ 



„Zvládnu to. Ty drž všechno ostatní.“ 

Neville ani nedýchal a stále si v duchu opakoval: Draco je v pořádku, Draco je 

v pořádku, je v pořádku… Díky, Merline! 

„Absorbere loco: spatium interacuale lumbosacrale.“ 

Tak a teď se to rozhodne. Neville věděl, co to znamená. Pokud se to povede, 

bude Narcissa Malfoyová žít, pokud ne… Nechtěl ani domýšlet. 

Neznal ji a z těch několika krátkých setkání, kdy povětšinou zůstávala zticha, ve 

stínu svého manžela, si na ni nedokázal utvořit vlastní názor, ale sám věděl, co 

znamenalo ztratit matku. On ztratil oba rodiče, i když ne tak úplně. Jenže tím to 

možná bylo ještě bolestnější. Avšak – on se s tím potýkal už od svého dětství, 

pomalu od prvních krůčků, ale co by to provedlo s Dracem ve chvíli, kdy začal na 

prahu dospělosti zjišťovat, že může zůstat sám sebou a přitom neztratit pevnou 

půdu pod nohama? Že se může stát se někým víc, než co mu bezustání opakoval 

jeho otec? Co by se stalo, kdyby jeho matka zemřela? Neville nepochyboval o 

tom, co se v Dracovi skrývá, jenže taková rána by mohla zničit všechno to dobré, 

co jen pozvolna vyplouvalo na povrch, a veškeré Nevillovy naděje by pohltil 

prach. Takže ne… Tohle se nesmí stát. Nesmí! 

Slyšel, jak madam Pomfreyová úlevně vydechla a zašeptala: „Dokázal jsi to, 

Severusi…“ A sám se sesunul na nejbližší postel. Na dnešní noc už toho na něj 

bylo prostě moc. Jen si krátce odpočine, a pak půjde za… 

Usnul, než stačil vyslovit ostropestřec mariánský. 

ooOoo 

Když se Severus Snape vrátil do svých komnat a přešel spojujícími dveřmi do 

kabinetu, bylo už nad ránem. Nechtěl se tam přesouvat přímo, aby je nevylekal. 

Netušil, co uvidí. 

Grangerová stále ještě zůstávala na pohovce u Harryho Pottera, jako by to byl 

jen okamžik, co je tam zanechal spolu o samotě. Jakmile se objevil ve dveřích, 

zvedla hlavu a… usmála se. Jak neobvyklé. Lidé se na něj nikdy neusmívali, 

nikdy. Jenže dnešní noci se zřejmě změnilo tolik věcí, že by jedna taková 

maličkosti neměla být důležitá. 

Ale byla. Severus Snape si vždycky všímal maličkostí. Někdy byly totiž 

zásadnější, než ty velké, na první pohled zjevné skutečnosti. 

„Děkuji vám, slečno Grangerová,“ slyšel se nahlas říkat. „Běžte si lehnout. 

Omluvím vás na dnešním vyučování, jestli si přejete.“ 

Hermiona vykouzlila další usměv, ale odmítavě zavrtěla hlavou. „Někdo musí 

Harrymu poskytnout poznámky a kromě toho, dnes máme jen dvě dopolední 



hodiny. Studium mudlů se přesunulo na pátek, protože profesorka Burbageová 

musela někam odjet. Odpočinu si až po obědě.“ 

Severus si matně vzpomínal, že se něco takového řešilo na minulé poradě. 

Charity se chystala na jakousi pravidelnou návštěvu u mudlovského doktora nebo 

něco podobného, i když tedy nechápal, proč to dělá, když kouzelníci nic takového 

nepotřebují. Asi to mělo nějakou souvislost s jejím předmětem. Praktická 

zkušenost nebo tak něco. 

Přikývnul tedy a ještě dodal: „Nemusím zdůrazňovat, slečno Grangerová, že to, 

co se tady dnes odehrálo, nevejde ve všeobecnou známost. Ředitel se jistě 

postará o nějakou příhodnou výmluvu, proč se Draco Malfoy ocitl na ošetřovně, i 

proč se tady objevila Narcissa Malfoyová, bude-li to nutné, ale to ostatní…“ 

„Profesore,“ přerušila ho dívka, „Harry toho má na svých bedrech už tak dost. 

Všechno, co se ho týká, si já i Ron necháváme pro sebe.“ 

„Děkuji, slečno. Pan Potter zůstane prozatím tady, dokud se neujistím, že je 

schopen odejít.“ Pak se na ni ještě zamyšleně podíval a najednou neviděl tu 

dotěrnou šprtku, která mu vždycky lezla na nervy. Jen trochu zvláštní čarodějku, 

která se snažila nasát tolik informací, kolik jí její inteligentní mysl dovolila 

přijmout, a pak je uplatnit v praxi. „Dnes jste mi opravdu pomohla.“ 

A Hermiona se znovu usmála. „Dávejte na něj pozor, pane,“ prohlásila a vesele 

na něj mrkla, než za sebou zavřela dveře. 

Severus na to stihl jen nevěřícně pozvednout obočí. Člověk jim podá prst a oni 

mu zchramstnou celou ruku! 

Ale tím se bude zabývat později. Nepochyboval, že si u Grangerové dokáže znovu 

vydobýt dostatečný respekt, pokud naopak tímto nezískal ještě větší. 

Unaveně si protřel oči a rozhlédl se. Snažil se nedívat na mladíka uvolněně 

odfukujícího na jeho oblíbené pohovce, na které sedával, když už měl opravování 

esejí a věčného brblání nad natvrdlostí studentů dost. 

Harry Potter. Chlapec, který ho neustále znovu a znovu přiváděl v úžas. Jen 

v duchu samozřejmě, ale i tak. Netvrdil mu snad on sám před několika hodinami, 

že nedokáže kletbu přemoci? Že je zbytečné se o něco takového byť jen 

pokoušet? 

A on si pak klidně… No, možná to neproběhlo až tak klidně, když nad tím teď 

uvažoval - prostě, on pak sáhne do svých nejhlubších rezerv a s pomocí baziliška 

zatlačí dostatečně mocně a vymítí všechny zbytky prokletí, aniž by kletba vůbec 

stačila zareagovat. Jaká moc se v něm skrývá? Moc, kterou Temný pán nezná… 

Taková, kterou asi nikdo nezná… 

Povzdechl si a usadil se na místo, které ještě před chvílí zahřívala Grangerová. 

Vedle chlapce. 



Zřejmě už byl opravdu unavený, protože jinak by ho ani nenapadlo ho tady 

nechávat, jinak by ho ani nenapadlo se nad něj nahnout a opatrně mu prsty 

upravit sklouznutou peřinu, jeho ruka by si jistě bez dovolení nedovolila dotknout 

se jeho skrání zakrytých černými chuchvalci pevných drátovitých vlasů… 

Ne… 

A přesto to udělal. 

Vnímat jen na okamžik bezstarostnost mládí, poklidné kouzlo okamžiku, blízkost, 

když ten druhý neví o světě, o vás… 

Severus nasával ten pocit a nedokázal se přinutit přestat. Harry Potter, chlapec, 

který přežil, aby ho učinil zranitelným. Jako jeho otec. 

Nebo možná ne, protože v tomto okamžiku měl Severus Snape pocit, že by mohl 

být… jednou… třeba… šťastný. Alespoň ve svém nitru. 

ooOoo 

Slunce už dávno vyšlo a vrcholky stromů Zapovězeného lesy zalilo zlatavé světlo. 

Dnes bude krásný den, pomyslel si Neville, když vyhlédl z okna ven. 

Všude bylo ticho, až na pravidelné oddechování dvou pacientů na nemocničních 

lůžkách. 

Znovu se probral před chvílí, v té samé posteli, na kterou upadl po tom nočním 

maratonu. Madam Pomfreyová už zřejmě neměla sílu s ním hýbat, ostatně 

nebyla ani nikde poblíž. Monitorovací kouzla umístěná na postele pacientů jí 

v tomto okamžiku posloužila stejně dobře, a kdyby se něco změnilo, bude 

v mžiku u nich. 

Neville si přistrčil židli k lůžku a zahleděl se znovu do zmijozelovy tváře. Už 

nebyla tak bledá jako v noci. Slunce prohřálo jeho rysy a ty se teď zdály nějak 

méně strohé. Neville se usmál. Bude to dobré. Snad ano. Vždycky je naděje, 

když člověk věří. 

Najednou si uvědomil, že má nějak sucho v ústech. Polknul, ale to nepomáhalo. 

Zakašlal, a pak si uvědomil, že to neměl dělat, protože Draco sebou pohnul. 

Kruci! 

Neville seděl strnule jako socha, ani se nepohnul. Nebyl připravený na to, že se 

probudí. Ještě ne. Musí si toho ještě hodně promyslet, než mu bude schopen 

čelit… 

„Longbottome, co tady děláš?“ uslyšel tichý, ale stabilní hlas. 

Neville se nadechl ke smysluplné odpovědi, kterou ale nějak nedokázal vydolovat 

ze své mysli. „Já…“ Pohlédl do pootevřených šedých očí. „Jen jsem se chtěl 



ujistit, že budete oba v pořádku, ty i tvá matka. Asi… asi bych… měl jít.“ Začal se 

sbírat k odchodu, nervózní z Dracovy reakce. 

„Longbottome,“ přerušil jeho počínání znovu ten hlas, podbarvený špetkou 

pobavení, „ty jsi idiot. A raději už mlč, chce se mi spát.“ 

Neville se ohromeně otočil a dlouhou dobu jen tak zíral. Nevnímal, když se u nich 

zastavila madam Pomfreyová a souhlasně si něco zamumlala, nevěděl ani, kdy 

se znovu vzdálila. Všechno, co mohl, bylo sednout si a ohromeně hledět na tu 

spící tvář. Tvář jeho Draca. 

ooOoo 

Dveře se rozlétly s takovou prudkostí, že ředitel bradavické školy nestihl ani 

svého brzce ranního návštěvníka pozvat dál. 

„Albusi, tohle přesahuje všechno. Všechno!“ pronesla lékouzelnice důrazně a 

s jasnou výhružkou v hlase. Její nabíraná bílá sukně za ní povlávala ve věrné 

kopii proslaveného pláště Severuse Snapea, našedivělé vlasy měla po probdělé 

noci neupravené, ale v očích takový výraz, jaký u ní její dlouholetý přítel snad 

ještě nikdy neviděl. 

„Zdravím tě, Poppy, citronový drops? Jak se daří našim pacientům? Slyšel jsem, 

že už jsou mimo ohrožení života,“ odpověděl Brumbál a posunul si na nose své 

brýle. 

„Daří se jim dobře, Albusi, každou hodinou se jejich stav lepší. Naštěstí. A ne 

díky tobě!“ odvětila madam Pomfreyová a i přes nabízené cukrovinky a nenucené 

gesto, aby se usadila, zůstala se založenýma rukama na prsou stát. Celé její tělo 

vyzařovalo nespokojenost. Velkou. Nepředstavitelnou. Opravdovou a hluboce 

zakořeněnou. 

„Co se stalo, Poppy?“ zeptal se starý kouzelník a trochu si odsunul stranou svůj 

bílý vous, který se mu připletl pod ruku, když se sám natahoval pro oblíbená 

cukrátka. 

„Co se stalo? CO. SE. STALO?!?“ zeptala se žena a s každým slovem zvyšovala 

intenzitu svého hlasu. Teď už měla ruce v bok. „Albusi, udělal jsi v životě spoustu 

věcí, spoustu věcí, jejichž důvody neznám a možná ani nechci znát, protože, 

kdyby tomu tak bylo, možná bych si tě nedokázala vážit tak, jak si tě nyní vážím, 

ale můžeš mi vysvětlit, jak je možné, že jsi dovolil nebo možná spíše přinutil ty 

dva chlapce, aby spojily své magie?“ V tónu jejího hlasu bylo znát, že tomu ještě 

stále nedokáže uvěřit. 

Albus se zmohl jen na překvapené: „Och.“ 

Poppy se zamračila. „Ano, och. Takže… já čekám!“ 



„Poppy,“ ošil se Brumbál pod jejím pohledem. „Byla to záležitost života a smrti a 

oni s tím souhlasili, nikdo je nenutil…“ 

„To si umím přestavit, tvé přesvědčovací metody jsou mi dostatečně známé, 

Albusi. Řekni mi konečně, proč to udělali?!“ 

Bělovlasý muž měl alespoň tolik taktu, aby sklonil hlavu. „Kvůli mně. To kvůli 

mně. Když jsem říkal – záležitost života a smrti, mluvil jsem pravdu, jenže jsem 

nedodal, že se tady jednalo o můj život a mou smrt.“ 

„Albusi! A proč jsi mi nic neřekl! Jsem snad vzduch? Starám se ti tady o zdraví 

tvých lidí od té doby, co se známe, a to už je pěkná řádka desetiletí, a tobě 

nepřišlo na mysl, že by ses mi mezi řečí zmínil, že se blíží tvůj konec? Zejména, 

když jsi to věděl?!“ V závěru Poppy už zběsile ječela a mocně gestikulovala 

rukama. 

Brumbál zvedl hlavu. „Uklidni se, Poppy, nebyla jiná možnost, věř mi.“ 

Jenže madam Pomfreyová se nehodlala jen tak lehce vzdát, to neměla v povaze 

a tady šlo také o její svěřence. „A to ti nedošlo, co všechno se mohlo stát? Jejich 

magie mohly zdivočet, mohly se proti sobě postavit, mohlo dojít… k čemukoliv! A 

tobě, tobě, jednomu z nejváženějších mužů země, ne-li kontinentu, nepřišlo na 

mysl, že by ses měl nejdříve zeptat nějakého lékouzelníka? Když ne kvůli sobě, 

tak alespoň kvůli nim! Vždyť jsou to ještě stále skoro děti!“ 

„Nepřeháněj,“ odmávnul ji Brumbál se znovu nabytým klidem. „Nic se přece 

nestalo.“ Pod jejím nedůvěřivým pohledem ale jeho oči zpřísněly. „Poppy, dovol, 

abych ti připomenul, že to já jsem ještě stále tvůj nadřízený a ne ty.“ 

Madam Pomfreyová zalapala po dechu, tak tohle tedy nečekala. Pak ale zamrkala 

a v mžiku dala dohromady svou pochroumanou důstojnost. Napřímila se, 

pohrdavě na něj shlédla a pronesla. „V oblasti zdraví, pane řediteli, jsem! A 

nechám si to písemně potvrdit i školskou radou, bude-li to třeba!“ Otočila se na 

patě a práskla za sebou dveřmi tak mocně, že to muselo probudit všechny 

studenty ještě blaženě putující v říši snů. 

Albus si přemýšlivě promnul svůj vous. Však ona přijde k rozumu. Hodil to za 

hlavu a sklonil se k rozdělané práci, od které ho svým příchodem vyrušila. To ale 

ještě netušil, jak tvrdohlavou a neústupnou má na své škole léčitelku. 

 

Kapitola 17 – Po bouři je třeba vyčistit ovzduší 

Když se Harry konečně probudil, bylo už venku dávno světlo. Jenže ač se cítil 

celkem v pořádku, jistá malátnost a ubolenost těla ho ne a ne opustit. Pokusil se 

dopřát si ještě chvíli blaženého odpočinku a jen poslouchat poklidný praskot 

polen v krbu, škrábání brku po pergamenu, šustění látky… Málem by znovu 

usnul, nebýt zlotřilé ruky osudu, která si právě v ten moment usmyslela, že je 



ten správný čas, aby si Harry uvědomil, že je s ním něco v nepořádku. Přesněji 

není tak, jak by mělo být. A jak si zvykl, že bylo. Cosi mu chybělo. Tak 

hmatatelně, jako by ho někdo připravil o jeho vlastní končetinu. 

V mysli mu problesklo něco jako tušení. A to ho vystrašila víc, než by si byl 

ochoten kdy připustit. 

Magie byla pryč. 

Konkrétně - Snapeova magie. 

Necítil ji. 

Harry polekaně otevřel oči a prudce se zvedl do sedu. Vytřeštěným zrakem se 

rozhlížel po ztemnělém pokoji, až se jeho pohled zastavil na muži tiše 

opravujícím eseje. Ten obraz byl tak obyčejný, tak pokojný, tak… familiérní. 

Harry těžce polknul, srdce si stále běželo zrychleným tempem, ale dech se 

dostával pod kontrolu. 

Profesor vzhlédl, černé zorničky na mladíkovy spočinuly tak nějak mírně. Asi je 

stále ještě vyčerpaný, pomyslel si Harry. Jenže já to necítím! 

„Jste vzhůru,“ prohlásil Snape, což bylo samo o sobě divné. Muž nikdy neříkal, co 

bylo zřejmé. Byl to přece Snape, u Merlinova vousu! 

Harry pouze kývnul, dál na něj hleděl, neschopen se pohnout z místa. 

„Snídani? Nebo spíše,“ muž mrknul na hodiny na stěně, „oběd?“ 

Další přikývnutí. Harryho mysl se naplno zaobírala otázkou, zda ještě funguje 

nebo nefunguje jejich propojení, jako by to bylo záchranné lano jeho jinak 

bezútěšné existence. 

„Pane Pottere, snad jste neztratil schopnost řeči. Mě by to sice nesmírně potěšilo, 

mám ovšem pocit, že ostatní by to neshledali právě dobrým znamením,“ ozval se 

znovu Snape, trochu netrpělivě. 

„Naše spojení,“ vyhrkl Harry přidušeně, „je pryč.“ 

„Ach,“ ozval se profesor Obrany a odložil brk do kalamáře. Pokud Harry čekal 

nějaké doplňující vysvětlení, nedostalo se mu ho. 

„Co se stalo?“ zeptal se mladík přiškrceně. „Něco nevyšlo? Podělal jsem to? Jak 

je Malfoyovi? Pane, prosím, mluvte se mnou!“ To už se Harry sbíral do stoje a byl 

by se k muži snažil dostat blíž, aby ho tak snad donutil k mluvení, kdyby ho jeho 

hlas nezadržel na místě. 

„Uklidněte se, Pottere, a mírněte se s tím vstáváním. Myslím…“ 

Harrymu se zajiskřilo před očima, v celém zorném poli hvězdičky, Snape obrátil 

oči v sloup. 



„…že by to ještě nebyl dobrý nápad.“ 

Mladík dosedl na pohovku, několikrát zamrkal, pak ale vzhlédl a vyslal k němu 

prosebný pohled. Profesor si povzdechl. 

„Tak to vezmeme popořadě. Draco i Narcissa Malfoyovi budou, zdá se, 

v pořádku, ovšem bude trvat nějakou dobu, než se jim dostane plného zdraví. A 

ne, nic jste kupodivu nepokazil.“ 

„Tak… proč? Necítím naše…“ Ne, nechtěl to vyslovit nahlas. Co kdyby to byla 

pravda, víte? 

Snape násilím odvrátil oči a přinutil se dívat na pergameny před sebou. „Nechtěl 

jsem vás rušit,“ prohlásil pak jakoby mimochodem. 

Harry vykulil oči, nechápal. „Cože?!“ 

Uhrančivý uhlový pohled byl zpět, Harry zadržel dech. „Řekněme, že je kletba 

sice pryč, ale moje tělo ještě také potřebuje čas. Zaštítil jsem to spojení vlastní 

magií, abyste to necítil a… mohl si tak odpočinout.“ 

Harry se načepýřil. To snad nemyslí vážně! „Ale to vás muselo stát spoustu sil. 

Už tak jste se vyčerpal až dost. Spal jste vůbec, zatímco já tady klimbal?“ chrlil 

na něj, a přitom si detailně prohlížel profesorovy unavené rysy. Kruhy pod očima 

už mu asi nezmizí nikdy, bledá pokožka s ním byla neodmyslitelně spjatá. Jenže 

ještě tu bylo něco. Něco, co… Zatraceně, měl na sobě svůj plášť a vypadal, jako 

by mu prostě byla zima. Harry si nepamatoval, že by ho na něm po tom rituálu 

viděl. 

Snapeův výraz se zatvrdil. „Pane Pottere, dovolil bych si podotknout, že jsem 

ještě stále schopen posoudit, co zvládnu.“ 

Mladší muž nevěřícně zamrkal, ale pak se odvrátil, zatímco si sám pro sebe 

zavrtěl hlavou. Mizera! Jen jsem měl, pro Merlina, starost, copak to nechápe?! 

Nestalo se toho už tak dost? 

„Ovšem pokud na tom trváte…“ odkašlal si lektvarista a přitáhl tak jeho 

pozornost zpět. „Náhodou ano, spal jsem, a mám to v relativně brzké době 

v plánu znovu. Mé tělo totiž nepotřebuje tolik hodin oddechu, jako to vaše. Čtyři, 

pět hodin docela postačí.“ 

Harry vzhlédl. Překvapený. Že by se Snape tak trochu omluvil? Po některých 

věcech raději nepátrat. Usmál se. 

Na stolku se objevila snídaně, Harry se natáhl po koláči a s plnou pusou se 

rovnou zeptal na první, co ho napadlo. „Takže je to přece jen pravda, že?“ 

Snape, který se znovu vrátil k opravám, nechápavě povytáhl obočí, z pergamenu 

nespustil oči. „Co má být pravda?“ 



„Že ze samé nespavosti bloumáte po nocích po chodbách.“ 

To už k němu mířily černé zornice. „Pane Pottere, já nebloumám, já zajišťuji 

pořádek ve škole.“ 

„Hluboko v noci, pane? A každý den?“ pokoušel Harry své štěstí škádlením. 

„Pottere,“ zavrčel muž, výhružku na jazyku. 

„Taky chcete jablková koláč, pane? Dnes se obzvláště vydařil.“ Harry pozvedl 

jmenovanou potravinu a laškovně s ní zamával ve vzduchu. 

A to bylo prostě příliš. 

Snape odhodil brk, až se na eseji jistého chudáka studenta objevily kaňky rudé 

jako krev, a rázným krokem přelétl kabinet, rychleji, než by si byl Harry 

pomyslel, že bude po nedávných událostech schopen. Vztyčil se nad mladíkem 

v plné výšce. „Já si vyprošuji…“ 

Harry si také stoupl, zakymácel se jen lehce, jeho oči byly v porovnání s mužem 

nízko, ale výraz zůstal pevný. Koláč skončil kdesi na stole. 

„A já si vyprošuji, abyste mě ochraňoval, když to nepotřebuji, a zbytečně se 

vystavoval další bolesti, když to není nutné!“ 

Snape rozevřel oči, zorničky rozšířené šokem. To už stáli na délku lokte. „Vy drzý 

spratku, co si to dovolujete?!? Jak se jen opovažujete mi…“ 

Harry se povytáhl výš, aby zmenšil rozdíl mezi nimi. „Je to moje právo!“ zařval 

mu do obličeje. „Je to moje zatracený právo od okamžiku, kdy jsme to spojení 

podstoupili, vy jeden nemožně tvrdohlavý bastarde!“ 

„Zešílel jsi, Pottere? Ty na mě nemáš žádná práva, to já tě musím chránit! Já tě 

přece musím chránit!“ ječel Snape nazpět, obličej sevřený nepochopitelným 

hněvem, když v tom okamžiku něco polevilo, udělalo to klik a jeho ochrany se 

pod tlakem všech nevyřčených emocí zhroutily. 

Harrymu se podlomila kolena pod nenadálým přívalem magie a tupé 

všudypřítomné bolesti. Bezmyšlenkovitě zavřel oči. Padal a byl by se sesunul pod 

stolek, kdyby ho nezachytily profesorovy paže. Hlava mu klimbla, čelo se opřelo 

o zvedající se hrudník. Snape dýchal rychle a prudce, jako by právě uběhl stovku 

pod deset vteřin a nebyl na to trénovaný. 

„Dík,“ zamumlal mladík do jeho prsou. 

Paže kolem něj se zpevnily, jako by ho za nic na světě nechtěly pustit. Harry by 

přísahal, že to Snape ani nedělá vědomě. „Máte za co. Tohle je stejně vaše vina,“ 

zazněla chrčivá odpověď. 



Mladší muž se mátožně usmál. „Já vím. A stejně dík. Taky bych vás nenechal na 

zemi, i kdybyste mi do očí říkal takové ošklivé věci.“ 

Já vím, povzdechl si Severus v duchu a myslel na okamžiky tam za dveřmi 

v laboratoři. Harry přitisknutý k jeho zádům, tělo v pevném sevření mladých 

paží, dlaně na jeho břiše… A on nepolevil, i když ho to málem stálo všechny síly. 

„A myslel jsem to vážně, už to nedělejte. Ten štít mezi námi nechci…“ 

„Proč?“ vydechl Snape do jeho vlasů. Šimraly ho na kůži, lechtivě tančily po 

zdrsněné pokožce neoholené tváře. 

Mladík vzhlédl, zelená v očích trochu rozostřená, ještě si nevzpomněl na své 

brýle, a přesto svěží jako jarní zeleň právě skropená vláhou. „Nechápete?“ 

Snape zavrtěl hlavou. Nechápal. Kdo by se v tom spratkovi měl taky vyznat… 

„Tohle mezi námi,“ rukou mávl do prostoru mezi ně, tělem lehce zvětšil mezeru, 

„je pro mě něco jako kotva. Jistota, že někde je ten druhý. Není důležité, jaký je 

mezi námi vztah nebo byl, koneckonců, to už je teď bezpředmětné, ale ten pocit, 

že tam někde jste… Že…“ Polknul, jakoby nevěděl, jak dál. Odkašlal si. „Prostě už 

to nechci tak, jak to bylo dřív. Já… potřebuji vědět, že vás budu mít poblíž.“ 

Profesor ukročil, bílý jako stěna v nemocničním křídle. Harry ztratil kontakt 

s jeho pažemi. Tupá bolest dál protékala jeho tělem jako ve vlnách. A Snapeova 

magie bouřila, tornádo by se nezdálo zběsilejší. 

„Nic o mně nevíš…“ zašeptal chrčivě. 

Harry zavrtěl hlavou, usedl klidně na pohovku, natáhl se pro nedojedený koláč. 

Vyslal k němu nevinný pohled. „Neřekl bych, že nic. Vím toho málo, ale… chtěl 

bych víc. Pokud mi to dovolíte.“ 

Snape ho sledoval ostražitě, jako gazela zahnaná do kouta hladovými lvy. Zelená 

prostě zůstávala vyrovnaná, jako by mladík náhle spolkl moudrost světa, ta tam 

byla všechna zlost. 

Profesor se odvrátil, přešel ke krbu. Plameny si dál vesele tančily po dřevěných 

špalcích. Jako by se právě nedělo něco velkého. Nepopsatelného. A naprosto 

směšného. 

„Měl byste se vrátit k učení, Pottere, a ne se zabývat hloupostmi. Zkoušky vás 

tentokrát neminou, to mi můžete věřit.“ 

Tiché kroky po kamenné podlaze. Harry se zastavil půl metru od něj, intimní 

vzdálenost nepřekročil. Snapeova magie se kolem muže dál vlnila ve zmatených 

pramenech. 

„Není to hloupost, a vy to víte. Ale máte pravdu, udělám to, jak říkáte. Hermiona 

ze mě bude nadšená. Teď půjdu a nechám vás tady, abyste si to promyslel. 



Nebudu vás do ničeho nutit. Vím, že je možné, že se Voldemortova pádu ani 

nedožiju, ale… prostě… cítím se s vámi dobře. To je všechno.“ 

Otočil se, přešel k pohovce a posbíral si všechny své věci. Hůlku, brýle, boty. 

Muž dál zůstával u krbu, odmítaje na něj byť jen pohlédnout. Mladík upřel pohled 

na jeho záda, očima přeběhl po vysoké postavě. Byl tak štíhlý, možná spíše 

vyhublý, jako chrt trénovaný na dostihy, a stejně tak schopen nenadálých věcí. 

Usmál se a promluvil do ticha. „Víte, dnes v noci se mi zdál sen…“ 

Muž zůstal strnule stát, kameny krbového obložení měly jeho plnou pozornost, 

ale i tak se zeptal, bylo to jako nutkání. Zatracený, zatracený Potter. „O čem?“ 

Harry potřásl hlavou. „Ani přesně nevím. Ale bylo to příjemné, jako když vás 

matka hladí ve vlasech, s láskou, něhou…“ 

Snape ztuhl jako socha - že ještě dýchá, prozrazovalo jen chvění lemu jeho 

havraních šatů. „Takové sny někdy bývají.“ 

Harryho úsměv se rozšířil. „Jenže já si nemyslím, že to byla ona, že to bylo 

vysněné. Prostě vím, že se to stalo.“ 

„Pak jste měl zřejmě halucinace…“ 

„Nemyslím,“ zavrtěl hlavou Harry. 

Snape se prudce otočil. „Vy máte na všechno odpověď, že ano?“ 

Harry vážně přikývl, odpověděl klidně. „Pak jsme dva, pane.“ Intenzivně ho 

studoval, než mu došlo, že nemá smysl se dál trápit. Trochu nervózně přešlápl. 

„Pane, u mě jsou vaše tajemství v bezpečí, stejně jako ta má u vás, tím jsem si 

jist. Jediné, co bych si přál, je, aby se všechno mezi námi nevrátilo do starých 

kolejí. To by bylo hrozné. Ne… myslím, že dokonce děsivé. Po tom všem, čím 

jsme si spolu prošli, já… prostě vás nechci za nepřítele, ať už to bude v budoucnu 

jakkoliv.“ 

Pohled ve smaragdových očích se málem nedal snést, tak Snape prostě kývl. 

Uhranutý. 

Harry se usmál, kousl se do rtu. „Mohu… Mohu se zastavit na ošetřovně?“ 

Profesor ho rázným gestem odehnal. „Vy tam, Pottere, přímo musíte. Madam 

Pomfreyová už vás netrpělivě očekává.“ 

„Dobře,“ usmál se Harry a ke Snapeově úlevě konečně odešel pryč. 

Severus se svalil do bezpečí svého křesla a pokoušel se vstřebat teplo vycházející 

z krbu. Chlad a bolest, způsobená prokletím, postupně odcházely, ale tohle 

mrazení nemělo s chorobou nic společného, i když se šířilo ze stejného místa pod 

hrudním košem. Na tohle uhranutí totiž neexistoval žádný lék světa. 



Opravdu doufal, že ten spratek dostojí svému slibu a alespoň na chvíli se bude 

věnovat studiu. Jinak ho totiž uškrtí jako hada, a to ho rozhodně nebude stát 

žádné přemýšlení. 

V současné chvíli nejvíce toužil po tom, aby se James býval neměl chuť 

rozmnožovat, pak by totiž Severus Snape neměl problém. Nebo si to alespoň 

myslel. 

ooOoo 

Než Harry dorazil na ošetřovnu, setkal se ještě na chodbě s Ronem a Hermionou. 

Nejmladšímu Weasleymu samozřejmě večer jeho nepřítomnost v chlapecké 

ložnici neušla, zejména proto, že se zdržel na partii šachu s jedním sedmákem 

z Havraspáru a přišel dosti pozdě, ale říkal si, že když je jeho přítel na hodině se 

sklepním netopýrem, tak se mu snad nic nestane. Tedy kromě pohmožděných 

rukou od přepisování neskutečného množství vět nebo drhnutí kotlíků, které si 

Snape zřejmě půjčoval od Křiklana, když teď Lektvary neučil, jinak si zrzek 

neuměl vysvětlit, kde by k takovému množství špinavého nádobí přicházel. Takže 

šel poměrně v poklidu spát. Jakmile se ale Harry neobjevil ani ráno, málem by 

zorganizoval celoplošnou pátrací akci, kdyby ho ovšem Hermiona včas 

neinformovala o všem, co se v noci stalo. 

Takže když se ti tři dostatečně naobjímali, poplácali po ramenou a Harry dostal 

správnou měrou vynadáno, do jaké šlamastiky se to zase dostal, byl už chlapec, 

který přežil, zase tak unavený, že by si nejraději šel znovu lehnout. Včerejší 

kouzlení si na něm vybírala svou daň. 

Kamarádi ho doprovodili na ošetřovnu, a pak vzal Ron Hermionu do věže, aby jí 

tam, podle svých slov, zabavil všechny učebnice a knihy a poslal ji bezodkladně 

do postele rovněž. 

Nemocniční křídlo zelo prázdnotou, ovšem madam Pomfreyové Harryho 

přítomnost neušla, a okamžitě, jak se objevil ve dveřích, už ho dirigovala na 

nejbližší vyšetřovací lůžku. Nezáleželo na tom, jak moc ji ujišťoval, že je 

v pořádku, ona si prostě nedala říct. Diagnostická kouzla sesílala s hodinářskou 

přesností a nebyla spokojená do té doby, než se zobrazilo poslední z nich a 

nepodalo jí přijatelný výsledek. 

Nebýt toho, že se Harrymu vlastně ulevilo, že se může na chvíli natáhnout, byl 

by se už pokusil vzít nohy na ramena, ale takhle její péči prostě přetrpěl a 

v mezičase ji alespoň zahrnoval otázkami. A ona, kupodivu, poměrně povolně 

odpovídala. 

Vyložila mu, jak probíhalo léčení (a ano, některé krizové okamžiky před ním 

ponechala skryté), i to, že byli Malfoyovi umístěni do zvláštního pokoje v zadní 

části křídla, aby měli soukromí a nikdo se nedozvěděl o Narcissině přítomnosti. 



Harry si pomyslel, že to bylo dobře, pro všechny zúčastněné to tak bude lepší. A 

pro budoucnost paní Malfoyové také. Sice pochyboval, že by Voldemort 

informoval všechny své následovníky o svém plánu, v tomhle měl jistojistě prsty 

ryze on a Lucius, ovšem mohl by některému z nich nařídit, aby jejich pokus 

dokončil. Škoda, že do jeho hlavy neviděl. Nebo to možná bylo jeho štěstí. Ta 

chvilka z večera mu stačila na celý život. Takovou vše prostupující nenávist snad 

nemůže cítit žádná lidská bytost. Ale i když měl Harry dojem, že se podobná 

hrozba nebude v blízké budoucnosti opakovat, tak ho opravdu znepokojovalo, 

čeho všeho je Malfoy starší schopen v zájmu loajality ke svému pánovi, a pak 

také, jestli nemá Voldemort v Bradavicích nějaké své špehy. Nepochyboval, že 

ano. Draco Malfoy to zřejmě nebyl, ovšem stále se ještě nezjistilo, kdo se to 

pokusil sabotovat famfrpálový zápas a unést Hermionu. Otevíralo to až příliš 

mnoho otázek a žádných odpovědí se nedostávalo… Doufal, že je bystrozoři 

vystrašili dost na to, aby něco podobného nezopakovali. 

Když bylo po zdravotním vyšetření a lékouzelnice ho vybavila dostatečným 

množstvím lektvarů a nařízením, že nesmí minimálně do čtvrtka na vyučování, 

takže měl ještě zítra volný den na zotavení, vrzly v zadní části dveře a objevil se 

v nich Draco, oblečený jen v noční košili a županu. Zřejmě si potřeboval odskočit 

na toaletu. Když se jeho pohled spojil s Harryho, blonďák nejprve trochu 

znejistěl, ale pak se jeho výraz uklidnil a on pomalu, ale odhodlaně zamířil k 

nebelvírovi. Setkali se vprostředku místnosti. 

„Pottere,“ prohlásil zmijozel. 

„Malfoyi,“ vrátil mu to černovlasý kouzelník. „Slyšel jsem, že je ti líp.“ 

„Ano, hmmm, jo, ale ještě chvíli tě asi ve famfrpálu neporazím.“ 

„Jako kdyby se tak někdy stalo,“ odfrkl si Harry, ale jeho tón byl spíše dobíravý. 

Draco po něm střelil šedýma očima, ale když nevyhodnotil jeho projev jako útok, 

odpověděl: „To ale neznamená, že se tak někdy nestane.“ 

Harry pokrčil rameny. To byla jasná věc. Sport byl jako sázka do loterie - někdy 

jsi nahoře, jindy zase dole. Záleželo i na štěstí, a ne jen na schopnostech. 

Draco si odkašlal, zřejmě měl na srdci ještě něco. „Ehm, Pottere, musím ti… 

poděkovat, že jsi toho skřítka poslal na Manor. Matka se stále ještě neprobrala, 

ale nebýt jeho, tak…“ 

Nebelvír přikývl. Ano, věděl dobře, co by se pak stalo. A i když neměl 

k Malfoyovým nijak vřelý vztah, tak smrt by nepřál nikomu. Ne nadarmo bylo 

jeho prozatím nehrozivějším kouzlem Mdloby na tebe. 

„Dobře, takže já teď musím…“ Zmijozel ukázal gestem ke koupelně. 

„Chceš pomoct?“ ozval se Harry. 



Draco pozvedl obočí. „S čím přesně?“ 

Zelenooký mladík zrudnul. „No, myslel jsem, že ještě nejsi úplně v pořádku, 

tak…“ 

„Tohle ještě zvládnu, Pottere, neměj péči. Kromě toho, ty taky nevypadáš 

nejlíp.“ 

Harry si promnul spánky. „No jo,“ usmál se. „Takže já asi půjdu.“ 

Zmijozel přikývl. 

„A Draco,“ otočil se ještě Harry, načež zmijozel nevěřícně naklonil hlavu na 

stranu, že Potter použil jeho křesní jméno. „Brzy se uzdrav. Zdá se, že by bez té 

naší rivality nemělo famfrpálové soupeření ty správné grády.“ 

Zmijozel se sebevědomě ušklíbl a nebelvír se vzdálil. 

„To si piš, Pottere. To si piš.“ 

ooOoo 

Zaklepání na dveře, černě oděná postava vstoupila dovnitř. Albus za svým 

stolem jako obvykle vyplňoval nějaké papíry pro Ministerstvo. 

„Och, Severusi, už je ti dobře? Volno ti přišlo vhod?“ 

Snape po něm střelil vyčítavým pohledem, ale odkráčel přímo ke svému 

oblíbenému křeslu. „Samozřejmě. Jak ses rozhodl ohledně Narcissy?“ 

Ředitel odložil pergameny stranou, lokte opřel o desku stolu, až se mu lemy 

objemných zlatavých rukávů sesunuly až dolů a odhalily tak jeho předloktí 

pokrytá vrásčitou kůží. „Ještě jsem se nerozhodl. Poppy se vyjádřila jasně – vše 

se uvidí, až se probere, ale i tak ji nepustí z ošetřovny minimálně další týden, 

takže nám ještě zbývá nějaký ten čas. Bude záležet na ní, jak se rozhodne. Jestli 

se bude chtít přidat k nám, nebo vrátit k němu. Nestranná zůstat nemůže.“ 

Severus se zamračil, ale v duchu mu dával za pravdu. Jako manželka jednoho 

z nejoddanějších Smrtijedů opravdu nemůže zůstávat stranou. V kouzelnickém 

světě by ji ani klášter nezachránil, kdyby se ji Lucius rozhodl pronásledovat. 

Těžká volba. Manžel nebo syn? Severus tušil, na které straně asi teď leží 

pomyslná miska vah. Lucius si tímhle svým kouskem ošklivě zavařil. 

„Slyšel jsem, že byl pan Potter ohromný.“ 

Ani nevíš jak… povzdechl si lektvarista v duchu, ale pohled vysílaný 

Brumbálovým směrem by dokázal vraždit. 

„Obdivuhodný mladý muž, že?“ 



Severus zavrčel, nesnášel tyhle narážky a jiskření pomněnkových očí. Jako by 

nestačilo, že se musí vyrovnávat se vším ostatním a sám se sebou, ten pošetilý 

stařec mu těmi svými řečmi rozhodně v ničem nepomáhal. 

„Albusi, jaké s ním máš plány na prázdniny?“ zeptal se místo odpovědi. A teď to 

byl ředitel, kdo zůstal překvapeně hledět. 

„Na prázdniny?“ 

„Ano, přesně to jsem přece řekl,“ odsekl netrpělivě mladší muž. „Kam půjde pan 

Potter na prázdniny?“ 

„Přece ke svým…“ 

Severus naklonil hlavu na stranu, rukou uhodil do opěradla, zpražil ho pohledem. 

„Pokud jsem správně pochopil, není ten kamrlík v Zobí ulici jeho právě 

nejoblíbenějším místem na planetě. Nebylo by lepší,“ trochu se předklonil, „a pro 

nás také prospěšnější, kdyby mohl pokračovat v tréninku v kouzelnickém světě 

spíše než v mudlovském? Sám jsi řekl, že musí být ve správný čas připravený.“ 

Brumbál si promnul svůj dlouhý vous. „Co navrhuješ?“ 

„Bradavice ne, jsou příliš velké a tady bychom ho neuhlídali, ale co třeba 

Grimmauldovo náměstí?“ 

Ředitel souhlasně přikývl. „Slíbil jsem Harrymu, že bude moci vstoupit do Řádu, 

pokud si to bude ještě stále přát.“ 

Severus pozvedl obočí, hlas zdrsněný pobouřením. „A to jako kdy?“ 

„Och,“ Albus mávl nepřítomně rukou, zamyšleně hleděl před sebe, „už před 

nějakou dobou. Po té události v Rachotivém Kloboukovu. Nějak mu totiž došlo, 

že se tím rituálem stal plnoletým, a požadoval po mě okamžitý vstup. Odsunul 

jsem to na prázdniny. Takže máš vlastně pravdu, Severusi, měl by dostat 

možnost se rozhodnout. A kromě toho – Sirius mu dům na Grimmauldově 

náměstí odkázal. Je to jen jeho svobodná vůle, že nám jej ponechal jako hlavní 

sídlo řádu.“ 

Severus se zachmuřil. Pitomý paličatí nebelvíři, nedají si pokoj a stále se do 

všeho vrhají po hlavě. Copak nemůže ten kluk alespoň jednou normálně 

uvažovat? Být členem Fénixova řádu znamenalo ocitnout se v první linii bojů. 

Jenže… tam Harry Potter dávno byl, že? Už od svých jedenácti… 

„Takže domluveno,“ odvětil Albus, když se ticho v místnosti prodlužovalo. „Chtěl 

jsi ještě něco, Severusi?“ 

Mladší muž se odpoutal od svých myšlenek a pohlédl na svého nadřízeného. 

„Vlastně ano, chci probrat změnu vyučovacích hodin…“ 

ooOoo 



„Cože?!“ zahulákal Ron nevěřícně zírající na informační tabuli pod počítadlem 

kolejních bodů. „Vždyť jsme Obranu ve středu měli. Není moje chyba, že se 

Snape nedostavil a suplovala za něj Babbingová. Tohle by mělo být trestné!“ 

„Rone,“ napomenula ho Hermiona. „Babbingová nás sice může naučit ochranná 

kouzla za použití run, ale techniku soubojů a boje těžko, nemyslíš?“ 

„Jo, ale stejně, ten parchant to dělá schválně!“ vedl si zrzek dál svou. 

Harry vedle nich ani nedutal. Takže Snape si vyžádal novou hodinu se šesťáky a 

sedmáky, aby tak nahradil středeční výluku? Zajímavé… Jejich čtvrteční setkání 

bylo zrušeno, takže neměl o muži za celé dva dny žádné zprávy. I když – byla 

pravda, že skoro celý ten čas prospal, a na včerejší vyučování, na které už jít 

musel, ho spolužáci dovlekli skoro násilím. Bylo jen dílem štěstěny, že mu na 

Lektvarech nic nevybuchlo pod rukama, nebo spíše Hermioninou zásluhou, neboť 

se pasovala na jeho parťáka do dvojice, a že kolem sebe seslal na Dějinách tišící 

kouzlo. Jeho chrápání by možná upoutalo pozornost i dávno mrtvého učitele. 

„No řekni něco, Harry!“ dožadoval se Ron svého a pokoušel se ho tak strhnout na 

svou stranu. 

Černovlasý chlapec ale jen pokrčil rameny. „Miona má pravdu. Zkoušky jsou za 

rohem a opáčko nám jenom prospěje, nemyslíš?“ 

Ron vykulil oči. „Harry, řekni, že to není pravda. Oni ti něco udělali, že ano? Ty 

ses přece nemohl přidat na stranu šprtů, že ne?“ 

„Nepřeháněj. Ať si klidně propadnu z Dějin nebo Jasnovidectví, ale Obrana je 

důležitá, chápeš? Potřebujeme ji.“ 

Weasley svěsil poraženecky ramena. „Doufám, že si ten mizera aspoň umyl 

vlasy, když měl na rozdíl do nás dva dny volna…“ zamumlal si pod fousy, než se 

se svými přáteli vydal sklepení vstříc. 

ooOoo 

Harry seděl v zadní lavici. Neměl pocit, že by se měl skrývat, ale ani příliš 

vyčnívat, prostě jen jako všichni setrvával na hodině, kterou si oblíbil. Často 

přemýšlel nad tím, co by se stalo, kdyby měli Snapea už od prvního ročníku, 

nebo Remuse. Byli by v Obraně lepší než teď? Nebo by to s některými bylo stále 

stejně beznadějné? Těžko říct, ke všemu byl potřeba talent – k létání, sesílání 

kouzel, skládání básní… Pro něj byla Obrana a vše, co se kolem ní točilo, skoro 

jako druhá přirozenost. A jestli to dostal do vínku od svých rodičů nebo s tím měl 

co do činění Tom Raddle té osudné noci v Godrikově dole, to bylo vlastně 

nepodstatné. 

Poslouchal výklad, dělal si poznámky a sem tam pokýval hlavou na Ronovo 

polohlasné mručení a reptání. Měl toho zrzka rád, opravdu měl, ale někdy byl ten 

chlapec prostě jako umanutý ve svých vlastních přesvědčeních. A i když dokázal 



Snapea akceptovat jako pomoc pro Harryho, stále nedokázal přenést přes srdce, 

že by muž dokázal být i něčím jiným než umaštěným mizerou. A to on dokázal, 

že? Možná mimovolně, nestřeženě, ve chvílích slabosti, ale dokázal. Severus 

Snape byl také schopen citů, a to dokonce i těch něžných, ač se tomu třeba sám 

bránil. 

„Přejdeme k praktické ukázce,“ prořízl ticho náhle profesorův hlas. Jeho pohled 

zkoumal tváře studentů, jako by se pro někoho rozhodoval. Řadami lavic projelo 

zachvění. Nikdo se nechtěl stát dobrovolnou obětí Snapeova představení. 

Harryho pohled ale zůstal přímý. Vyčkával, co si na ně zase přichystal. Vypadal 

dobře, skoro až příliš, i bez svého pláště, který zřejmě opět odložil. Dokonalá 

ukázka síly a mrštnosti. Jako by se žádné prokletí nekonalo. Pozoruhodné. 

Když se černé panenky setkaly se zelenými, muž se ďábelsky ušklíbl, zmijozelové 

se začali pochechtávat. „Pane Pottere, předvedete třídě přesné trefování na cíl.“ 

Harry pozvedl obočí. Poslušně vstal. Mužův výraz byl teď odměřený a chladný. 

Magie seděla pevně na svém místě, neukazovala žádné emoce. Harry začínal mít 

nepříjemný pocit. 

Hněváte se? vyslal jeho směrem tichou myšlenku. Krok trochu vázl, jak tak šel 

uličkou dopředu. 

Snape povytáhl obočí. Ano, ale ne za dnešek. Někdy si neuvědomujete, kdy je 

správné přestat mluvit. 

Harryho výraz se trochu uvolnil, rysy prozářil úsměv. Aha, tak jo. 

Profesor se zamračil, třídu umlčel zlostným pohledem. Pottere, chování. Tváříte 

se jako na plovárně. 

Pardon, omluvil se chlapec, než se konečně dostal do popředí a postavil se do 

postoje. Na druhé straně třídy už byl přichystaný kouzelný terč. Otočil ke 

Snapeovi hlavu. „Jaké kouzlo?“ 

„Jakékoliv, které přesně zasáhne střed a nic víc.“ 

Harry se zamyslel, a pak se ušklíbl - tohle byla hračka a Snape to dobře věděl. 

„Everte Statim.“ 

Střed plátna se protrhl, jako by ho zasáhla přesně mířená kulka. 

Třídou to zašumělo. V Harrym se rozprostřelo uspokojení. 

„Slušné, Pottere. Pět bodů pro Nebelvír.“ Lapání po dechu od zmijozelských i 

nebelvírských přerušilo rázné: „Postupně se všichni vystřídáte a začneme od 

zadních lavic. Dnes to ještě nebude na známky, ovšem příště už ano. Weasley, 

k tabuli.“ 



Harry se vrátil zpět na své místo, sledoval počínání spolužáků. Takže to byla 

pravda. Snape své slovo dodržel. Už žádní nepřátelé. A to byl dobrý pocit, moc 

dobrý pro někoho, kdo ještě před pár měsíci nechtěl nic víc, než aby mu šel ten 

netopýří muž z očí a už se nikdy nevrátil. Některé změny jsou prostě dobré. 

Usmál se. 

Když se všichni s víceméně zdařilými výsledky vystřídali u tabule a přijali od 

Snapea zdrcující, kousavý nebo snad zřídkavě i pochvalný komentář, byla hodina 

u konce. Ron pospíchal ze dveří málem ještě dřív, než profesor dokončil své 

prohlášení, že mohou odejít. 

Harry nespěchal, a, jak zjistil, ani nemusel. Snapeovo: „Pottere, vy tady 

zůstaňte,“ ho stejně zadrželo v místnosti. 

Jakmile byli všichni pryč, Harry došel ke katedře a zvídavě se na něj zadíval. 

„Pottere, ředitel na mé přání zamíchal s rozvrhem, takže se teď budeme s vašimi 

spolužáky setkávat dvakrát do týdne pravidelně. Zbytek vašeho trestu je 

zrušený.“ 

„Ale…“ namítl Harry, polkl. „Cože?“ 

Snape pozvedl obočí. „Měl bych za to, že budete mít radost.“ 

Harry se zatvářil kysele. „Nebýt toho hadího zmetka, možná bych měl.“ 

„Pottere, pozor na jazyk,“ napomenul ho profesor automaticky. 

„Pardon, nebýt Tomáška Raddláška…“ odsekl teď už doopravdy namíchnutě. To 

přece znamenalo, že ho Snape už… 

„Pottere, tohle není hra!“ 

„Já to taky tak neberu,“ rozpřáhl ruce. „Proč jste to udělal?“ zeptal se vyčítavě, 

zelená hněvivě žhnula. 

Snape si promnul spánek, už zase ho začínala bolet hlava, od toho prokletí se to 

stávalo dvakrát tak často. „Pottere, i já potřebuji chvíli klidu. Sám jste mi to 

vyčetl. A ten měsíc snad už nehraje takovou roli.“ 

Harryho výraz se změnil na provinilý, svěsil ramena, sklonil trochu hlavu. Sakra! 

„Omlouvám se.“ 

„Budeme pokračovat o prázdninách,“ dodal profesor na vysvětlenou. 

„Cože? Jak?“ Vzhlédl, visel na něm očima, úpěnlivě. 

„Ředitel se nechal slyšet, že je na vás, jestli je budete chtít trávit v Kvikálkově 

nebo na Grimmauldově náměstí. Máte možnost se k tomu vyjádřit.“ 



Harry se zakuckal. Brumbál mu ještě nikdy nedal možnost volby. „Děláte si 

legraci, že ano?“ 

„Pottere, já nežertuji,“ zavrčel Snape podrážděně. 

Harry si radostně prohrábl vlasy, až mu trčely na všechny strany jako bodliny 

divotvorného ježivce. „To je… No to je… super! Ani jsem nedoufal!“ 

Severus se opřel na židli a pobaveně ho sledoval, černá v očích jiskřivá jako 

bezmračná noc. „Chápete doufám, že to bude znamenat, že se budete řídit 

nařízeními ředitele a členů řádu, budete dodržovat pravidla, která stanovíme, a 

také budete dál pilně trénovat? Pottere, na lenošení moc času nebude.“ 

„Och, jo… jistě. I tak je to super. Konečně si nebudu připadat od všeho 

odstrčený.“ 

Nebelvír málem skákal radostí do stropu, Severus z něj nedokázal spustit oči. 

Dokázal být tak rozkošný. A pošetilý… 

„Teď už běžte, jistě máte nějakou důležitou hodinu,“ odehnal ho dřív, než mu 

tady samou bujarostí zničí vybavení celé učebny. 

Harry se usmál, upřímně, od srdce, jeho oči blyštěly jako dva drahokamy, magie 

by nejraději objala celý svět. „Díky, pane.“ 

„Za?“ 

Nebelvír se otočil, mrknul na něj. „Tohle je vaše zásluha, to mi nevymluvíte,“ a 

vyřítil se ven jako kulový blesk. Snape dokázal jen podrážděně přimhouřit oči. 

A to jsem si myslel, že ten jasnovidný je tady Albus… 

 

Kapitola 18 – Draci a dračí matky 

„Dobby, je to pravda?!“ 

„Řekneš nám to?“ 

„Vážně jsi byl tak statečný?“ 

Trojčata Gilly, Tilly a Filly v koutě bradavické kuchyně neproniknutelně obklopila 

zcela zmateného skřítka Dobbyho a neustále ho zahrnovala všetečnými 

otázkami. 

„Ta odvaha!“ vypískla jedna. 

„Kuráž!“ přisvědčila druhá s neustálým přikyvováním hlavy. 

„Jaké to bylo?“ zajímala se třetí unešeně. 



„A co paní Malfoyová, je krásná, že ano?“ 

„Viděl jsi ji potom?“ 

„Vezmeš nás k ní, prosím…“ 

Skřítek, jenž byl vždy všemi kouzelníky, kteří ho znali, považován za největšího 

mluvku a popletu svého druhu, dokázal jen kulit oči a dusit se potlačovaným 

jekotem. Nejradši by se někam schoval a zacpal si uši neprostupnými špunty. 

Nebo skočil ze skály, pod vlak, nechal se sežrat vlkodlakem (což by šlo zařídit, 

jak mu napovídala jeho mysl), prostě cokoliv… 

Od té doby, co se vrátil z Malfoy Manoru, nastalo mezi domácími skřítky hotové 

peklo. Jedni ho obviňovali z porušení kouzelnických zákonů, jiní mu blahořečili za 

jeho odvahu a rychlé jednání, a pak tu byla skupina třetí – šílená trojčata Illyova. 

Před nimi totiž nebylo úniku. Nezáleželo na tom, kam by se schoval - jestli do 

Tajemné komnaty nebo na konec světa - skřítci vládnou svou vlastní magickou 

silou a když se tyhle tři spojily… tak byl s každým amen, dokud nedostaly, co 

chtěly. Dobby někdy v koutku své myšlenkami vířící mysli uvažoval, jestli by 

před nimi třeba obstál Temný pán, kdyby se rozhodly ho pokořit, pak se ale 

raději opařil žehličkou, protože takové nápady byly přece zapovězené. Skřítci 

mohli pomáhat, mohli plnit příkazy, ale nesměli se do ničeho plést z vlastní vůle, 

tedy většinou… 

„Dobby, Dobby, Dobby, prosííííím,“ kulila na něj očka ta prostřední z nich, Tilly, 

zřejmě. „Vezmi nás k ní.“ 

„Anooo,“ přidala se Gilly, „chtěly bychom ji aspoň vidět. Prý je moc krásná.“ 

„A má zářivé vlasy, které se na slunci jen třpytí,“ zasnila se Filly, „jako 

princezna.“ 

„Nebo víla…“ 

Dobby dokázal jen mrkat, než zlobně zaskřehotal. „Kouzelníky na ošetřovně 

nikdo nesmí rušit!“ A to byla chyba. Rukou si bezodkladně zakryl tu svou 

nevymáchanou pusu, ale už bylo pozdě. 

„Na ošetřovně?“ 

Skřítkám zasvítila očička obrovskou touhou, a pak spustily všechny najednou. 

„Smíme se tam podívat?“ 

„Jen nahlédnout, nikdo nás neuvidí…“ 

„Ani o nás nebude vědět, prosím…“ 

Dobby by si nafackoval. Stejně to potom udělá - oheň, horká voda, kamenná 

zeď, to bylo jedno, hlavně aby to bylo bolestivé a dlouhotrvající. V současné době 



měl totiž jen dvě možnosti – buď je nechá jít samotné a vystaví se riziku, že tam 

něco příšerného provedou, a pan Harry určitě nebude rád, nebo… musí jít s nimi. 

Volba byla jasná. 

Dobby přetrpěl už horší věci a ničeho se nezalekl. Možná jen trošičku pana 

Malfoye, a drobet ředitele Brumbála, a pak se taky strachoval o pana velkého 

Harryho Pottera, a pak… och, ano, Dobby se totiž bál skřítek. Ony totiž byly 

strašlivé, ďábelské, největší zlo, jaké kdy kouzelnický svět viděl. Ano, je to zcela 

jasné - Temný pán byl proti nim úplný pidižvík! 

Vážně! 

ooOoo 

Všichni čtyři se objevili v koutku pokoje pro zvláštní pacienty. Dobby ani nedutal 

a pro jistotu ty tři pohromy skřítčí komunity zpražil svým nejvýhružnějším 

pohledem. Ne, že by to snad bylo něco platné. Juchací trojčata se nadšeně 

rozhlížela kolem a špicovala uši. 

Mladý pan Malfoy seděl zahalený do tmavě zeleného županu u postele své 

matky. Jednu ruku měl odloženou v klíně, druhou volně na pokrývkách, asi o 

něčem uvažoval. Paní Narcissa stále vypadala bledá a starostlivý pohled v očích 

mladého pana Draca dával na vědomí, že se ještě neprobudila. Nebylo by divu po 

tom všem, co asi prožila. 

Dobby na to vůbec nechtěl myslet. Jak ji tam našel, na podlaze růžového 

salonku, málem ani nedýchala, kůži měla chladnější než led, rty i nehty 

promodralé, vlasy neupraveně rozhozené kolem sebe. Proč se o ni nepostarali 

její vlastní skřítci? Dobby nevěděl. On se dokonce ani žádný z nich za celou tu 

dobu, co byl Dobby na Manoru, neukázal. Dobby je znal všechny. Kupy, Muffi, 

Tinu, Siriho, dokonce i malého Dopitu. Že by je pan Lucius všechny odvolal pryč? 

Musejí snad, chudáci, pomáhat tomu strašlivému a ďábelskému Pánovi zla? 

Dobby se otřásl už jen při té myšlence. Někdy byl skřítkův úděl prostě tak těžký. 

Proto se raději nerozhlížel, popadl paní Malfoyovou a přenesl ji do bradavické 

školy přímo na ošetřovnu, jak nakázal pan Harry. 

A to se stalo už před několika dny. 

Takže – proč se ještě neprobudila? Dobby věděl, jakou práci odvedli profesor 

Snape a madam Pomfreyová, dokonce se mu doneslo něco i o panu Harrym. 

Jenže oba zasažení – pan Draco i profesor byli jakžtakž v pořádku. Byla snad 

paní tak slabá? Nebo… Dobby polkl. Nebo ji snad přivedl pozdě? Pomy, skřítka 

přiřazená pro ošetřovnu, mu řekla o tom, jak se jí málem zastavilo srdce a jak ji 

musela madam Pomfreyová oživovat. Ale posledních pár dní to vypadalo, že se 

lepší. Tak… 



Zanechal za sebou ta tři třeštidla, která naštěstí nezajímalo nic jiného, než jak 

paní Narcissa vypadá, a vydal se pod kouzlem neviditelnosti k lůžku blíž. 

Třeba kdyby… kdyby měl tu možnost zkusit probudit její magii, tělo by se 

probralo samo od sebe. Dobby to jednou udělal pro pana Draca, když byl ještě 

hodně malý a spadl z koštěte. Byl tehdy v bezvědomý jen chvilinku a tak stačilo 

jen popostrčit jeho jádro, něco jako když šťouchnete do houpačky a ona se sama 

rozkýve. Dobby to nikdy nikomu neřekl, měl tehdy mladého pána na starosti, a 

kdyby se to dozvěděl pan Lucius… No, řekněme, že by to bylo ošklivé. 

Ohlédl se, skřítky si právě něco šeptaly a vzrušeně se dohadovaly. Holčičí věci, 

jak jinak. Otočil tedy hlavu zpět. Pan Draco si ze stolku podal nějakou knihu a 

přešel k oknu, aby si tam v křesle chvíli četl. Teď byla ideální příležitost. 

Děj se vůle mocné Helgy z Mrzimoru, patronky skřítků, zašeptal si k sobě, natáhl 

ruku a lusknutím vyslal skřítkovskou magii vpřed. Vzduch v místnosti se zavlnil. 

Trojčata vyděšeně vypískla, pan Draco se prudce otočil. Dobby skočil zpět a 

přemístil se i s Gilly, Tilly a Filly pryč. 

ooOoo 

Ošetřovnou zazněl tichý alarm. Madam Pomfreyová se hnala přes celou místnost 

k zadním dveřím se zlou předtuchou. Rozrazila dveře a… zastavila se na prahu. 

Draco Malfoy ležel své matce v náručí, tvář zabořenou do jejího krku. A když 

vzhlédl, mohla Poppy poprvé za svůj život vidět jeho oči lesklé a plné něhy. 

„Ehm, pane Malfoyi, paní Malfoyová, monitorovací kouzla mi právě hlásila, že se 

odehrála nějaká změna. Dovolte, prohlédnu vás.“ 

Blondýnka tázavě vzhlédla ke svému synovi. „Proč tady vlastně jsem? Ještě jsi 

mi to neřekl.“ 

Draco trochu váhavě poodstoupil, aby lékouzelnici umožnil přístup. „Co si přesně 

pamatuješ?“ začal zvolna. Nechtěl ji nijak děsit, pokud to nebude nutné. 

„Začala jsem připravovat oslavu tvých narozenin…“ 

Draco se zamračil. Jak to? Otec ho přece vydědil, tak nemohla počítat s tím, že 

by se vrátil domů. 

„Tolik jsi vyrostl…“ 

Zmijozel polknul, krve by se v něm nedořezalo. Poppy sledovala jejich slovní 

výměnu mlčky. „Mami, oslavu kterých narozenin?“ 

Narcissa nechápavě potřásla hlavou. „Přece patnáctých,“ pronesla jako by to bylo 

samo sebou. 

Draco se neubránil zalapání po dechu. Usadil se na svou postel. 



„Draco, miláčku, děje se něco?“ 

Šedé oči zalétly k lékouzelnici, ta jen neznatelně zavrtěla hlavou. „Nic,“ 

odpověděl přidušeně, „jen… s oslavou jsem letos nějak nepočítal…“ 

Narcissa mu věnovala laskavý úsměv. „Mělo to být překvapení, až se vrátíš domů 

ze školy. Patnáctiny se neslaví každý rok.“ Pak její úsměv povadl, pohledem 

přecházela od jednoho k druhému, jejich zasmušilé výrazy ji mátly. „Ale teď mi 

už konečně vysvětlete, co dělám tady.“ 

„To je trochu komplikované. Já vás teď vyšetřím, ano?“ ozvala se madam 

Pomfreyová. Narcissa se zamračila, ale po chvíli kývla. 

Draco ji nešťastně sledoval. Mami… 

ooOoo 

Když Remus vstupoval na ošetřovnu, byl trochu nervózní. Jako člen řádu věděl, 

co se stalo, alespoň rámcově. Hovořil s Harrym, Albusem, dokonce i Severusem. 

Takže měl povědomí o tom, že se Lucius pokusil skrz krevní pouto zlikvidovat 

svého syna a návdavkem, ať už vědomě nebo ne, přibral i svou ženu. Jak se 

Severusovi tu kletbu podařilo zničit mu ovšem zůstávalo skryté. Pro vyšší dobro 

a tak dále. Starý tajnůstkář! Remus nepochyboval, že si Albus nechává plno věcí 

pro sebe. Ale i tak mu důvěřoval. Ne slepě, ale ten muž měl rozhled, měl vizi a 

zatím je nesvedl z cesty, takže ano, Remus věřil jeho úsudku. 

Otevřel hlavní dveře, pozdravil se s Poppy, která úřadovala ve své pracovně, a 

spatřil ji stát ve vzdáleném konci místnosti u okna. Její postava byla 

nezaměnitelná. Neviděl ji… no… už to muselo být dávno. On se společenským 

událostem vyhýbal, a přiznejme si to – kdo by ho kam taky zval, s jeho 

postižením a postavením – a ona byla přece dávno vdaná žena z jiné vrstvy. 

Takže ne, Remus Lupin neviděl Narcissu Malfoyovou bezmála od té doby, co 

odešel ze školy. 

Hleděla na školní pozemky. Na louce před budovou posedávaly hloučky dětí, 

v dálce bylo vidět létající hráče famfrpálu, celá ta scéna byla osvětlená sluncem, 

které prohřívalo zem i vodu jezera. Za chvíli budou prázdniny, bylo to cítit 

ve vzduchu. Kdy naposledy Remus nějaké takové měl? Od Voldemortova návratu 

měl pocit, jako by byl stále v jednom kolem. A… ano, samozřejmě, rozhodně 

nebyl sám. 

Zakašlal, aby ji nevystrašil a také jí dal možnost případného úniku. Ona se 

otočila. Zlaté vlasy se přesunuly z jejích zad na ramena, modré oči zamířily 

k příchozímu. Jakmile ho poznala, nasadila společensky přijatelný výraz. Odstup, 

to Remus cítil. 

Povzdechl si. 



„Narcisso, slyšel jsem, že už je ti dobře,“ pronesl vlkodlak, zastavil se asi půl 

druhého metru od ní. 

Ona mi pokynula. „Lépe, děkuji.“ 

„Draco už je zpátky v podzemí? Viděl jsem ho na obědě,“ vyptával se dál. 

Ona nakrčila nos. „Ještě ne, zůstane tu do neděle.“ 

Nastala chvíle trapného ticha. Oba nevěděli co říct, oba ani nechtěli nic říkat, a 

pak, jak to tak bývá, se rozhoupali oba najednou. 

„Narcisso, chtěl jsem…“ „Lupine, co jsi…?“ 

Zmlkli, muž polkl, ona na něj hleděla vyčkávavě. Remus zvedl hlavu. „Jen jsem ti 

chtěl nabídnout svou pomoc, kdybys potřebovala…“ 

Ztuhla. Malfoyové přece žádnou pomoc nikdy nepřijímají. „Lupine, nevím, co tě 

vede k přesvědčení, že…“ 

„Cisso,“ použil její zdrobnělé jméno a tím ji naprosto odrovnal. Hleděla na něj… 

ohromeně, v šoku. „Kdysi, za studií, jsem tě považoval za kamarádku. A ano, 

připouštím, že se od té doby změnilo mnohé, Temný pán se vrátil, Sirius…“ 

Odvrátil se, opřel dlaněmi o parapet. Studenti dál vesele skotačili na zelené 

trávě, četli si nebo si jen tak užívali pěkného dne. Tak plní života, kterého se 

Siriusovi už nedostávalo. Natočil k ní tvář. „Nemusíš být na všechno sama…“ 

Její výraz se změnil z odmítavého na zarputilý. „Mám svého syna.“ 

„Jistě, samozřejmě. Draco se… Změnil se.“ Na chvíli se odmlčel, pokýval hlavou. 

„Jaký chceš, aby byl? Jako Lucius?“ 

Teď se vyloženě zlobila. „Co je ti do toho, Lupine? Draco je to nejlepší, co mě 

v životě potkalo, a já ti nedovolím, abys to tady urážel!“ 

Vlkodlak se smutně usmál. Takže připomínka Luciuse znamená urážku? Dobře. 

„Nikoho neurážím, Cisso, naopak. Myslím, že Draco bude jednou muž hodný 

svého jména a postavení. Ale co z něj chceš ty? Jakým směrem jsi načrtla jeho 

cestu životem?“ 

Žena se zamračila. „Lupine, to, že si nepamatuji poslední dva roky, ještě 

neznamená, že…“ Tady se zarazila, výraz jejích očí trochu znejistěl, možná si 

nebyla jistá svou životní cestou, ale svým synem, ano, tím si bude jistá vždycky. 

Remus se na ni povzbudivě usmál, její pohled se změnil na odhodlaný. „Ať už se 

se mnou stane cokoliv, můj syn bude přesně tím, kým bude sám chtít, a nikým 

jiným!“ 

Na to Remus jen kývl. Ano, takhle si Narcissu Malfoyovou představoval. Silnou, 

rozhodnou a milující. 



Otočili se zpátky k oknu. Následující ticho už možná nebylo tak tíživé. 

Draco Malfoy, opírající se o přepážku mezi hlavní místností a pracovnou 

lékouzelnice, tiše, ale velmi úlevně vydechl. 

ooOoo 

Návrat zmijozelského prince do hadího doupěte byl oslavován jako nikdy. 

Zejména, když se rozkřiklo, že bude Draco v úterý slavit narozeniny a 

předpokládalo se tak, že bude následovat honosná slavnost s občerstvením. 

Severus si oddechl, že to proběhlo v takovém klidu. Draco všechny zvědavé 

dotazy s přehledem odpálkoval, všichni šťouralové dostali dostatečně najíst a na 

koleji zavládl klid. Po tom posledním měsíci, kdy se obával toho nejhoršího – 

tedy, studentské revoluce, nebo spíše revolty a vendetty - jakmile se odhalila 

pravá věrnost vedoucího koleje a následně i změna pozice vůdčího studenta. 

Naštěstí se nic takového nekonalo a Severus upřímně doufal, že si jeho 

zmijozelové konečně uvědomili, že musí své činy důkladně uvážit a ne slepě 

následovat své rodiče, známé, nebo snad svou pomstychtivou stránku. Mohlo by 

se jim to vymstít. Jako jemu. Ba co víc, mohlo by je to stát život. Nebo jejich 

blízké. 

Draco Malfoy se stal plnoletým, a i když tím Severusovi zmizela jedna z dalších 

povinností, zjistil, že začíná pociťovat, jak na něj doléhá tíha jeho údělu. Byl 

starý, ošklivý, bez dětí a přátel, sám… 

Sám? 

Och, ano Potter, který se vetřel do jeho osobního prostoru a nárokoval si tak 

bezostyšně jeho přízeň. Potter, který… Čert ho vem. 

Potter a jeho zelené oči. 

Potter a jeho úsměv. 

Potter a jeho potřeba někomu bezmezně věřit. 

Ne, Severus nikdy nebyl takový. Svěřit někomu svůj život bezvýhradně. On měl 

své pochybnosti, výhrady. Byl snad ten kluk úplně slepý? Kam se ztratil všechen 

ten já-vás-tak-nenávidím pohled a přesvědčení? Nebo je možné, aby prohlédl, 

dostal se mu pod kůži a uviděl tam… Co? Zázrak? Něco, v co lze věřit? Čemu lze 

věřit? 

Chtěl ho přece využít, ano, to Severus chtěl. To přece zmijozelové dělávají, když 

už něco takového jako rituál spojení magií musí podniknout. A Severus na tom 

pracoval, jak jen mohl. Jenže… zjistil, že to bylo těžké. Těžké nepodlehnout 

jistým svodům. 

Takže - co k němu toho spratka tak přitahovalo? 



Ať se na sebe Severus díval, jak chtěl, on to neviděl. Zplihlé černé prameny, 

zlomený nos, tmavé oči a bledou, bezmála bílou pokožku. Nic zvláštního. Spíše 

naopak. Vzhled, který v každém studentovi i dospělém budil hrůzu. 

A pak si vzpomněl na Grangerovou té pondělní noci, a znovu na Pottera, a na 

Draca. Avšak k tomuhle chlapci měl Severus vždy jinačí vztah, kde byl respekt a 

důvěra součástí. Ale ti dva další? Naivní nebelvíři. Blázniví, směšní, zbytečně 

oddaní nebelvíři. Zmijozelovi stačí jedna chyba, aby vás odmítl. Nebelvír? Ten 

vám dává další a další šance, i když ho zraňujete do krve. A ano, stačí pak jedna 

drobná kapka do velkého moře chyb, které jste už natropili, a odvrhne vás do 

nenávratna. Ale do té doby? Je vám věrný, až za hrob. 

Takže co teď? Severus počítal s tím, že bude muset přetrpět ten poslední měsíc 

do konce roku. Pak už se alespoň nebude muset potýkat se svými povinnostmi 

vůči Zmijozelu. S Potterem a vším ostatním se tedy vyrovná o prázdninách. A že 

to ani tak nebude nic snadného? To mu bylo nad slunce jasnější. 

 

Kapitola 19 – Konec roku 

Harry zamyšleně hleděl na místo, kde Snape běžně sedával. Teď, sotva pár dní 

před zkouškami, byla všechna obvyklá studijní místa beznadějně obsazená a 

pokud se nehodlali učit na dně Černého jezera nebo ve výběhu jednoho 

z Hagridových miláčků, museli vzít zavděk jinou alternativou. Což byla 

v současné době Velká síň. Harry by nikdy neřekl, jaké zázraky dokáže učinit 

drobné kouzlo pro zajištění soukromí. Nebýt pár hloučků v koutech místnosti, 

připadal by si tu skoro jako sám. Tedy sám s Hermionou a Ronem. 

Studovali už několik hodin, Hermiona je pérovala jak zjednaná, jako by 

neexistovalo nic jiného. Ani svět tam venku, válka s Temným pánem, drobné 

radosti života, bezmála ani spánek či jídlo. Pro tentokrát existovaly jen 

pergameny, učebnice a zoufalá touha mozku udržet si poslední zbytky příčetnosti 

a načerpat do sebe alespoň nějaké vědomosti. 

Harry byl… unavený, chyběly mu chvíle klidu, chyběla mu možnost alespoň na 

chvíli uniknout všemu tomu nebetyčnému shonu a brebentění, chyběl mu… 

Snape. 

Samozřejmě ho vídal, u některých jídel, na hodinách, na chodbě, jenže tohle 

všechno jako by prostě nebylo dost. Někde tam uvnitř něj sídlila část duše, která 

cítila prázdnotu a snad i stesk po kousavých narážkách, rozhovorech s nádechem 

bolestného porozumění, skrytých pohledech černých očí, které ho z přítmí jeho 

komnat sledovaly. 

Zatraceně, Snape mu prostě chyběl a ani Hermionina horlivost na tom 

nedokázala nic změnit. Jako by se to spíš s postupem času ještě stupňovalo. 



Jedinou útěchou mu byl mužův slib, že o prázdninách všechno doženou. Harry se 

musel v duchu smát. Stalo se přesně to, co by považoval za nemožné - Harry 

Potter, mistr průšvihů a studijní lempl, jak by určitě jistí lidé s jízlivostí sobě 

vlastní podotkli, se těšil na to, až bude s neobávanějším profesorem školy přes 

léto trávit čas učením. Opravdu ironie. 

Harry hleděl na to místo, které Snapeovi říkalo pane, v pravé části dlouhého 

stolu, jenže to místo zůstávalo prázdné. Žádný z učitelů nebyl přítomen, natož 

ten, který se i tak ukazoval spíše zřídka. Harrymu občas připadalo, jako by to 

měl Snape s jídlem stejně jako velbloud s vodou. Jen žádné hrby na něm nikdy 

neviděl… ani té šílené noci. 

Nevědomky vysílal úponky magie, hledal stopy, které by mu ukázaly cestu, po 

které se toužil vydat. Tam dolů, do temných zákoutí nasycených vlhkostí a 

chladem, ale zároveň tichem a pokojem, který se rozléval jeho nitrem vždy, když 

se tam ocitl. Harry netušil, jestli to bylo přítomností toho muže v černém, nebo 

jistou částí baziliška v něm, ale začínal mít sklepení prostě rád. Chybělo mu... 

„Harry?“ Hermiona se zamračila, když si uvědomila, že jí její přítel nevěnuje ani 

ždibet pozornosti. 

Otočil se k ní, ale jeho oči se stále zdály na hony vzdálené. „Hmm?“ 

Naklonila hlavu na stranu, brk odložila do kalamáře s černým inkoustem. „Já se ti 

tady snažím vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy žahavek, ale ty mě vůbec 

nevnímáš.“ 

Černovlasý mladík zamrkal. „Co? Ne, to… se ti jen zdálo.“ Pokusil se o omluvný 

úsměv. 

Hermiona něco zabručela, ale pak mu pohlédla do očí. „Děje se něco? Co ti 

chybí?“ 

Chybí? Jak mi může chybět něco, co jsem nikdy neměl? „Nic,“ kouzelník se 

neklidně ošil a raději začal znovu listovat poznámkami, zmatený jako člověk, 

který se vzbudí po krátkém spánku. „Všechno je fajn.“ 

„Jo, jasně,“ zamumlala si pro sebe Hermiona, Harry pokusně vyhlédl skrz ofinu. 

Bylo mi odpuštěno? „Tak mi tedy detailně objasni způsob pěstování žahavých 

rostlin.“ 

Harry frustrovaně zaskučel, ale pokusil se otázku zodpovědět. Zvládl horší věci, 

než nějaké zkoušky. Tedy, jak se to vezme horší… Hermiona byla jako parní 

lokomotiva a ani soucitné pohledy od Rona na věci nic nezměnily. 

ooOoo 

Draco se mu nevyhýbal, ne, to zmijozel prostě nedělá, jen si musel všechno 

promyslet. Měl starosti. S matkou, se sebou, s tím, co s nimi vlastně bude, až se 



škola na prázdniny uzavře. A Longbottom byl… prostě další problém navíc. No, 

možná ne problém, ale starost určitě. 

Stav jeho matky se nelepšil, nebo spíše – fyzicky na tom byla srovnatelně jako 

on. Dalo by se říct, že stačil týden, a oba se s pomocí lékouzelnice dostali do 

původní kondice, ale její paměť, to byla jiná věc. A madam Pomfreyová ani po 

poradě s dalšími kolegy nevěděla, co ještě zkusit. Tvrdila, že jen čas ukáže, jestli 

se ztracené vzpomínky vrátí na své místo nebo ne. Dva roky života. Dva roky 

plné strachu o život, plné hrůz, které napáchal Temný pán a jeho následovníci, 

plné… Draco si ani neuměl přestavit čeho všeho. Nedokázal si představit, jaké to 

pro ni asi mohlo být – sledovat z povzdálí, jak se jí svět hroutí pod rukama. A 

když se Lucius ocitl v nemilosti a on dostal ten svůj slavný úkol, který to všechno 

ještě zhoršil… 

Ano. 

Draco si konečně uvědomil, že jí její vědomí možná prokázalo službu. Vždyť jak 

to bylo dlouho, co ji viděl naposled se smát? Co ho objala tak, jak to dělávala 

v jeho dětství, když u toho nebyl otec, když byli prostě o samotě… Ano, možná, 

že to bylo dobře. 

Přesvědčil ji, aby zůstala v ústraní, pod křídly Řádu, ale někde v bezpečí, mimo 

přední linie, a tak mohlo jeho srdce, navenek tak chladné, zase trochu létat. 

Muset myslet na otce, který mu připravil jedny z nejhorších chvil jeho života, a 

ještě se strachovat o matku, ne, to by prostě bylo až příliš, i pro Malfoye. 

Takže ne, nevyhýbal se Longbottomovi, třebaže jim termín na odevzdání práce z 

Bylinkářství přímo hořel pod rukama, třebaže s ním potřeboval mluvit, třebaže 

mu vnitřní hlas našeptával, že to tak prostě není správné. Jenže někdy, někdy to 

nejde jinak. Draco to setkání odkládal tak dlouho, jak to jen šlo a snažil se ze 

všech sil ignorovat ty hnědé tázavé pohledy, poslední dobou čím dál zoufalejší, 

vrhané jeho směrem. 

Zhluboka se nadechl a vešel tam, kam mířil. Kam byl zavolán. 

„Draco, posaď se,“ usmál se ředitel a přisunul k němu misku plnou kulatých 

hnědých kousků. „Čokoláda, ochutnej.“ 

Zmijozel zavrtěl hlavou a raději se usadil. Už s Brumbálem podobné rozhovory o 

samotě vedl. Od té doby, co mu první schůzku zajistil Severus, se tak stalo 

několikrát. Ředitel se vyptával a on odpovídal, jak nejlépe uměl. Bylo mu jasné, 

co všechno ho přestup na stranu světla bude stát. Informace, jména, 

Voldemortovy plány, to bylo pro Řád podstatné. A v neposlední řadě to bude do 

budoucna jistě i jeho hůlka. Protože ne, Draco nebude stát stranou. Jednou se 

rozhodl a necouvne, dovede to do konce a bude doufat, že ten konec bude na 

straně Temného pána a ne Pottera. 



„Draco, škola je pro studenty přes prázdniny nepřístupná, a protože mi Narcissa 

sdělila, že s ní odejít nechceš, zajímalo mně, jaké máš plány?“ 

Blonďák pokrčil rameny. „Myslel jsem, že by mě tady nechal Severus nebo bych 

si něco…“ 

Ředitel se usmál. „Měl bych pro tebe jistý návrh.“ 

Zmijozel pozvedl obočí. Návrh? No, proč ne… „Poslouchám.“ 

ooOoo 

Neville byl zmatený. Nevěděl, co se děje, co udělal špatně. Malfoy byl 

z ošetřovny propuštěn už před čtrnácti dny. Čekal, že si třeba aspoň časem 

budou moci promluvit, že ho po té hrozné noci zmijozel vyhledá anebo ho 

prokleje, jistě, to byla také varianta. Jenže on neudělal ani jedno z toho. Bylo to 

horší. Zdálo se, jakoby pro něj Neville přestal existovat. 

A tak nebelvír utíkal do skleníků tak často, jak mohl, aby zaměstnal ruce i 

neposedné myšlenky prací. Za poslední týdny zvládl tolik práce, že nad ním 

profesorka Prýtová jen ohromeně kroutila hlavou a sama ho posílala se najíst a 

spát. Jako by to byla jeho chůva, nebo hůř - matka. 

Kdyby mu jen Malfoy řekl, ať si trhne nohou, kdyby prostě jen něco udělal, 

kdyby… 

Krucinál, Neville zíral na bleděmodré plátky drobnokvěté kouzelnické růže, jako 

by mu snad dokázaly odpovědět na nevyřčené otázky. 

Když ucítil lehký dotek na rameni, zvedl se tak rychle, že se mu zatmělo před 

očima. A on tam stál, jen tak. Světlé vlasy měl dokonale uhlazené, oči šedivé jak 

sněhová bouře za soumraku, tváře lehce do růžova, jako by… běžel? Spěchal? 

Sem? 

Neville několikrát zamrkal, ale Malfoy se nerozplynul, stále tam stál, v ruce 

nějaký dokument, a díval se na něj. 

„Co je to?“ vysoukal ze sebe, když si byl konečně jistý, že mu hlasivky dovolí 

promluvit. 

„Přece ta esej,“ odpověděl netrpělivě blonďák a přikročil blíž s napřaženou rukou. 

Neville ruličku pergamenu toporně přijal. „Jistě, ta… esej,“ řekl a nedokázal ze 

svého hlasu odstranit stopy zklamání. 

„Dokončil jsem ji,“ prohlásil Malfoy neutrálně. 

Neville němě přikývl, otočil hlavu na stranu, oči přinutil se odtrhnout, jen se 

nedívat, ne… „Dokončil jsi ji.“ 

Draco se zvrtnul na místě, školní plášť se kolem něj dramaticky zavlnil. 



Takže odchází… pomyslel si Neville, jeho prsty se samovolně zatnuly do 

pergamenu, ledové krystalky škrábavě objaly jeho srdce. Odchází pryč… 

Jenže Draco se nevzdálil, začal přecházet sem a tam, rukou si prohraboval vlasy, 

jako by se snažil zbavit nějakých nechtěných myšlenek v hlavě, k Nevillovi se už 

neotočil. Ale to nemusel, nebelvír na něj i tak zíral s otevřenými ústy. 

„Koukni, Longbottome, tohle jsem neplánoval. Nic z toho, jasný? Nechtěl jsem, 

abys mi pomáhal s Pansy, ani s ničím jiným, to tys mě zatáhl do celého tohohle 

nápadu s esejí, kytkami, zpěvem a kdo ví čím dalším, já to nechtěl. Nic z toho. 

Od tebe ani od nikoho jiného. Jenže se to stalo a ty teď něco čekáš, jenže já toho 

mám až nad hlavu. Nevím, co si myslet. Nevím, co se stane za týden, natož za 

delší dobu. Brumbál mi teď nabídl, že můžu být přes prázdniny v sídle Řádu, 

takže aspoň o něco se starat nemusím, jenže ještě je tady toho spoustu, chápeš? 

A nechci, aby sis myslel, že na tebe kašlu, že to všechno pro mě nic neznamená, 

já jen…“ 

Dracův monolog a pochodování bylo přerušeno, jeho náhlým zalapáním po 

dechu, to jak ho Neville prudce objal a pak se hystericky rozesmál do jeho hrudi. 

„Longbottome?“zeptal se zmijozel překvapeně. 

Neville k němu vzhlédl. Oči měl lesklé, úsměv tak křivý, jaký dokáže vytvořit jen 

člověk, který neví, jestli se má smát nebo se nechat přemoci žalem. „Draco, pro 

Merlina, já přece nic nečekám. Nic nečekám…“ Vrtěl hlavou, smál se a plakal 

v jednom, prsty svíral jeho hábit, aby mu snad neutekl. 

„Nic… nečekáš?“ zeptal se zmijozel zmateně. „Ani po tom, co...“ 

Neville znovu zavrtěl hlavou. „Ne…“ odpověděl a Draco se zdál na chvíli ztracený. 

Takže jsem se zmýlil? Špatně jsem slyšel? Nebo co? 

A pak se Nevillovým výrazem přelil něžný úsměv. „Ale to neznamená, že 

nedoufám…“ zašeptal, hnědé oči upřené do šedých, ta tam byl smutek, ta tam 

byla radost, zbyla jen… náklonnost živená láskou. 

A to se prostě nedalo ignorovat. Už ne. Draco tu bitvu sváděl až příliš dlouho. 

Ruce, které mu do té doby bezvládně visely podél jeho těla, se samy od sebe 

zvedly, jedna se zastavila na nebelvírově boku, druhá dosáhla jeho lehce 

zdrsněné tváře. 

A pak už to bylo snadné, Draco pohladil jeho tvář, palcem přejel po kůži, dalšími 

prsty objal čelist. Hnědé oči se rozšířily překvapením. A když se Draco zeptal: „A 

v co doufáš?“, byl Neville nadobro ztracený. 

„V tohle,“ odpověděl šeptem a pak ho políbil. Nejprve zlehka, rty na rtech 

zůstávaly v cudném doteku, nevěděl, jestli nezašel daleko, jestli… Ale pak ho ty 

štíhlé prsty znovu pohladily a on se propadl do toho pocitu. Bylo to mámivé, jak 



opojná droga, sladké jak nejlepší marcipán, dobré, jaký jen první polibek může 

být. 

Když se Neville odtáhl a otevřel oči, Draco se usmál. „Budeš v pohodě?“ zeptal 

se. 

Neville kývl. „Teď už jo. A ty?“ 

Draco pokrčil rameny. „Malfoye jen tak něco nezdolá. Pokus se zůstat přes 

prázdniny naživu.“ 

Neville se zasmál. „Jen když to bude vzájemné. Budeš snad potřebovat 

doučování z Bylinkářství?“ 

Draco se tajemně uculil. „Možná…“ 

ooOoo 

Poslední týden školy utekl celkem rychle a zbývalo už jen počkat, jak dopadnou 

zkoušky. Že nebudou muset žádný předmět opakovat, to věděli už dávno, ale na 

známky si budou muset ještě počkat. Sovy jim výsledky zanesou až v červenci. 

Takže teď už zbývalo jen vyhlásit školní pohár, který překvapivě získal 

Havraspár, vychutnat si sváteční hostinu a zabalit si všechny věci, aniž by na 

něco zapomněli. 

Harry se těšil. Konečně opadl všechen ten shon, Hermiona ukončila svou pózu 

dozorkyně, Ron si přestal zoufat, Neville se zase začal zapojovat do rozhovorů a 

všichni si oddechli, že mají další rok za sebou. Včetně učitelů. Když mladík 

tentokrát zamířil pohledem k hlavnímu stolu, tak tam nejenže našel všechny 

příslušníky učitelského sboru i ostatní zaměstnance Bradavic, ale jejich tváře už 

také nevypadaly tak přísně, jako ještě před několika dny. Na úsměvy od 

Brumbála, Kratiknota a Prýtové byl zvyklý, potěšený výraz u Trelawneyové by ho 

spíš vyděsil předzvěstí blízké smrti, ale uvolněné rysy u Snapea, ano, to mu 

prostě přišlo… jako dobré znamení. 

Když se jejich oči střetly tentokrát, mistr lektvarů jemně kývnul a pak pozvedl 

obočí, černé zornice vyzývaly. Harry se usmál. Nemusel by ani slyšet jeho 

myšlenky, aby mu bylo jasné, co tím myslel. Pozor, Pottere, pamatujte na má 

slova. Na lenošení moc času nebude… A tak Harry kývnul zpět. Vím o tom. Magie 

zůstala poklidně uzavřená v jejich centrech, odhodlaná počkat, co další dny 

přinesou. 

ooOoo 

Harry se se spolužáky rozloučil už ráno před odjezdem vlaku a spolu s Remusem 

a Tonksovou se krbem přesunul na Grimmauldovo náměstí. Později se k nim 

ještě připojí Malfoy. 



Když se to Harry dozvěděl, byl zaskočený, jenže stačil jeden pohled do 

pomněnkových očí, aby věděl, že je to vlastně rozumná volba. Malfoy neměl, 

kam by šel, stejně jako on sám, a bylo lepší mít ho svým způsobem pod 

kontrolou, než ho nechat jeho osudu a riskovat, že se k němu zase dostane 

Voldemort. To pochopil dokonce i nebelvír. 

Hermiona se chystala za svými rodiči, Ron samozřejmě se všemi sourozenci do 

Doupěte, ale Harry nepochyboval o tom, že se během prázdnin oba dva objeví. 

Grimmauldovo náměstí fungovala jako centrála, základna pro všechny, kdo 

pracovali pro Fénixův řád, ale i pro jejich rodiny nebo ty, kteří neměli kam se 

v této těžké době uchýlit. A také tam probíhaly porady a hlášení. A oni se přece 

chystali vstoupit do Řádu. 

Harry tam nebyl od té doby, co ztratil Siriuse. 

A tak s ním možná proto poslal Brumbál Doru a Remuse. Tonksová celou cestu 

do ředitelny a následně i na místě nezavřela pusu, Remus jí zdatně sekundoval 

ve šprýmování a jen po očku sledoval, jestli se Harryho natěšený výraz nějak 

nezmění. 

Zelenookému kouzelníkovi stačil jeden pohled na kuchyň, aby věděl, že se tady 

za tu dobu, co tu nebyl, změnila spousta věcí. Někdo si zřejmě dal opravdu 

záležet, protože všechno bylo jako ze škatulky. Staré zařízení nahradilo nové, 

místnost se zdála nově vymalovaná teplou meruňkovou barvou a upravená. A 

když se podíval ke stolu, připadala mu už vzpomínka na Siriuse ládujícího se 

bábovkou od paní Weasleyové méně bolestná, než by si byl pomyslel. 

„Je to tady jako nové,“ prohlásil do nastalého do ticha, rušeného jen praskáním 

ohně v krbu a šustěním Hedvičiných křídel. 

Remus se usmál, hnědé oči hřály vnitřním teplem, když se na něj díval. „Všichni 

pomáhali, a jakmile jsme Kráturovi vysvětlili, že je to věc jeho cti, když se jeho 

pán vrací domů, tak i on přiložil ruku k dílu.“ 

Harry otevřel pusu, obočí vytažená až do ofiny. „On ještě žije?“ 

Tonksová protočila panenky. „Ten tady bude ještě v době, kdy ty budeš houpat 

v náručí své páté vnouče, Harry.“ 

Mladík vykulil oči a následně propukl v hlasitý smích. 

Remus polkl a nevěřícně se na ni otočil. „Páté vnouče? To jako vážně?“ A pak se 

rozesmál s ním. 

„Jak jinak,“ odvětila Tonksová s hranou povýšeností. „Běžte si vybalit, vy dva.“ 

Mávla hůlkou a odeslala jejich kufry a klec se sovou sněžnou do pokojů, které 

měli přidělené. 



Harry na Remuse šibalsky mrknul, a pak se otočil k Tonksové. „Ano, mami.“ A 

odpelášil tak rychle, že by nestihla ani znovu zvednout hůlku, kdyby náhodou 

chtěla. 

„Vypadá to, že by se mu tady mohlo líbit,“ prohlásil Remus, než také vykročil do 

patra. 

„Snad ano,“ odvětila čarodějka, a pak povolila uzdu svému smíchu i ona. Po 

obědě přijde Albus a Severus, aby ubytovali i Draca, takže se Tonksová a Lupin 

na čas stanou tak trochu opatrovníky dvou výrostků. Och, ano, to by mohly být 

zajímavé časy, pomyslela si a barva její kštice se v tu ránu změnila z kaštanové 

na ostře růžovou. 

 

Kapitola 20 - Zmizení 

Ten pohled byl tak domácký, pomyslel si Severus, když s Dracem prošli krbem 

na Grimmauldovo náměstí číslo dvanáct. Domácký, útulný, všechna synonyma 

jemu tak cizí… Neměl by cítit takové věci jako je… žárlivost a touha po něčem, co 

nikdy neměl. Ne. Neměl by mít pocit, že je právě svědkem něčeho, co ve svém 

životě už dávno ztratil. 

Dora servírovala míchaná vajíčka na talíře, vlkodlak s Potterem sklízeli ze stolu 

nějakou rádoby zábavnou karetní hru. Vesele se při tom chichotali a pošťuchovali 

se jako dva kluci, které nedělí dvacet let věku a celá jedna generace k tomu. 

Severuse bodlo u srdce, ale pak přinutil své pocity k poslušnosti. Byl tady 

z jiného důvodu, ne, aby se nechal zasáhnout nějakým zatroleným sentimentem. 

Tedy než… se k němu otočily ty zelené oči a jejich pohled prostoupila taková zář, 

která by zbledla i v porovnání s právě vycházejícím sluncem. 

„Profesore, vítejte,“ zvolal ten brýlatý mladík, a pak mnohem méně rozjařeně 

dodal: „Malfoyi.“ Odsunul židli a vydal se k nim. 

Snape na ně všechny prostě kývnul a pokynul Dracovi, aby si šel vybalit. 

Potřeboval si s nimi pohovořit sám. 

Mladý zmijozel vypadal pobledle a přešle, ale neodporoval, ani se slovně 

nevyjádřil a raději spěšně vyrazil ze dveří. 

Harry se cítil zmateně, ale byl to Remus, který se jako první zeptal na to, co 

pálilo je všechny. „Co se stalo?“ 

Snape zůstal u krbu, záda rovná jako pravítko, výraz vyrovnaný do bezvýrazné 

masky. Dora ukončila všechna kuchyňská kouzla a Harry zadržel dech. 

Nastalo ticho. Černé oči je mlčky sledovaly. Harry si pomyslel, že profesor 

většinou nebyl tak zdrženlivý, když přišlo na odpovědi. 



„Pane?“ zeptal se Harry hlasem plným obav. Pod neproniknutelnou hradbou 

Snapeových ochran bublalo něco… hrozného. 

Snape zamrkal a opřel se rukou o krbovou římsu. 

„Napadli bradavický expres. Nikdo o tom nevěděl, neměli jsme žádné náznaky, 

že se něco takového stane. Studenti jsou v pořádku. Většina z nich zachovala 

chladnou hlavu a projevili velkou dávku… odvahy. Naštěstí byl zřejmě Temný pán 

příliš sebevědomý a vyslal jen malou skupinku mladších Smrtijedů, takže… jsou 

všichni otřeseni, ale nikdo nebyl vážně zraněn nebo dokonce zabit. Až na…“ 

Tady se odmlčel, šokované ticho prosáklo místnosti, v kostech všech přítomných 

se usídlil hřbitovní chlad. Opravdu k tomu došlo? 

Harry udělal dalších pár váhavých kroků vpřed, zorničky rozšířené hrůzou. Co 

nám tajíte, pane? 

„Severusi,“ ozvala se Tonksová od kuchyňské linky. „Tak už to, pro Merlinovy 

vousy, řekni!“ 

Snape zavřel oči, přikývl. „Až na Křiklana. Pohřešuje se. Od té doby, co nastoupil 

do vlaku a zavřel se v jednom z kupé, ho nikdo neviděl. Ale slečna Láskorádová 

zaslechla, jak jeden z těch útočníků, těsně než zmizeli, prohlásil, že mají, co 

chtěli.“ 

„Horacio…“ vydechl Lupin ohromeně. 

Harry pevně stiskl oční víčka, stiskl ruce v pěst, bojoval se svým nitrem i 

svojí rozhněvanou magií, která ho chtěla přemoci. Voldemort neměl žádné právo 

ohrozit…! 

Snape rychle přistoupil do jeho osobního prostoru, chytil ho za ramena, přinutil 

ho vzhlédnout. Přesně jak předvídal, v zelené jiskřily mihotavé plaménky zlaté a 

červené. 

„Uklidněte se, Pottere, všichni jsou v pořádku,“ vemlouval mu. Vlkodlak a 

metamofág v místnosti byli dočista zapomenuti. V tu chvíli existovali jen oni dva. 

Severus a… Harry. 

Mladší muž k němu vzhlížel, v očích odhodlání a nenávist tak prudkou, že by vás 

sežehla, kdyby byla namířená na vás. 

„Pan Weasley i slečna Weasleyová jsou nezraněni doma. Pan Weasley dokonce 

dokázal ochránit i několik dětí z mladších ročníků, spolu s panem Longbottomem, 

což bych do něj býval nikdy neřekl. Slečna Grangerová chytře odvedla jejich 

pozornost a podařilo se jí jednoho z nich odzbrojit a zasáhnout kouzlem, takže ho 

budeme moci i vyslechnout. A Horacio Křiklan se o sebe dokáže postarat sám do 

té doby, než se nám ho podaří najít.“ 



Harryho se pod tíhou mužova stisku, hlasu a pronikavého pohledu uklidňoval. Ale 

byla to čarodějova magie, tak známá a konejšivá, že netoužil po ničem jiném než 

se v ní schoulit navěky, která odvedla tu největší práci. 

Pak mladík rázně kývnul a poodstoupil. „Chci vstoupit do Řádu!“ pronesl důrazně, 

aby tak podpořil váhu svých slov. 

Třikrát zaznělé: „Ne!“ ho ale poněkud vykolejilo z rovnováhy. Rozhlédl se, 

zamračil a zkřížil si ruce na prsou. „Jak ne?“ 

„Harry,“ promluvil Remus. „Jsi…“ 

„Co?!“ odsekl mladík ostře a měřil si ho nelítostným pohledem. „Mladý, 

nezkušený? A co všechny ty roky, během kterých jsem měl být jakože 

v bezpečí?“ vysmál se mu ironicky. 

Tonksová zalapala po dechu. „Harry, všichni se snažili…“ 

„Já vím,“ přikývnul Harry a jeho výraz trochu polevil na své neústupnosti. „Valná 

většina z toho byla moje vlastní chyba. Ale na druhou stranu jsem myslel, že už 

jsem dostatečně prokázal, že pro vás nejsem jen malé dítě.“ 

„Pottere,“ promluvil Snape ledově, „teď se tak tedy chováte. A podotýkám, že 

dokonce i poté, co se stanete pro celý svět plnoletým, budete pro některé stále 

malé dítě.“ 

To bolelo, ach, jak právě tohle bolelo. Od Snapea, který věděl, co všechno… 

učinili. Který nejlíp ze všech věděl, že on už nějaký ten čas plnoletý je. Jak se jen 

opovažuje! 

Harry šokovaně ustoupil zpět, až měl za zády chladnou kamennou zeď. 

Snape se do něj vpíjel pohledem a žádal ho, ať to, pro Merlina, pochopí. Nesmí si 

takhle lehkomyslně zahrávat se svým životem. Je příliš… 

„Takže je to tak. Po tom všem jsem pro vás všechny jen břemeno, malý kluk, 

který potřebuje hlídání, aby se mu, nedej Bože, něco nestalo! Jen…“ Neměl 

daleko do výbuchu. Emoce v něm vřely jako láva těsně před erupcí. 

Remus se po něm natáhl, ale Severusovo výhružné vrčení ho zastavilo. Krok po 

krůčku se k němu blížil jako mrštná kočka připravená k útoku. S divokou 

urputností v černých očích. „Vy jeden sebestředný idiote!“ zašeptal syčivě a 

Harrymu se zježily všechny chloupky na těle. Takhle s ním Snape nejednal od té 

chvíle co... „Nemožné děcko, co si myslí, že může všechno bez ohledu na 

následky! Možná byste občas mohl použít ten svůj titěrný mozeček a začít trochu 

přemýšlet! Co když tady ten váš velectěný chlupatý přítel nechtěl říct, že jste 

nezkušený a mladý, co když chtěl říct, že jste prostě jen zatraceně důležitý!“ 

To už stál černě oděný muž těsně u něj a Harry dokázal cítit nejen jeho 

rozohněnou magii, ale i přerývavý dech. 



„Příliš důležitý pro všechny!“ zopakoval zvýšeným hlasem, a pak Harry 

mimovolně zachytil jeho nechtěně pronesenou myšlenku: A pro mě. 

Harry těžce polknul, nalepený na stěně tak těsně, že by s ní mohl splynout, 

kdyby vyvinul trochu odhodlání, ale jeho výraz se změnil. Už nevypadal 

rozzlobeně, spíše… trochu plaše. 

„Ehm,“ odkašlal si Remus. „Tak už jsme si to vyjasnili. Myslím, že bychom se 

měli spojit s Albusem, jestli není něco… potřeba.“ 

Snape od Harryho odstoupil a pohledem se zaměřil na své dva spolupracovníky. 

„Ředitel má všechno pod kontrolou a studenti jsou v současné chvíli už ve svých 

domovech. A co se profesora Křiklana týče, nevíme bohužel vůbec nic. Jednou 

z variant je i to, že se sám přemístil, když ucítil nebezpečí. Je přece zmijozel a ti 

se nepříjemnostem spíše vyhýbají. Nevíme vlastně nic a slova toho Smrtijeda 

mohla znamenat mnohé… Musíme počkat na výslech, ale obávám se, že to moc 

nepomůže.“ 

„A co zavazadla? Neztratilo se něco?“ přidala se Tonksová. 

Snape zakroutil záporně hlavou. 

„I tak,“ prohlásil vlkodlak, „bych s ním rád mluvil, než svolá schůzi. Třeba bych 

mohl být prospěšný.“ 

Lektvarista pokrčil rameny a zbylí dospělí se přesunuli ke krbu, v němž následně 

zmizeli. 

Snape tam zůstal s Harrym sám. 

„Bylo to nutné, pane Pottere?“ zeptal se do nastalého ticha, rušeného jen jejich 

dýcháním. 

Harry naklonil hlavu na stranu, upřel na něj své zelené oči. „Víte, že mám 

pravdu, i přes to všechno, co jste… řekl. A Brumbál…“ 

„Ach ano, ředitel,“ protáhl jízlivě profesor. „Pottere, měl byste vědět, že Brumbál 

nikdy neudělá nic, co by narušovalo jeho plány, takže pokud s tímto vaším… 

nápadem,“ to slovo vyslovil, jak by to byl štítivý odpad vhodný na smetiště, 

„souhlasil, má dojem, že nad vámi spíš získá více moci, než aby ji ztratil…“ 

„Rozumím, pane,“ přikývl mladík. „Ale i tak…“ 

„Pottere,“ zadržel ho Snape a jeho hlas zněl tentokrát lehce prosebně, „počkejte 

alespoň ještě chvíli, dokud nebudete… více připravený.“ 

„Ale já nechci zůstávat někde bokem, neinformovaný, to prostě nejde, pane,“ 

zvolal Harry, ale nebyl to hněv, který zvýšil jeho hlas, spíš nejistota. „To 

nedokážu.“ 



Snape se zamračil. „Tak o tohle jde?“ 

Harry pokrčil rameny a sedl si na židli. Začal prsty ťukat do stolu. „Do všech těch 

nepříjemností jsem se dostal…“ Snapeovo odfrknutí ho donutilo se drobně usmát. 

„No dobře, možná ne do všech, ale do většiny jsem se dostal díky nedostatku 

informací. Od prvního ročníku, chápete? A všechno to vyvrcholilo tím 

zpropadeným proroctvím. Copak nechápete, že kdyby mi o něm někdo řekl, tak 

by všechno mohlo být jinak? Ministerstvo, Sirius…“ Povzdechl si a pozvedl 

k němu své zarmoucené oči. Nechápete? 

Snape se posadil naproti němu a vypadal zamyšleně. „Možná, že by se k vám 

mohly jisté informace dostávat, i když nebudete členem Řádu,“ řekl a v reakci na 

Harryho protesty, dodal: „Zatím.“ 

„Jak?“ zeptal se střapatý kouzelník, sundal si brýle a zmateně si promnul kořen 

nosu. 

Severus na něj chvíli ohromeně hleděl, bez brýlí ho neviděl od… toho večera, kdy 

ho nechal spát ve svých komnatách. Vypadal… jinak, dospěleji. O kolik se teď 

odlišoval od Jamese, hmm? Nakolik mu ho připomínal a nakolik to byla Harryho 

osobitá esence, která ho k němu vábila? Pak sebou ale vnitřně zacloumal a 

přinutil se pokračovat. „Ode mne. A až uznám za vhodné, že jste připravený, 

sám vás doporučím.“ 

Harry překvapeně pozvedl obočí. Snape cítil, jak se jeho magie vlní vděčností a 

v duchu si oddechl, že vyhrál další z bitev, kterou s tím chlapcem musel svést. 

„Díky,“ odpověděl Harry a lehce se usmál. 

Snape kývl. „A nyní k vašemu prázdninovému programu.“ Harry zaskučel, ale 

otevřeně se usmíval. „Přesně v osm hodin třicet začneme. Každý den mimo 

neděle. Dopoledne nás bude čekat teorie, odpoledne praxe. Pokud nebudete 

naučený, budeme danou látku opakovat tak dlouho, dokud vám ji nevtluču do 

hlavy, takže bych vám radil, abyste dával pozor. Co se Obrany týče, nejste až 

takové nemehlo jako v Lektvarech, takže očekávám výsledky. Občas přizvu i 

pana Malfoye. Přece jen, on také potřebuje praxi a vaše vzájemná interakce by 

vám mohla být prospěšná, oběma. Dále, nečekejte ode mne žádné slitování. 

Smrtijedi do vás nebudou přátelsky šťouchat a já také ne. Budete připravený, 

soustředěný a budete dodržovat všechna moje pravidla. A nebudete odmlouvat.“ 

Harry zamrkal, ale jeho úsměv nepolevil. „Můžu se ptát?“ 

Profesor pozvedl oči k nebi. „Pokud to budou rozumné dotazy, pak smíte.“ 

„Mám jeden… Už nad tím přemýšlím dlouho…“ 

Snape si odfrkl nad slovem přemýšlím a netrpělivě mávl rukou. „Sem s ním. 

Stejně tady musím zůstat, než se ti dva vrátí.“ 



Harry se trochu nervózně ošil. Moc o tom nemluvili, vlastně prakticky vůbec, ale 

jeho to trápilo, takže… „Nikdy jsme to neprobírali, ale…“ podíval se ke dveřím, 

ale protože ty byly těsně zavřené, rozhodl se pokračovat, „jak to, že jsem tu 

kletbu, kterou na vás uvrhl Malfoy s Voldemortem, zneškodnil, i když jste tvrdil, 

že je to nemožné? Nemůžu mít přece tak obrovskou moc, ne?“ 

Zelené oči ho sledovaly nejistě, s obavami. Jsem opravdu takové… monstrum? 

Snape zahloubaně pohlédl na desku stolu, ruce spojil do stříšky. „Pamatujete na 

ten den, kdy jsem vám dal přečíst Zmijozelovy zápisky o baziliškovi? Co tam o 

něm psal?“ 

Harry se zamračil. „Že je mocný, že se v něm skrývá temnota i dobro, že dokáže 

pohledem zabít. A že když je příliš osamělý, tak se jeho podstata může přiklonit 

na stranu temna a…“ 

Snape zavrtěl hlavou. „To jsem nemyslel, i když to s jeho mocí zřejmě souvisí. 

Pottere, Salazar Zmijozel rovněž napsal, že mu poskytl dar léčení a vidění 

detailů, dokonce i předvídání. Nenapadlo mě tehdy, co by to pro vás mohlo 

znamenat. V tu chvíli jsem se zaměřoval jen na to, jak se s tím vyrovnáte, než 

stihnete odpravit půlku školy. Takže - je možné, že právě proto jste byl schopen 

odstranit tu kletbu, protože léčení je prostě baziliškovou přirozeností. A 

schopnost vnímat detaily? No, u té už jsme si ověřili, že je vám vlastní, jen se 

někdy zabýváte těmi podružnými.“ 

Harry se začal znovu usmívat. „Myslíte, že by bylo možné to nějak rozvinout? 

Vědomě?“ 

Lektvarista pokrčil rameny. „Nemám tušení. Myslím, že je to spíš instinktivní, než 

vědomé. Protože - když už jsme u toho – sám u sebe jsem si všiml, že dokážu 

lépe pracovat s ohněm, což jsem si před ovládnutím zvěromágské podoby 

neuvědomoval.“ 

„Páni. Takže v tom tkví to vaše tajemství správného plamene pod kotlíkem?“ 

Severus se pyšně ušklíbl, ale pak ho zpražil pohledem. „Jestli se někomu jen 

slůvkem…“ 

Harry si dal prst na ústa, v očích se mu zablýskalo. „Jako hrob. Naše tajemství, 

pamatujete?“ 

Severus polknul. Och jistě, jak by jen mohl zapomenout… 

ooOoo 

Druhý den večer se konala schůze Řádu, a tak se celý dům zaplnil kouzelníky. 

Harry dokonce zahlédl i ty dva muže, které potkal v Brumbálově pracovně - 

Balladora Brighta a Huginna Ironcliffa. Vesele mu opětovali mu jeho pozdrav. Ale 

i když mu nebylo umožněno se účastnit, nebyl až tak zklamaný. Stejně se to 



dozví, jak Snape slíbil. A v mezičase alespoň stihl vyzpovídat zrzavá dvojčata, 

jestli jsou u nich doma opravdu všichni v pořádku. 

„Je to hrůza, kámo,“ prohlásil Fred zlomeně. 

„Jo, přesně,“ povzdechl si druhý. „Představ si, jak se teď před námi Ronánek 

naparuje.“ 

„Jo jo, tohle se stane, když pomine prvotní šok… Mamka ho stále jen obskakuje a 

taťka ho od té doby, kdykoliv ho vidí, poplácává po rameni,“ dodal znovu Fred. 

Harry se nedokázal udržet, aby se neusmál. Odlehlo mu. Při pohledu na jejich 

tragické výrazy by si jeden myslel, že… 

„Héj, to jako vůbec není vtipný!“ rozčílil se George ohnivě. „Jeho ego v současné 

době narůstá ještě větších…“ 

„Rozměrů,“ dodalo druhé dvojče, „než když získal pozici brankáře, a pak i, díky 

tobě, kamaráde,“ dloublo ho do hrudi, „ kapitána famfrpálového týmu.“ 

Dvojčata přikyvovala tak žalostně, až se jich Harrymu zželelo. „Vidíte? A já s ním 

musel trávit celý školní rok.“ 

„Drsný, kámo, to máš recht!“ dodali sborem a rázem začali vymýšlet, co všechno 

Ronovi během léta provedou. 

ooOoo 

Prázdniny se rozproudily naplno a jednotlivé dny plynuly překvapivě rychle. 

Možná to bylo tím, že Harry neměl čas k oddechu. Když neobracel stránky 

učebnic, vtloukal mu Snape do hlavy nová moudra nebo ho trénoval v obraně. 

Několikrát se k nim přidal i Draco a Harry zjistil, o kolik je složitější ohlídat oba 

dva silné soupeře, aby ho nesložili na lopatky po první ráně. A že se jim to 

povedlo, mnohokrát. Kupodivu byl Snape poměrně spravedlivý, takže trénink 

neprobíhal jednotvárně. Někdy bojovali všichni proti sobě, jindy se proti němu 

spojili s Dracem a jednou se jim dokonce povedlo Snapea načapat na švestkách, 

když proti němu vyrazili společně. 

Ale stejně měl Harry nejraději ty hodiny, kdy si zdánlivě jen tak povídali, sami 

dva. Ne, klábosení o počasí se Snapem nepřicházelo do úvahy, ale inteligentní 

diskuze na dané téma… No, Harry si musel samozřejmě přiznat, že se jeho IQ 

nemůže Snapeovi rovnat, ale i tak ho občas dokázal překvapit a šokovaná vlna 

magie ten pocit donesla až k němu. Připadalo mu, že jsou si stále bližší a Snape 

se v jeho přítomnosti nekontroloval tolik, jako ve společnosti všech ostatních. 

Možná ani nemohl, napadlo Harryho. Člověk se nedokázal držet tolik zkrátka, 

když věděl, že ten druhý stejně může vnímat a někdy i slyšet, co si jeho 

protějšek myslí; to bylo prostě nemožné… A Harry začal testovat, kam až může 

zajít. Někdy, když měl dobrou náladu, počkal na Snapea přímo v místnosti, 

kterou si vyhradili na učení. Pak tam prostě seděl a soustředil se na magii 



v domě, než nastal okamžik, kdy ho dokázal… vycítit. Jako by se mu v tu chvíli 

zostřily veškeré smysly. Anebo prostě jen zafungovala baziliščí majetnická 

stránka. Jeho magie se automaticky natáhla a vyhledala Snapea, který v tu chvíli 

teprve sotva prošel krbem. Soustředil se víc a zkusil mu poslat nějakou 

myšlenku. Třeba: Dobré ráno nebo něco podobně směšného. Snape vždycky až 

hmatatelně ztuhl, dobře si vědomý toho, jak blízko se k němu dokázal Harry 

dostat, když opravdu chtěl. Ale pak se otřásl a přidal do kroku. K Harrymu 

většinou obratem dorazila odpověď jako: To se ještě uvidí, jestli pro vás bude 

dobré, Pottere. A Harry se uchechtl a připravil se na mužův bouřlivý příchod. 

Snape vždycky prudce otevřel dveře a pohlédl na něj těma svýma černýma 

očima. A Harry nedokázal skrývat ruměnec, který mu vyskákal na tvářích. Oba si 

byli moc dobře vědomi toho, kam až by je tohle všechno mohlo dovést, jen o 

tom prostě nějak nemluvili. Bylo to určité kouzlo, které je pojilo a které by se 

jednou třeba mohlo hodit… 

ooOoo 

Přešlo necelých čtrnáct dní a Harry jako obvykle scházel dolů na snídani. Ještě 

nebylo ani sedm, ale dům se zdál podivně prázdný. Nejasně si vybavil, že zhruba 

před hodinou zaslechl zezdola nějaký hluk, ale byl příliš unavený na to, aby vstal 

tak brzy. Snape mu včera dal zase pořádně zabrat a vzal si k sobě Malfoye, aby 

se asi blonďatý kouzelník ještě trochu pocvičil, než odejde na dva dny za matkou 

kamsi na skryté místo Řádu. Takže tu dnes měl být pouze s Remusem, 

Tonksovou a Snapem. 

Když se dostal do kuchyně, oheň v krbu se rozjasnil a trochu tu místnost 

rozehřál. I když bylo léto, tak byl dům podivně prochladlý. Asi jako všechny staré 

domy, do nichž nemělo slunce potřebný přístup. Zamířil k lince a chtěl si udělat 

snídani, když si všiml vzkazu na stole. Sebral ho, upravil si brýle na nose a 

zaostřil, aby ho dokázal přečíst. Bylo to Remusovo písmo, to poznal na první 

pohled. 

Harry, máme pohotovost. Za všech okolností zůstávej v domě. Dora se snad do 

té doby, než vstaneš, vrátí, ale kdyby ne, počkej na ni. Všechno ti vysvětlí. Nic 

nedělej, bude to v pořádku. R. 

No výborně, zaskučel a prohrábl si rukou vlasy. Jak měl teď asi zůstat klidný, 

když oni tam někde dělají kdovíco? Ááá, kdyby jen nedal na Snapea a trval na 

svém okamžitém vstupu do Řádu, mohl by teď aspoň… Co? Pomoct jim, třeba, 

nebo tak něco? 

Zmačkal papírek do kuličky a hodil ji do ohně. Okamžitě vzplála oranžovým 

plamenem. Snídaně v tu chvíli prostě přestala být důležitá. Počká tady, než se 

něco dozví. Doufal jen, že to nebude trvat hodiny a on tady do té doby nevyšlape 

cestičku. 

ooOoo 



Když se domem rozezněly spěšné kroky, Harry sebou prudce trhl a otočil se ke 

dveřím. Čekal, že se Tonksová vrátí krbem, ale zřejmě byla mimo letax, a tak se 

přemístila před vchod domu. 

Okamžitě vyskočil na nohy a spěchal k hlavním dveřím. Vždy veselý výraz na 

tváři mladé bystrozorky se nějak ztratil, šaty měla ušmudlané, snad trochu 

popálené a natržené, její vlasy měly slámově žlutou barvu. Vypadala, no, jako po 

nějakém pěstním zápase, až na to, že naštěstí neměla pochroumaný obličej. 

„Tonksová, co se stalo?“ zeptal se znepokojeně, když se dostal až k ní. 

Vzhlédla a Harry si všiml skelného výrazu v jejích lesklých, modrých očích. „Kdo 

je tady ještě? Remus?“ 

Mladík zavrtěl hlavou. „Ne, nechal tu zprávu, že je pohotovost a že mám počkat 

na tebe…“ 

Tonksová se usadila na stoličku u věšáku pod zakrytým obrazem paní Blackové, 

hlavu si dala do dlaní. „Potřebuji posilu, musím se okamžitě vrátit. Našla jsem 

místo, kde schovávají Křiklana, ale než se ostatní vrátí, už může být pozdě!“ 

vychrlila na něj rychle a rozhlédla se zmateně kolem, jako kdyby nevěděla, co 

dělat. 

„Tak s tebou půjdu já,“ vyhrknul Harry bez rozmyšlení a už vytahoval hůlku, jako 

by ji chtěl použít přímo tady. 

„Harry, ne!“ namítala Tonksová, ale mladík ji zadržel. 

„Nejsem dítě, Tonks, už ne, i když si to možná nemyslíš. Křiklan potřebuje naši 

pomoc a já jsem tady jediný. Prosím…“ 

„Och, Harry,“ zaúpěla a prohrábla si prsty stále světlé vlasy, „Remus mě zabije.“ 

Ale vypadala, jako kdyby se rozhodla. Chytla ho za ruku a vykročila s ním ven, 

z bezpečí Siriusova domu kamsi do neznáma. 

A teprve pak si Harry uvědomil, že na Doře prostě ještě nikdy neviděl modré oči, 

jaké měl ředitel Brumbál. Všechny odstíny hnědé, ale světle modré? Ach, kruci… 

 

Kapitola 21 – Když si něco vroucně přeješ, celý vesmír se spojí a 

přivede… Severuse 

Severusi... rozeznělo se mu v hlavě a bylo to tak naléhavé a úpěnlivé, až se mu 

málem podlomila kolena. 

Celé tohle zatracené ráno věděl, že se něco stane. Od prvního okamžiku, kdy ho 

vzbudil alarm domáhající se jeho pozornosti. Mundungus přišel s tím, že se 

chystají napadnout Prasinky. Prý se to dozvěděl od jednoho starého přítele, který 

to zase měl od toho a toho. Ať tak či tak, celý Řád byl v pohotovosti, čekal 



v úkrytu na smluvených místech a… nic se nedělo. Tedy pokud nepočítal 

manželskou hádku zdejšího cukráře, jednoho pozdního opilce a partu 

záškodnických dětí, které se rodičům vymkly z kontroly. 

A pak něco málo po sedmé se to stalo. Ten hlas, který by poznal mezi tisíci, se 

mu ozval v hlavě takovou silou, že to bylo málem k nesnesení. 

Severus vyrazil ze svého úkrytu a doklopýtal k místu, kde měl být Brumbál 

s Lupinem. A celou tu dobu se chlapce pokoušel bombardovat svým: Pottere, co 

jste to zase provedl? 

Ale nic. 

Neslyšel… vůbec… nic. 

„Lupine“ zachrčel. „Kde je Potter?“ 

Vlkodlak se nechápavě zamračil. „Doma, kde by měl být?“ 

„Albusi?“ 

„V Bradavicích není, Severusi, co se děje? Kam to jdeš?“ 

„Najít vašeho zachránce!“ odsekl profesor, ale než stačili něco namítnout, už byl 

pryč. 

Do domu na Grimmauldově náměstí se dostal ani ne za dvě vteřiny. Vchodové 

dveře se pod jeho stiskem rozlétly a obraz paní Blackové začal okamžitě ječet. 

Severus Snape se prohnal chodbou, aniž by celému tomu rámusu věnoval 

jakoukoliv pozornost. Pokud si z něj Potter tropil jenom žerty, alespoň ho to 

přinutí sejít dolů a podat náležité vysvětlení. Jenže… Harry nepřišel. Nebyl tam. 

Ani v kuchyni, ani v učebně, ani ve své ložnici, ani v jiném z pokojů, dokonce ani 

ve sklepě. Nebyl vůbec nikde a Severusův radar na průšvihy se dostával do 

obrátek. 

Zvuk otvírajících se dveří ho donutil rychle se obrátit, ale byl to jen Krátura, 

v těch svých věčně špinavých hadrech, a v rukách měl nějaký pytel. 

„Kráturo,“ obořil se na něj, v černých očích planulo něco šíleného, „Kde je 

Potter?“ 

Skřítek se zamračil. „Pan Potter odešel.“ 

„Kam?“ 

„Krátura ho nehlídá, pane.“ 

„Možná by měl!“ odsekl lektvarista ostře, ale pak se donutil alespoň trochu 

uklidnit. Tohle nikam nevedlo. „Odešel s někým?“ 



„Ano, pane,“ odpověděl ten starý sluha, ale to už Severus znovu ztrácel 

trpělivost. 

„S kým?!“ 

Pokud to vůbec šlo, skřítek se zatvářil rozpačitě. „Nevím, pane.“ 

„Jak nevíš?!“ 

„Krátura nemá za úkol špehovat pana Pottera, jen dohlíží na dům a poslouchá 

příkazy.“ 

„Vyjádři se, skřítku!“ zahulákal Snape, už dočista bez jakékoliv rozvahy. 

„Jako by ta osoba předstírala, že je někým jiným, pane,“ pokrčil Krátura rameny. 

A pak se Severusovi zatmělo před očima. Ne! Málem poslepu seběhl těch několik 

schodů dolů a zcela odkryl obraz madam Blackové. Nepřestávala ječet, ale 

jakmile pronesl: „In camera caritatis,“ okamžitě zmlkla a jen si ho tak prohlížela 

šedivýma očima. 

„Kdo sem dorazil jako poslední? Přede mnou?“ 

„Huginn Ironcliff.“ 

Tak. Měl svou odpověď. „A Potter?“ 

„Odešel s ním.“ 

Sakra, sakra, sakra, sakra! Co to ten kluk zase provedl?! Jak mohl být tak 

lehkovážný! Zatraceně, Pottere! 

Severus o tom muži nevěděl téměř nic. Jen že chodil do školy s nimi do ročníku. 

Jenže zatímco Severus se pošťuchoval s partou Pobertů, ostatní mimo Zmijozel 

mu byli zcela ukradení. Znal jejich tváře, ale kým byli, to ho nechávalo 

lhostejným. A když se pak ti dva objevili na schůzi, řekl si, že jsou prostě jen 

další posilou jejich těžce decimovaných řad. Měl si je prověřit sám. Měl se ujistit, 

že… Jenže Albus, ano, Albus se za ně zaručil, takže, co měl dělat? 

Civěl na obraz paní Blackové, která mu jeho pohled zdatně oplácela, a snažil se 

rozhodnout, co podniknout dál. Všichni, kdo vstoupili do odboje, museli uvést své 

bydliště, pro případ náhlého útoku. Takže každý člen pak mohl snadno zjistit, kde 

kdo bydlí a přijít mu na pomoc. Mohl by začít tam. Měl by, nic jiného v rukách 

stejně neměl. 

ooOoo 

Harry zmateně zamrkal, ostré světlo mu pronikalo ztěžklými víčky až na sítnici, 

hlava ho bolela a celé tělo se chovalo, jako kdyby právě podnikl túru z Londýna 

do Bradavic a zpátky, pěšky a s batohem na zádech. Ruce měl spoutané a 

vytažené nad hlavu, tělo posměšně vystavené chladu místnosti. Místnosti? Spíš 



jeskyně, dalo by se říct. Když se jeho mozek nastartoval na pomalé obrátky, 

došlo mu, co se stalo. K čemu se to nechal strhnout. Z vlastní vůle. Remus ho 

zabije a Brumbál a… Snape, několikrát. Tedy pokud tohle všechno přežije… 

Pomalu zvedl hlavu a koutkem oka přehlédl situaci. V místnosti byl jen on, 

nějaký světlovlasý muž, který k němu byl otočený zády, a potom hnědovlasá, 

jemu povědomá dívka. Došlo mu, že to byla jeho spolužačka, ano, o rok nebo o 

dva mladší. Elizabeth… nevěděl, jak dál. Proč tady vůbec je…? 

Jenže pak se k němu oba otočili a Harrymu se na vteřinu zastavilo srdce. Ty 

modré oči a blond vlasy, hubená postava. Huginn? Proč? Chtělo se mu křičet, ale 

nevydal ani hlásky. Mlčky tam stál a chvěl se zimou a pocitem… prázdnoty a 

zrady. 

„Ale ale, pane Pottere, vy jste se probudil?“ ušklíbl se muž, ale už to nebyl 

takový ten hezký úsměv, kterým se vítají přátelé, ne, tohle byl výraz 

prohnaného, lstivého, nenávistného člověka, kterému se dostalo toho, po čem 

tak moc toužil. Harry si najednou vzpomněl na Voldemorta na hřbitově, tehdy 

než spolu svedli souboj. Tento muž měl alespoň v pořádku všechny zuby a nos 

na svém místě. „Je milé, že jste se k nám připojil,“ pokračoval medově. 

Dívka zatím ani nemukla, jen si ho měřila ryze nepřátelským pohledem. Copak jí 

snad něco udělal? Harry si nepamatoval, že by s ní snad kdy mluvil… 

„To nás ani nepozdravíte, pane Pottere? To jsou mi ale způsoby. A to se o vás 

v jistých kruzích mluví v samých superlativech…“ 

Harry polknul, přinutil se zklidnit rozběsněné srdce, jak to jen šlo. „Proč?“ 

zachraptěl. 

Muži zasvítilo v očích. „Proč? Copak vaše pouhá existence nestačí?“ vysmál se 

mu. „Když pomineme dopad, jaký jste měl na Pána zla, jen pohlédněte na 

Elizabeth, jak jste jí ublížil.“ 

Harry vykulil oči. To nedávalo žádný smysl. „Ne, ne…“ vrtěl hlavou. 

„Ne?“ zazněl ledový hlas. Ironcliff přešel k dívce a objal ji kolem ramen. „Řekni 

tady panu Potterovi, co ti udělal, drahá.“ 

Dívčina hezká tvář se zkřivila odporem. „Zavraždil mou matku!“ zaječela. 

„Cože? Já… ne! Ne!“ bránil se Harry. Tohle se nedělo, byl to jen sen, hrůzný, 

strašidelný sen! 

„Ticho, Pottere, teď mluví Elizabeth!“ utnul ho muž. Dívka po jeho pravici dýchala 

trhaně. „Řekni, co udělal tvé rodině, drahá.“ 

„Když Temný pán tvojí vinou zmizel, byla moje matka moc slabá na to, aby se 

ubránila nájezdu těch slavných členů Fénixova řádu a bystrozorů. Zabili ji, jako 

se vraždí zvířata a mého otce odvlekli do vězení, jako by snad služba u Pána 



všeho zla byla nějakým zločinem!“ vřískala. „A za všechno můžeš ty, Harry 

Pottere, protože kdyby tebe nebylo, byla by Laore ještě naživu. Kdyby tebe 

nebylo, měl by otec u Temného pána výsadní postavení, kdyby tebe nebylo, byla 

by moje rodina úplná! Takže za to teď zaplatíš!“ 

„Ššš, drahá, nesmíš se tak rozčilovat, víš, že ti to nesvědčí,“ vemlouval jí laskavě 

blonďatý muž, právě tak, jako to dělávají otcové pro své dcery. „Měla jsi přece 

mě.“ 

A pak se poprvé usmála. „Odpusť, strýčku.“ 

Harry nemohl uvěřit tomu, že ho obviňují. Vždyť to bylo zvrácené. Copak to 

nechápou? „Kdo… byli tvoji rodiče?“ zeptal se dívky. 

Odtrhla svůj pohled od muže a udělala pár kroků směrem k němu. „Laore 

Larssonová a Augustus Rockwood.“ 

Larssonová, Larssonová, to mu něco říkalo. Rozhodně to byla jeho spolužačka. 

„Ale ty chodíš do Havraspáru!“ 

Ušklíbla se. „A to si myslíš, že jsou děti Smrtijedů jen v jedné koleji? Mojí zbraní 

je chytrost, Harry Pottere, nebo jsi snad jedinkrát poznal, jakou zášť proti tobě 

nebo proti té pakáži, se kterou se paktuješ, pociťuji, ty nečistokrevný šmejde?“ 

V Harrym se vzedmul hněv. Jak se jen opovažuje urážet jeho přátele! A pak mu 

něco došlo. „To ty jsi měla prsty v tom únosu?“ 

Odfrkla si. „Neměla jsem v tom prsty, celé jsem to vedla! Než to tak bídně 

ztroskotalo, protože tvůj kamarád v obnošených šatech zřejmě nemá 

famfrpálového ducha. Mohla jsem ji mít. Mohla jsem z ní vytáhnout všechna 

tvoje tajemství, přesně jako to teď udělám s tebou.“ Začala se smát, ale tohle 

byl smích šílence. Zvrácený a neustávající. 

Harry se zachvěl a chlad v místnosti s tím neměl co dělat. Dobře, takže věděl, 

proč, věděl i jak, teď jen vymyslet, jak z toho ven. 

Oba se otočili, jako by jim už nestál ani za pohled a začali v koutě něco 

připravovat. 

Harry si pomyslel, že teď by mohla nastat jeho šance. Neměl hůlku, ale jeho 

magie byla silná. Už přece dokázal, že umí jednat i bez ní. Takže, když se bude 

dostatečně soustředit… Zavřel oči a teprve pak mu došlo, že je něco špatně. 

Hrozně špatně. V jeho centru, v místě, kde už od narození cítil tu zvláštní 

hřejivou, kouzelnou sílu, jako by se nacházela černá díra. Harrymu se zadrhl 

dech v hrudi. Jako by se z jeho moci stala vyschlá studna a poslední zbytky 

vlhkosti se neustále vsakovaly do země. Prudce otevřel oči, hrdlo ho zaštípalo 

zadržovaným dechem a on se rozkašlal. 



Huginn se otočil a pohlédl na něj výrazem pomatence. „Ano, Pottere, už ti to 

došlo, že? Tvoje magie není dostupná. A přesto, když udělám tohle,“ švihl hůlkou 

a Harry musel zatnout zuby, aby nevykřikl nahlas. Bylo to, jako by ho někdo 

švihl páskem přes břicho. Okamžitě se mu na něm začala tvořit zarudlá 

pohmožděnina. Polekaně vzhlédl. „Kouzlo tě bolestivě zasáhne dřív, než se jeho 

magická podstata ztratí v zemi.“ Harry polkl, vnitřnosti se mu bolestivě zkroutily 

do sebe. „Pochopil jsi? Nebudeme na tebe plýtvat Cruciatem - ostatně, jak jsem 

již zjistil, tuhle kletbu jsi milostivě okusil přímo rukou našeho pána - ale to 

neznamená, že si nepohrajeme, než tě předáme polomrtvého a pološíleného do 

jeho velectěných rukou.“ Na chvíli se odmlčel, na rtech mu pohrával ďábelský 

úsměv. „Važ si toho, Pottere, na mučící kůl se jen tak někdo nedostane. Drahá 

Bella si před nedávnem užívala podobnou slast, zatímco Temný pán s Luciusem 

praktikovali nějaké krevní orgie. Byla moc, moc ošklivá, ale i tak si to nemohla 

vynachválit. A nesmíme zapomenout na drahouška Křiklana, že? Opravdu 

příhodné jméno. Vykřičel si plíce předtím, než odpadl nadobro. A to z něj chtěl 

mít Temný pán nového mistra lektvarů. Smůla. Asi infarkt, nevydržel dlouho.“ 

Harry rychle přemýšlel. Tak proto nezjistili, co se stalo s Bellatrix, kletba ji 

nezasáhla. A Křiklan, panebože! 

„Co jste udělali s Dorou?“ zaječel bez dechu. 

Huginn pokrčil rameny. „Nic. Proč bychom se s tou mrchou zatěžovali, když 

stačilo pár důvěrných slov správným směrem a všichni členi Řádu byli najednou 

bez sebe, celí žhaví, aby přišli na pomoc bezbranným Prasinkám?“ 

To dávalo smysl. Stále tu byla naděje, že mluvil pravdu a nemuseli se 

s Tonksovou vůbec zabývat. S nikým z nich. Snad. 

A pak, když se Harrymu zdálo, že už to prostě nemůže být horší, udělal ten muž 

něco, čímž Harryho srdce kleslo ještě níž. Vytáhl jeho hůlku a nechal ji levitovat 

před sebou. Mrknul na šokovaného mladíka, a pak se přívětivě zadíval na dívku. 

„Elizabeth, prokázala bys panu Potterovi tu čest?“ 

V hnědých očích se zablýskalo, dívka švihla hůlkou a vyslovila to osudné kouzlo: 

„Incendio!“ 

„Nééé!“ Harry nedokázal zadržet výkřik plný bolesti. Svou hůlku měl už od 

jedenácti, téměř od prvního okamžiku, kdy se dozvěděl, že je kouzelník. Tolikrát 

mu zachránila život, byla jeho součástí. Fénixovo peříčko, pouzdro z cesmíny. 

Miloval ten hladký proutek, zbožňoval pocit, který v něm vyvolával pouhý dotek 

s jeho mocí. A oni mu ho vzali. Jako by mu vyrvali kus srdce z těla a ta rána 

nepřestávala krvácet. Jako by spolu s ním usmažili i jeho duši a nechali ho 

napospas jeho osudu. Harry zmučeně hleděl na popel, který jiskřivě odpadával 

na kamennou podlahu. Tohle si nezasloužila. Tohle ne! 

„Takže teď,“ oprášil si muž obřadně ruce, „když máme předehru za sebou, 

můžeme se začít věnovat i hlavnímu chodu, nemyslíš, drahá?“ Otočil se k dívce, 



které ještě ani nesklonila svou hůlku. „Ze začátku na to ale jdi pomalu, 

nechceme přece, aby pan Potter upadl do bezvědomí dřív, než si s ním pořádně 

užijeme, že?“ 

Dívčiny rty zvlnil křivý úsměv, pak se postavila vedle svého strýce a namířila na 

černovlasého chlapce hůlkou. A Harryho svět se zřítil do trosek. 

ooOoo 

Prohledávání Ironcliffova domu nepřineslo téměř nic nového. Vypadalo to, jako 

by se tam muž nezdržoval celé věky. Zahradu měl zarostlou, na všech věcech 

v místnosti ulpívala vrstva prachu. Dokonce i na fotografii nad krbem. Severus 

přešel blíž a srdce mu vynechalo úder. Ta žena… 

Stalo se to asi měsíc po noci Všech svatých před šestnácti lety. Konaly se soudní 

procesy a bystrozoři pořádali hon na zbylé Smrtijedy. Připomínalo to středověký 

hon na čarodějnice. Po pádu Temného pána se všichni zbláznili. Všichni, kdo byli 

jen trochu namočeni, byli označeni za zrádce a v celé té síti intrik tak byla 

chycena nejedna nevinná osoba. 

Severus měl štěstí, unikl jen díky Albusovi a jeho přímluvě. Jeho informace 

pomohly dopadnout mnoho temných, nebezpečných kouzelníků. A pak tu byl 

Rockwood a jeho… milenka. Nikdy se nevzali, i když každý věděl, že spolu měli 

dítě a že k sobě prostě patřili. Ve smrtijedské komunitě o tom kolovalo mnoho 

nechutných vtípků. Třeba o tom, že ji znásilnil, o tom, že ji drží pod Imperiem, 

nebo o tom, co asi všechno dělají v posteli, když si ji stále ještě vydržuje. 

Severus si myslel, že v ní prostě našel zalíbení. Každý měl nějakou tu slabost. A 

když ho křik nemluvněte udržoval ve formě, tak proč ne… Jenže, pak se při 

Rockwoodově zatýkání něco zvrtlo. Jak už to tak bývá, nebyla to ničí vina, 

samozřejmě že ne. Odražená kletba, tak to napsali do spisu. Jedna odražená 

kletba a lidský život byl ztracen. 

O to, co se stalo s dítětem, se Severus nestaral. Sám měl v hlavě ukrutný 

zmatek a po smrti Lilly a Jamese nedokázal myslet na nic jiného než na vlastní 

pocit viny. Až když se před pěti lety objevila ve škole, došlu mu, že je to ona, 

Elizabeth Larssonová, dítě, jehož rodina, jedna z mnoha, byla zničena kvůli 

krutosti války. Takových dětí bylo, že je Severus už přestal počítat, ale na tuhle 

jednu si prostě vzpomínal. Když se pak ztratila v Havraspáru, přestal jí věnovat 

pozornost. Veškerou si pro sebe stále uzurpoval Zmijozel, Potter, Nebelvír a 

Temný pán, téměř rovným dílem. Ach, jak často říkal, že není radno podceňovat 

i ostatní koleje, jenže, jako vždy ho nikdo neposlouchal. A on sám na to prostě 

neměl čas… 

Jenže teď, když uviděl tu fotografii, v hlavě se mu rozbřesklo. Co když… co když 

je možné, že špehové operují na obou stranách? Jak dlouho on podváděl 

Temného pána? Bylo by možné, aby se o něco takového úspěšně pokusil i on? 

Byl tu jeden člověk, který by mu na to mohl odpovědět – Ballador. 



ooOoo 

Severus se přemístil přímo před sídlo Řádu, vtrhnul dovnitř jako už jednou dnes 

ráno a okamžitě zamířil do kuchyně, kde se konávaly schůze. Diskuze byla 

v plném proudu. Členové se mezi sebou handrkovali tak hlasitě, že málem 

nebylo slyšet vlastního slova. Albus, Minerva, Molly, Arthur, Remus, Dora, 

Alastor, Kingsley, Fred a George, a spousta dalších. Severus rozrazil dveře a 

přehlédl místnost. Černé oči hledaly jednu konkrétní osobu. Byl tam. 

Bezstarostně seděl u stolu v koutě a dělal, jako by se nic nestalo. 

„Severusi, našel jsi…“ začal Brumbál, když se místnost po lektvaristově příchodu 

trochu ztišila. 

Jenže to už byl profesor u Brighta a držel mu hůlku pod krkem. „Kde je Huginn? 

Mluv?!“ 

Hnědé oči Balladorovi málem vypadly z důlků, zavalitý muž šokovaně lapal po 

dechu. „Nevím. Nehlídám ho!“ vysoukal ze sebe. 

„Kde je?! Mluv! Hned!“ Černé oči žhnuly plamenem, vlasy měl rozfoukané a jako 

by se pohybovaly o vlastní vůli. 

Ballador polkl. „Od večera jsem ho neviděl. Severusi, musíš mi věřit!“ 

„Uvidíme,“ odsekl muž a vlámal se do jeho vzpomínek. Mužovy zorničky se ještě 

zvětšily, ale neodporoval. Jak by také mohl mistrovi nitrozpytu? Jeho doménou 

bylo mezidruhové vyjednávání a ne myšlenkové zápasy. 

Severus se prohnal jeho myslí jako tajfun a neohlížel se na nepohodlí druhého 

kouzelníka. Hledal něco, co by mu napovědělo, kde Huginna hledat, nebo 

jakoukoliv informaci, která by mu prozradila, že Bright nezradil sám. Ale kromě 

hospodského přátelského klábosení, občasných rozhovorů a jedné návštěvy u 

Balladora doma, nenašel nic, co by muže před ním obviňovalo, nebo z čeho by se 

dozvěděl, co Huginn chystá. 

Odtrhl se od něj a nechal ho sesunout se k zemi. Pak se divoce obrátil na Albuse. 

„Řediteli, kam jezdí Elizabeth Larssonová na prázdniny? Kdo je jejím zákonným 

zástupcem?“ 

Brumbál se zamračil. „Pokud vím, tak Huginn Ironcliff, a vždy se vrací k němu na 

blata do Dartmooru.“ 

Severus zavřel oči. „Tam už jsem byl. Nikdo tam nebydlí už celé měsíce.“ 

„Severusi, co to má všechno znamenat?“ zeptala se McGonagallová. 

Muž prudce otevřel oči, pronikavé, jak rozžhavené uhlíky. „Co jste tady celou tu 

dobu řešili? Potter zmizel, copak to nevíte? A Huginn byl poslední, kdo sem přede 

mnou přišel, takže to jasně vede k domněnce, že…“ 



„Severusi, upokoj se,“ zarazil ho klidným hlasem Brumbál. „Samozřejmě že to 

víme, dáváme právě dohromady seznam možných míst, kde by se…“ 

Jenže to už Severus neslyšel. Ne, když se v jeho hlavě místo toho rozezněl právě 

ten hlas, po kterém tak toužil. 

Severusi… 

Ale tentokrát zněl tiše, prosebně, jako by… Ne! 

Severus se rozběhl z místnosti, aniž by ho kdokoliv stihl zarazit. Za vchodovými 

dveřmi se zastavil, aby nabral dech. Soustřeď se, opakoval si v duchu, soustřeď 

se! Pokud ho můžeš slyšet, dokážeš ho i najít! 

Severus následoval ten hlas a nechal se vést… srdcem. 

Severusi… 

ooOoo 

Harry se zmučeně zakousl do krvácejícího rtu. Už dávno přestal počítat kletby i 

vnímat co s ním dělali. Jen bolest, ta neustávala. Ale tu už zažil, mnohokrát. 

Dokázal ji zvládnout. Ať už to bylo v Kvikálkově, kde ho strýc trestal prostě jen 

proto, že existoval, nebo potom, po famfrpálových zápasech, po setkáních 

s Voldemortem a Smrtijedy, po každém z úkolů turnaje Tří kouzelníků, během 

trýznivých hodin nitrozpytu. Harry Potter věděl dobře, co znamená bolest a jak si 

s ní poradit. Jenže tohle trvalo už moc dlouho, dlouho na to, aby to i tak silný 

člověk, jakým byl Harry, dokázal překonat. Ne po tom, co ho zradil člověk, který 

ho měl chránit, po tom, co ho mučila jeho mladší spolužačka za něco, co 

neudělal, a po tom, co mu zničili jeho hůlku. Harrymu Potterovi už skoro nic 

nezbylo. Jen vlastní duše, kterou se mu snažili vymlátit z těla, a myšlenka na 

člověka, kterého svým jednáním zklamal, ohrozil. 

Severusi… 

Kdyby jen dokázal tím jedním slovem vyjádřit, jak moc ho to všechno mrzí. 

Všechno, co mu způsobil, čím se na něm prohřešil. Kdyby dokázal vyjádřit, co 

pro něj ten muž znamenal. Kdyby… 

Severusi… 

Kdyby mohl naposledy pohlédnout do jeho uhrančivých očí a říct mu to. Kdyby 

dostal tu jedinou možnost stát mu nablízku a vstřebávat každou buňkou svého 

zmučeného těla mocnou energii, kterou vydával a kterou byl vzduch kolem něj 

vždy nabitý až k prasknutí. Kdyby… 

Severusi… 

Kdyby mu dal osud jedinou a poslední šanci. Přál by si právě tohle. Zůstat 

zaklesnutý v objetí jeho paží jako té strašné noci, kdy bojoval o jeho život. Kdy 



stačilo tak málo – aby se nenacházel v jeho blízkosti, aby nebyli spojení magií, 

aby se neodhodlal mu pomoci, a mohl ho ztratit nadobro. Harrym otřáslo už jen 

pomyšlení, jak strašně mohl čaroděj druhému čaroději ublížit, když znal ta 

správná kouzla a byl odhodlaný upsat tím činem svou duši ďáblu. Kdyby… 

Severusi… 

Někdy jsou naše kdyby příliš slabá, někdy jim nedáme sílu se projevit, jenže 

Harry Potter nebyl obyčejný mladík, odkázaný na milost osudu. Ne, on věřil, 

protože pokud někdy stálo doopravdy za to v někoho věřit, pak to byl právě 

Severus Snape. 

Zatnul zuby, nehty se mu zaryly do dlaní, stružky potu, prachu a krve mu stékaly 

po nahém, vyčerpaném těle, ale Harry Potter věřil… 

ooOoo 

Severus dopadl na tvrdou zem a trochu se zakymácel. Hůlku držel v pohotovosti, 

čekal by cokoliv, jen ne… pohled na místo, které v každém ze Smrtijedů 

vyvolávalo hrůzu. Mluvilo se o něm šeptem, opatrně, nikdy tam nechtěl skončit, 

protože pro každého z nich to pak znamenalo… následky. Říkalo se tomu 

popraviště, jeskyně smrti. Voldemort si to místo vybral až po svém návratu mezi 

živé a doprostřed jeskyně umístil mučící kůl, který našel na některé ze svých 

cest, když předtím bezcílně putoval po světě. 

Po celé Evropě bylo rozeseto tolik magických artefaktů s temnou mocí a jemu 

prostě stačilo, aby se jimi nechal vést. Černou magií byl prosáklý skrz na skrz, 

takže se nemusel ani moc snažit. A tehdy byl volný jako pták, jak by se tak 

řeklo. Bez moci, nesmrtelný, bloudící, ale i tak velmi nebezpečný. Jeho největším 

zájmem samozřejmě bylo vrátit se do své lidské podoby, pokud se o něčem 

takovém v jeho případě vůbec dalo mluvit, a když přitom narazil i na něco 

jiného, no, tak by se to potom mohlo hodit, že? Severus si ani nechtěl 

představovat, co všechno už nashromáždil na Raddleově nebo Malfoyově panství. 

Takže tam teď stál, zíral do temných stínů vchodu do jeskyně a přemýšlel co dál. 

Kolik tam těch Smrtijedů asi bylo? Kolik z nich se bavilo Harryho utrpením? Sám 

proti nim možná neměl nejmenší… 

Jenže stačilo jedno zmučené: Severusi… a bylo mu to jedno. Vrhl se vpřed a 

jakékoliv důsledky byly zapomenuty. Protože v tu chvíli existovalo jen jedno – 

Harryho život. 

Ochrany kolem mučírny ho jen polechtaly na kůži. Nedal jim sebemenší šanci se 

projevit. Znal Voldemortova kouzla, vždyť ho to jeho mistr kdysi sám naučil, ale i 

když si samozřejmě největší trumfy nechával pro sebe, tady to nebylo důležité. 

Sem by žádný Smrtijed ani příslušník strany světla dobrovolně nevkročil. To by 

musel být odhodlaný pro záchranu toho druhého obětovat svůj vlastní život… A 

Voldemort byl takový blázen, že by s něčím takovým nikdy nepočítal. 



Držel se blízko stěn a postupoval vpřed tak rychle, jak jen mohl. Každé 

zašeptané: Severusi… jen stupňovalo jeho odhodlání. Byl blízko, věděl to tak 

jistě, jako že je moře slané. Už viděl světlo pochodní, které odhalovalo, že je u 

cíle. V hlavní místnosti. S mučícím kůlem. 

A najednou se ta slova neozývala jen v jeho hlavě. Slyšel je na vlastní uši, i přes 

všechen ten zanícený smích a dvoje kroky pohybující se po jeskyni. Slyšel je, i 

když byla vyslovená jen stěží. Prostě je slyšel. 

Severusi, odpusť… 

A pak ho uviděl. Ruce měl svázané hrubými provazy, hlavu pokleslou na hrudi, 

tělo dávno postrádající oporu nohou. Krvácející, kůže plná nejrůznějších šrámů, 

spálenin, modřin a podlitin. Ale dýchal, a dokud dýchal, tak žil. 

Severus přimhouřil oči a vyhodnotil scénu před sebou. Dospělý muž a dívka. Ani 

jeden z nich se mu nemohl rovnat a přesto dokázali to, co pokládal za nemožné – 

ukrást mu to nejcennější přímo pod rukama. Severus věděl, že bazilišek byl 

možná majetnický tvor, ale ohňový kůň také nebyl právě bytostí vyhledávající 

ústupky. A oni mu vzali, co nebylo jejich, na co neměli právo! Ne! Severus Snape 

se nechal unést jedním z nejsilnějších pocitů, tím, který dobře znal – nenávistí. 

Ebenová hůlka zavibrovala a zvedla se málem sama od sebe. Nemusel ani 

vyslovit zaklínadlo, aby udělal, co zvažoval. Zlatovlasý muž padl zeleným 

zábleskem mrtev k zemi a o setinu vteřiny později se dívka bezvědomě skácela 

vedle něj. Severusovi nestáli asi za pohled. Pospíšil si do středu, aby si odvedl 

toho, pro koho sem přišel. 

Harry měl zavřené oči, hubený hrudník s vystouplými žebry se mu sotva hýbal. 

Severus opatrně odvázal jeho zápěstí, a pak se s ním složil na chladnou zem. 

Pryč z toho proklatého podstavce. Vykouzlil bavlněnou deku a zabalil ho do ní. 

Mladík drkotal zuby a rozdíral si jimi už tak poničené rty. Stále zachvácený 

bolestí ani nevnímal, co se kolem něj děje. Ale když se konečně dostal od toho 

kůlu pryč, jako by se mohl zase jednou pořádně nadechnout. Jeho magie byla 

zpět. A co bylo důležitější, nebyla sama. 

„Severusi, odpusť mi to…“ zamumlal nesouvisle. 

Profesor mu vtiskl lehký polibek do navlhlých vlasů. „Nezlobím se.“ A pak ho 

zvedl do náruče, jako už to jednou udělal, a odnesl ho z té chladné jeskyně pryč. 

Aby mu už nikdo nikdy nemohl ublížit. 

Protože někdy má naděje jméno a to jméno je Severus Snape. 

 

Kapitola 22 – Harry Potter se vrací 



Přemístil se s ním před bradavické brány, odnesl do svých komnat, do postele v 

pokoji pro hosty, a odtud pak krbem zavolal Poppy. Lékouzelnice se zdržela 

všech nářků i zvídavých řečí a okamžitě začala jednat. Společně ho vykoupali, 

zahojili, co se dalo, napojili léčivými lektvary a nechali ho spát. A Harry spal a 

spal a spal, až měl Severus pocit, že se nikdy neprobudí. 

Chvíli poté, co dorazili do Bradavic, se objevil Albus a Kingsley. Severus jim 

nezúčastněně vylíčil celou bitku v jeskyni i to, jak se na něj Huginn vrhnul a 

snažil se ho zabít. Smrtí kletba byla jedinou možností, samozřejmě, jednalo se 

přece o sebeobranu. A ani jeden z nich se jeho slova, ač nepravdivá, nepokusil 

vyvracet. 

Elizabeth Larssonová byla vzata do vazby a následně poslána do ústavu pro 

mladistvé delikventy. Po strýcově smrti pozbyla všechnu svou předešlu hrdost a 

prozradila vše, včetně jmen dalších studentů, kteří se na jejím plánu 

v Bradavicích podíleli. Theodor Nott a Adrian Puccy s ní byli při pokusu o únos 

Hermiony Grangerové, Terrence Higgs, dřívější chytač, kterého ale Draco Malfoy 

po otcově zásahu vyšoupl ze svého postu, seslal na Harryho a Cho ty ohnivé 

střely. Všichni tři ze Zmijozelu. Severusovi to bylo jedno. Tohle ať si vyřídí někdo 

jiný, on měl na práci jiné věci. 

Uběhly dva dny a Harry se ještě stále plně neprobral. Ležel zachumlaný 

v pokrývkách a Severus nedokázal odolat nutkání dávat pozor, jestli stále ještě 

dýchá, ač na něj madam Pomfreyová uvrhla všechna nezbytná monitorovací 

kouzla. Jeho zranění se uzdravovala, ale mysl, ta jako by se odmítala vrátit 

z nějaké té dálky, kam se v obraně před bolestí stáhla. Nezbylo než čekat. Jenže 

čekání na zázrak nebylo nikdy Severusovou silnou stránkou. 

Když se třetího dne ráno, rozezněly lékouzelčiny alarmy naplno, byl to 

lektvarista, oblečený jen ve svém tmavě zeleném županu, kdo otevřel dveře jeho 

pokoje jako první. Harry se zmítal v chvějivých křečích a lapal po dechu. Oční 

víčka se mu otevírala a zavírala, zelené panenky znepokojeně putovaly po 

neznámé místnosti. 

„Harry…“ oslovil ho, potichu, klidně, přikročil k posteli. Hlava mladšího muže 

sebou poplašeně trhla. „Slyšíš mě? Jsi v bezpečí. Už je dobře.“ A pak chytil jeho 

ruce do svých, aby se přestaly třást. 

Minuty plynuly, Harry se zklidňoval. Oči měl zavřené, jen tam tak ležel a dýchal, 

všechny celé ty dny předtím, ale tentokrát, tentokrát Severus věděl, že nespí, 

protože stisk jeho dlaní ani na okamžik nepolevil. 

„Severusi…“ zachraptěl s námahou. 

„Ano?“ 

„Přišel jsi…“ 

„Ano,“ odpověděl tiše. 



„Pokaždé jsi přišel. Věděl jsem, že…“ 

„Tiše, odpočívej. Za chvilku je tady madam Pomfreyová a bude tě chtít 

prohlédnout.“ Vstal a chtěl se vymanit z jeho sevření, ale Harry nepolevil. 

Naopak. 

„Zůstaň,“ zaprosil. 

„Nikam nejdu,“ ujistil ho, pustil jeho ruku a nechal vejít zadýchanou, ještě ani 

neučesanou lékouzelnici. 

Když provedla obvyklá diagnostická kouzla, usmála se. „Uzdravuje se. Po fyzické 

stránce bude v pořádku. Nemyslíš, že by se měl vrátit na…“ 

„Ne,“ lektvarista zavrtěl hlavou. „Tady je v bezpečí. Nevíme, kdo všechno byl 

ještě zapleten. Dokud nebude chtít sám odejít, zůstane tady. A to minimálně do 

té doby, než bude v pořádku.“ 

Kupodivu nic nenamítala a Severus jí za to byl vděčný. Neměl sílu na to se 

s někým hádat, teď ani nikdy potom. „Jak myslíš. Zavolej mě, kdyby bylo něco 

potřeba. A mezitím – víš co dělat.“ 

Lektvarista prostě kývla a žena se vzdálila. 

ooOoo 

Harry se uzdravoval velmi pomalu, protože i když byla kůže na povrchu zhojená, 

na duši zůstaly těžké šrámy, které nešlo vyléčit kouzlem ani lektvarem. Celé dny 

sedával v křesle u ohně a díval se do plamenů. Jak si vesele tančí po dřevených 

plamenech a vydávají svoji hřejivou zář. 

Moc nemluvili. Severus sám nebyl hovorný člověk, jenže u Pottera, to bylo něco 

jiného. Ten když neměl plnou pusu těch svých nesmyslů, tak… bylo prostě něco 

špatně. A také skoro vůbec nejedl. Ke snídani sotva sežvýkal půlku suchého 

toustu, k obědu pár lžic polévky a večeři, tu většinou odmítal úplně. Severus si 

začínal zoufat. Málem mu navrhl, jestli by pro něho nebylo lepší, kdyby byl někde 

jinde, někde mezi přáteli. Ale stačil jeden Harryho pohled a tiše pronesené: „Chci 

zůstat tady,“ a bylo po návrzích. 

Jenže se nic nezměnilo. Ve dne zíral do plamenů, v noci do stropu ve svém 

pokoji, a když náhodou usnul, trpěl nočními můrami, které probudily i Severuse 

spícího o dvoje dveře dál. Pomalu ale jistě se z něj stával stín jeho dřívějšího já a 

Severus nevěděl, jak ho přinutit, aby se vrátil zpátky. 

Uběhlo deset dní, bylo ráno, v noci pršelo a i ve sklepení byl cítit ten 

blahodárných osvěžující chlad, který se objevil po všech těch horkých letních 

dnech. Severus se vzbudil brzy, ptáci teprve začali zpívat. Umyl se, oblékl do 

černé košile s dlouhými rukávy a kalhot a odešel z ložnice pryč. 



Zase tam byl, ve stejném polstrovaném křesle, hlavu opřenou o opěrku, ruce 

volně položené v klíně, pohled nepřítomný, vzdálený… Neotočil se, když se 

objevil, ale jako pokaždé, když muž vstoupil do stejné místnosti, uslyšel to 

úlevné vydechnutí. Jako by mu jeho pouhá přítomnost dovolovala odlehčovat 

tíhu, kterou nesl ve svém nitru. Lidé si se Severusem Snapem spojovali mnohé, 

ale úleva k těm pocitům nikdy nepatřila. Jenže Harry Potter nikdy nebyl jako 

ostatní, že? 

„Co se ti zdálo?“ zeptal se Snape do ticha. 

Harry zavrtěl střapatou hlavou, unavený, nemělo smysl o tom dokola mluvit. 

„Pořád to stejné.“ 

„Nepřišel jsem…“ 

Zatnul prsty do opěrek, až mu zbělely klouby, pak je po dlouhé chvíli povolil a 

vydechl. „Ne.“ 

„Harry,“ oslovil ho a přešel k němu blíž. „Sebelítostí ničemu nepomůžeš.“ 

Mladík k němu prudce otočil hlavu. V očích poprvé náznak opravdové emoce. 

Zlost. Na něj? Na sebe? „To není sebelítost! To je…!“ 

Lektvarista pozvedl obočí. „Co?“ 

Mladík sklonil hlavu, odmítavě. „Zlý sen…“ 

„Ne,“ zarazil ho starší muž. Zkoušel to po dobrém, může to zkusit i po zlém, 

v tom měl roky praxe. Chtěl ho zpět, takového, jakým byl, ať už to znělo jakkoliv 

bláznivě. Tohle totiž nebyl Harry Potter, tohle byl někdo úplně jiný. Zatlačil. „Víš, 

co si myslím? Ty se v tom vyžíváš! Baví tě to zůstávat někde na pokraji šílenství, 

ale víš co?“ 

„Severusi, ne…“ Harry zavřel oči, ruce se mu sevřely v pěst. 

„Už toho mám po krk, tohohle ufňukaného malého kluka, který se lituje tolik, že 

chce, aby to pro něj dělali i ostatní. Který…“ Nikdy nedokončil, co zamýšlel, 

protože zmučený výraz na Harryho tváři prostě nedokázal snést. Co jsem to 

udělal? 

„Nedělej to…“ zašeptal mladík prosebně. 

Severus se zhluboka nadechl, přistoupil k němu, klesl před křeslo, vzal ledové 

ruce do svých, aby se uvolnily. Tohle nechtěl. Toužil v něm jen zase probudit 

život. Tu jiskřivou energii, která ho vždycky tak dráždila, omamnou stránku 

mládí a nevinnosti, kterou mu vzali. 

„Harry,“ zašeptal, „já tě prosím!“ 

Zornice ve smaragdových očích se rozšířily šokem. „Ty jsi nikdy o nic neprosil…“ 



Severus se hořce zasmál. „Prosil jsem za svůj život o mnohé – o lásku, o 

odpuštění, o ochranu. Ale…“ Pohled černých očí se upíral do zelených, tak 

intenzivní. „Dovol mi jednou, alespoň jednou pocítit, že prosby mohou být také 

vyslyšeny…“ 

Harry pevně stiskl jeho ruce, a pak za dobu, která se zdála věčností, prostě kývl 

a váhavě se usmál. 

Merline, díky! 

ooOoo 

„Jaký je dnešní plán?“ zeptal se Harry příštího dne, když se potkali v obývacím 

pokoji. Zdálo se, jako by se za ten poslední den trochu zklidnil, nebyl mátožný, 

jako všechny ty dny předtím, prostě jen… klidný. 

„Snídaně a potom procházka k jezeru,“ nadnesl Snape tak vyrovnaně, jak 

dokázal. Harry se od té doby, co ho přinesl do Bradavic, ani na okamžik nevzdálil 

z jeho komnat. 

Mladík polkl, očima zabloudil kamsi do kouta místnosti. 

„Nebo raději k Hagridovi. Jistě by tě rád…“ 

„Ne,“ přerušil ho Harry a otočil se zpět. „Jezero bude… fajn.“ A pak se pousmál. 

„Dobře,“ odpověděl Severus a naložil mu na talíř pořádnou dávku jídla, kterou 

bude nucen pod jeho bedlivým pohledem spořádat. 

ooOoo 

Černá hladina vypadala mírně. Jen se pohupovala sem a tam, ne, jako 

rozbouřené moře, jak si ho Harry představoval. Bylo to zvláštně uvolňující 

pozorovat oblaka stoupající mlhy, slunce odrážející se na vodní hladině. Člověk 

by kolikrát ani nevěřil, že se pod ní ukrývá taková hloubka, ba co víc – život. 

„Nikdy jsi mi neřekl, jak to, že jsi mě slyšel, i když byla moje magie pryč…“ 

nadhodil mladší muž a snažil se nebýt z toho tolik nervózní. Nu, nešlo to. 

Severus se na něj otočil, výraz vážný, ale tak nějak smířený. „Pamatuješ, co 

všechno obnášel ten rituál?“ 

Harry naklonil hlavu na stranu. „Co tím myslíš?“ 

Severus se pousmál. „Albusovi stačila první z podmínek, aby se uzdravil, ale pro 

nás to může znamenat víc, budeme-li chtít. A jak to tak vypadá, už to začalo.“ 

„Spojení duší…“ vydechl Harry. 

„Ano.“ A těla, dodal si pro sebe. Možná. 



Dlouho tam stáli. Jeden vysoký, hubený, černě oděný s rukama za zády a druhý 

skoro o hlavu menší v tmavě modré košili a světlých kalhotách. Stáli a dívali se. 

Stačilo to. 

ooOoo 

Během toho období, kdy Severus a Harrym zůstávali ve sklepení, došlo k 

několika schůzkám Řádu, proběhly výslechy všech zadržených dětí a Draco se 

vrátil na Grimmauldovo náměstí. Ovšem až na to, že zjistili, jaké záměry měl 

s Harrym Huginn Ironcliff a jeho schovanka, Voldemortovy plány pro ně zůstaly 

skryté. Jeho paranoia zřejmě nebyla o nic menší, než dřív. Občasné útoky na 

mudly i rodiny kouzelníků, kteří se pokusili o odpor, pokračovaly, a členové Řádu 

se snažili zachraňovat, co se jen dalo. 

Albus právě mířil zpět do Bradavic, když ho zastavil Draco. 

„Pane, mohu… Mohu se zeptat, jak se daří Potterovi?“ 

Brumbál se usmál tím svým známým úsměvem. „Den ode dne lépe, jak jsem 

slyšel. Budu mu tlumočit tvé pozdravy, jestli si přeješ?“ 

„Ano, díky. Zřejmě se sem už nevrátí, že? Tohle léto?“ 

„Ne,“ Brumbál zavrtěl hlavou. „Zřejmě ne.“ 

Draco se pousmál. „Nevadí, hlavně… však víte.“ 

„Ano jistě,“ souhlasil, ale pak se otočil, protože se jeho směrem blížil další 

člověk. Kulhající a s jedním kouzelným okem. 

„Albusi, chtěl bych s tebou mluvit,“ prohlásil Moody hlasem, který nepřipouštěl 

námitek. 

„Nemůžu Alastore, spěchám, ještě mám nějaké vyřizování. Počká do zítra? Když 

jsi to nezmínil na schůzi…“ 

Pomněnkové oči se do bystrozora opřely takovou silou, že si Draco pomyslel, 

jestli na něm neprovádí nitrozpyt. Ale Moody nevypadal znepokojeně, načež se 

Brumbál s úsměvem odvrátil a pronesl: „Zastavím se za tebou zítra dopoledne, 

když budeš chtít.“ 

„Dobře, domluveno,“ odvětil Pošuk, otočil se a odešel pryč. 

Albus ještě Dracovi věnoval poslední úsměv, než se krbem vydal zpět do 

Bradavic. 

ooOoo 

„Jak to teď bude s vyučováním, když je Křiklan… pryč?“ zeptal se Harry jednoho 

dopoledne, kdy ho Snape přinutil, aby se alespoň začal věnovat četbě. Sám se 



pustil do nějaké velmi poučné publikace o lektvarech. Ke kouzlení ještě nedošli. 

Harry si to… nepřál. 

„Mrtvý. Když je Křiklan mrtvý,“ opravil ho Snape. Čím dříve si to Harry uvědomí, 

tím lépe. Nemělo smysl žít v nějakých falešných představách. 

„Ano, jistě,“ odpověděl Harry. „Ale jak to bude s výukou?“ 

Severus odložil knihu do klína, opatrně ji zavřel, aby se nepoškodila, precizní 

jako ve všem, co dělal. „Asi tě to potěší i zklame zároveň, protože mně připadne 

ta nevděčná role učitele Lektvarů a tvůj chlupatý kamarád dostane zpět post 

učitele Obrany.“ 

„Skvělý,“ rozzářil se Harry a trochu z té radosti probublalo na povrch skrz jeho 

magii. Tohle bylo skoro poprvé, co ji Severus zase cítil. 

„Ano jistě, vše, co se týká Lupina, je prostě… skvělý,“ procedil skrz zaťaté zuby. 

„Oboje… je skvělý,“ doplnil Harry trochu váhavěji a vyslal jeho směrem nejistý 

úsměv. 

Severus polknul. „Jistě…“ 

ooOoo 

Tohle byla jedna z těch špatných nocí. Harry se probudil celý rozklepaný, 

zpocený a strachy bez sebe. Pokoj, který mohl alespoň pro teď považovat za 

svůj, mu najednou připadal tak stísněný, že v něm nedokázal zůstat, dýchat, 

prostě nedokázal. 

Jen v pyžamu a bos zamířil přes chodbu tam, kde věděl, že je Severusova 

ložnice. Bylo mu jasné, že ho muž pravděpodobně vyhodí, že mu vynadá, proč za 

ním leze i v noci, když ho má na krku přes den, ale nedalo se nic dělat. To 

nutkání bylo silnější než on a kdyby tam byl zůstal sám… asi by se zbláznil. 

Opatrně otevřel dveře, nakoukl dovnitř. V místnosti svítilo tlumené světlo linoucí 

se z krbu a ozařovalo tak přikrytou postavu na posteli. Stříbrné saténové 

přikrývky vypadaly jako blyštivá změť obtahující mužovu hubenou postavu. Spal 

na boku, vlasy rozprostřené na polštáři a další přes tvář, jednu ruku pod 

polštářem, druhá ležela volně na něm. 

Harry zůstal stát, toužil jít k němu, nechat se utěšit, a zároveň měl strach, že 

zašel příliš daleko. Tohle by neměl… 

Jenže pak se černé oči otevřely a Harry se kousl do rtu. Severus přesunul ruku 

z polštáře a… nadzvedl přikrývku. Harry vykulil oči a dál tam stál jak přimražený. 

„Dělej, než si to rozmyslím,“ zavrčel tiše muž. A to Harrymu stačilo. Takovou 

příležitost si nemohl nechat ujít, už by se nikdy nemusela naskytnout, víte? 



Opatrně se nasoukal po přikrývku a ulehl na bok. Tváří k němu. Studoval jeho 

tvář, zavřené oči. „Nechceš vědět proč?“ zeptal se nejistě. 

„Noční můra?“ 

„Ano,“ odpověděl Harry. 

„Tak vidíš…“ 

„Já… nedokázal bych tam zůstat sám. Potřeboval jsem…“ zarazil se, neschopen to 

dokončit. 

Severus otevřel oči. V přítmí vypadaly jako rysy ještě výraznější než jindy. „Co 

jsi potřeboval?“ 

Harry těžce polkl, a pak to prostě vyhrkl, jako vždycky. „Tebe.“ 

Muž si povzdechl. „Zacházíš daleko…“ 

Harry se nadzvedl na lokti. „Já nebyl ten, kdo řekl madam Pomfreyové, že mě 

z tvých pokojů už nepustí!“ zvolal obranně. 

Severus znovu zavřel oči. Na tohle byl moc unavený. „Chceš tady být…“ odvětil 

prostě. 

„Ano,“ vydechl Harry. 

„… tak mlč.“ 

„Tedy pokud…“ začal opatrně mladík, „mě tady chceš, hmm? Pokud ti 

nepřipadám odporný…“ 

„Proboha, Harry!“ Severus byl v okamžení plně vzhůru. Rychle jako blesk po něm 

chmátl a přitáhl si chlapce k sobě, jeho záda na své břicho, jednu ruku protáhl 

kolem jeho pasu. Držel ho, pevně. „Nikdy nebudeš odporný! Připadám ti takový 

snad já?“ 

Harry se mu v náručí prudce přetočil. „Ne! Samozřejmě, že ne!“ 

Severus na něj shlížel vážnýma očima. „Udělal jsem daleko horší věci, než ty. 

Daleko, a nejsem na to právě pyšný.“ 

Harry kývl na srozuměnou, a pak pronesl tu památnou větu: „Naše chyby k nám 

zřejmě patří, bez nich nejsme ničím…“ 

Severus pozvedl obočí, v očích jasně patrný úžas. „Tedy, kde ty ses tohle 

naučil…“ 

Mladík pokrčil rameny a lépe se uvelebil v mužově objetí. „Tak mě to prostě 

napadlo. Ale dává to smysl, ne?“ 

„Ano,“ přitakal muž rozčarovaně. „Ale teď už spi.“ 



Harry se uculil. „Ano… šéfe.“ 

„Blbče,“ odsekl Severus. 

„Mizero.“ 

„Dobrou noc,“ dostalo se mu suché odpovědi. 

„Dobrou.“ 

ooOoo 

Stal se z toho zvyk, Harryho postel od té doby zůstávala prázdná. A noční můry 

přestaly být tak strašné, když věděl, že na to není sám. 

Přes den četli, Harry se učil teorii, Severus připravoval podklady pro výzkumy 

nebo prováděl nějaké experimenty. Harry ještě nevzal do ruky hůlku. Severus 

věděl, že se jen těžce vyrovnává s tím, že mu ji zničili, ale když se nabídl, že mu 

obstará novou, mladík to rázně odmítl. A kouzlit, ať už jakýmkoliv způsobem, 

vůbec nezačal. 

Takže i když se zdálo, že se Harrymu trochu vracela dobrá nálada i chuť k jídlu, 

celá ta věc s kouzlením Severuse trápila. 

Věděl o jednom řešení, uvědomoval si ho až příliš dobře, jenže aby to Harry plně 

docenil, musel by se před ním úplně otevřít a na to se necítil. Jenže, čím déle to 

bude odkládat, tím déle Harry propadne pocitu, že je pro něj kouzlení 

zapovězené, zakázané, začne se ho bát. A to se nesmělo stát. 

Mladík právě odložil útlou knížku o magických bytostech, kterou mu poslal 

Hagrid, a trochu si protáhl nohy. Severus seděl za svým stolem a odhodlával se 

k činu. 

„Harry?“ zavolal na něj. Mladší kouzelník se otočil a upřel na něj svůj pohled. 

„Nedal by sis… čaj?“ 

Harry se usmál a pokrčil rameny. „Vlastně proč ne.“ 

Severus trochu nemotorně vstal a přešel k pohovce u malého stolku. Cestou 

prsty poťukával na vnitřní náprsní kapsu a předmět, který v ní ukrýval. 

Sedl si na pohovku, vykouzlil konvici a dva šálky. Harry se od krbu přesunul 

k němu. Uchopil svůj šálek a začal do něj foukat, aby ho trochu ochladil. Severus 

se svého ani nedotkl. Roztřesené prsty by ho možná ani neudržely. 

„Chtěl bych ti něco dát,“ začal tiše a mladík se trochu zamračil. „Něco, co ti mělo 

patřit už dávno…“ 

Harry odložil hrníček na stůl, ale nepřestával muže před sebou studovat 

pohledem. „Co tím myslíš?“ 



Severus se nadechl a vyjmul červenohnědou hůlku, kterou u něj Harry nikdy 

předtím neviděl. „Mahagon, jádro z pařátu z gryfa, dvanáct palců dlouhá…Tahle 

hůlka patřila tvému otci,“ řekl, lehce po ní přejel prsty, jako by se s ní loučil, než 

mu ji podával. 

Harry se prudce nadechl, ale neodolal, aby ji alespoň nepodržel v rukách. Když 

se jí dotkl, zatmělo se mu před očima. „Jak… se k tobě dostala hůlka mého 

otce?“ 

Severus vstal. Možná chtěl být z dosahu jeho hněvu, až ho pohltí, možná prostě 

jen nedokázal vydržet v jeho blízkosti. Ale dlužil mu vysvětlení, a tak ho tedy 

dostane. „Tehdy před šestnácti lety jsem se do Godrikova Dolu dostal jako první. 

Ale bohužel až po Pánovi zla. Chtěl jsem ho zastavit, jenže, jak sám víš, nestihl 

jsem to. Jamesova hůlka ležela vedle jeho těla na schodech, jak se tebe a tvou 

matku snažil ochránit. Sebral jsem ji. Pak dorazil Albus a někteří členové Řádu 

a…“ 

Harry hleděl před sebe, ztracený v myšlenkách, v rukách pevným stiskem drtil 

ztracený kus svého dědictví. Magie kolem něj zmateně vířila v kruzích. „A celou 

tu dobu jsi ji měl u sebe. Proč?“ 

Tak a je to tady, Severus zavřel oči. „Na památku,“ zachrčel. 

„Myslel jsem, že jsi Jamese Pottera nenáviděl,“ zašeptal Harry. 

„Ano.“ 

„Tak proč?“ zelené oči tázavé. 

Starší muž na něj pohlédl. „Říkej tomu mladická zaslepenost, jakkoliv. Přestože 

tvá matka měla mou náklonnost, moje srdce si pro sebe během školních let 

uzurpoval on, aniž by o tom vůbec věděl. A za to jsem ho nenáviděl.“ 

„Protože tě přinutil milovat a nedal nic na oplátku. Nic, než opovržení?“ 

„Ano,“ přitakal Severus. Někdy umíš být tak moudrý… 

„A má matka? Proč jste se pohádali?“ ptal se dál, možná ne proto, aby soudil, ale 

proto, aby… pochopil. 

„Jak to víš?“ zeptal se Snape ohromeně. Neměl tušení, že by o tom ještě někdo… 

„Mluvil jsem s Remusem, už je to dávno. Je docela… všímavý.“ Pousmál se. 

„Chápu, nenápadný vlkodlak držící se v pozadí.“ Severus si odkašlal. „Chtěla ode 

mě něco, co jsem jí nemohl dát. Takže se pak z touhy po odvetě obrátila na 

Pottera. Byla doby, kdy jsem ji za to nenáviděl rovněž. Oni byli šťastní spolu, já 

neměl… nikoho.“ 

„A pak?“ vybídl ho Harry k pokračování. 



„Pak jsem pochopil, že se to tak prostě muselo stát…“ 

Harry přikývl. Výbuch hněvu se zatím nekonal. Ale Severus zůstával ve střehu. 

Život ho už naučil, že co není, může být. 

„Kde je hůlka mé matky?“ 

Severus zavrtěl hlavou. „Nevím. Pravděpodobně ve tvém trezoru.“ 

Další kývnutí. Zelené oči získaly zvláštní žádostivý lesk. Severus by nebyl 

překvapený, kdyby se chlapec v nejbližší době toužil vydat do Londýna. 

„A proč mi ji dáváš teď?“ 

„Potřebuješ ji,“ prošla nucená odpověď. 

„Ale já…“ Držel ji v rukách, jako by nevěděl, co s ní. 

„Potřebuješ ji,“ potvrdil Severus znovu, důrazněji. Jako by se nesnažil přesvědčit 

jen jeho. 

Harry přikývl, vstal a odešel do svého pokoje a až do večeře se z něj nevynořil. 

Když se pak objevil ve dveřích, smířený a klidný, Severus nedokázal překonat 

úžas. Hůlka pevně seděla na svém místě v kapse Harryho kalhot, přesně tam, 

kde měla být. 

A ve chvíli kdy prohlásil: „Tohle byl nejlepší dárek k narozeninám, Severusi,“ 

lektvarista prostě nedokázal zaklapnout pusu. 

ooOoo 

Další noční můra, Harry ani po celém tom incidentu s hůlkou nepřestal uléhat 

s ním. Lektvarista si nestěžoval. Tedy dokud nedošlo na Harryho děsivé sny. 

Severus se naučil, že je lepší ho nebudit, protože stačil dotek ruky na jeho paži, 

rameni, odhalené šíji a Harry se zklidňoval. Severus nikdy nenapadlo, že by na 

něj mohl někdo takto reagovat. Jistě, kouzlo magií v tom mělo velkou roli, ale 

stejně. Byl to dobrý pocit, opojný. 

Když se všechny dozvuky Harryho snu vytratily, mladík tentokrát otevřel oči. 

„Nechtěl jsem tě budit,“ řekl Severus a stáhl svou ruku zpět. 

„Nevzbudil jsi mě,“ oponoval mladší muž a usmál se na něj takovým tím 

rozkošným rozespalým způsobem, kdy byly jeho rysy uvolněné a odpočaté 

spánkem. 

Severusovy oči zůstaly zafixované na jeho tváři, tak mladé a přece ne. Kolik už 

vytrpěla hrůzy? Kolika zkouškami už prošla? A kolik jich ještě čeká kdesi v dálce, 

než nastane konec? Teď, právě v tuto chvíli, Severus prostě věděl, že to musí 

udělat. 



„Chtěl bych…“ 

„Co?“ povzbudil ho mladší kouzelník. 

„…tě políbit.“ 

A Harryho úsměv se rozzářil jako lampion, který vám ukazuje ten jediný a 

správný směr. „Už jsem nedoufal,“ zašeptal. 

Natáhli se po sobě, aby si byli ještě blíž. Tělo na tělo se přitisklo v hladovém 

polibku, vyprahlé odpíraným kontaktem, toužící po chuti toho druhého a jeho 

vůni. Magie mezi nimi proudila a mísila se stejně nespoutaně, jako oni dva, ve 

svých fyzických tělech. Harry zavrněl a ruku vpletl do mužových vlasů, Severus 

se zuby nehty držel jeho ramene, aby se donutil nezajít ani o krůček dál. Jen 

polibek. Prozatím. 

Když se odtáhli, Severus svou ruku lítostivě stáhl, ale Harry ji zachytil a přiložil si 

ji k hrudi, kde skákavě poletovalo jeho srdce. Přivřel oči. Vychutnával ten pocit. 

„Budeš ještě spát?“ zeptal se Severus do následného ticha. 

Harry otevřel oči, mrknul na něj. „Snad jo. Ty?“ 

„Pane Pottere, ani sklepní netopýři nevstávají ve dvě ráno.“ 

„Když myslíš?“ odvětil a už se culil. 

Spratek jeden. 

Můj. 

Sklepení se té noci zdálo obzvláště útulné. 

ooOoo 

Když dalšího ráda Remus Lupin listoval výtiskem novin, nedokázal se zdržet 

překvapeného vyjeknutí. 

Titulní strana oznamovala jasně:  

Alastor Moody zvaný Pošuk zavražděn ve svém vlastním bytě! 

Více se dozvíte na straně 2. 

 

Kapitola 23 – Pravda a důsledky 

Harry se probudil a byl sám. Vedlejší místo bylo už chladné. Nebýt pokrčeného 

prostěradla a prohlubně v polštáři, myslel by si, že tam Severus vůbec neležel. 

Povzdechl si. Měl by si na to už zvyknout - muž byl většinou vzhůru 

s rozbřeskem, jako by se nemohl dočkat nového dne, nebo prostě jen nedokázal 



déle spát. Jistě, mluvil o tom přece a Harry si to dokonce i pamatoval - Pottere, 

mé tělo totiž nepotřebuje tolik hodin oddechu, jako to vaše. Čtyři, pět hodin 

docela postačí. - jenže i když Harrymu předtím osamocené vstávání nevadilo, 

dnes si přišel tak trochu ochuzený. Co když… Co když toho Severus lituje? Ale 

ne, to by přece sám nenavrhl, aby… Jenže… Ááááá! Harry praštil hlavou do 

polštáře, jako by z ní chtěl ty zmatené myšlenky vymlátit. Chladivá látka osvěžila 

jeho rozpálené tváře, alespoň na chvíli. Pak se ale vyštrachal z přikrývek a 

konečně vstal. Za chvíli se uvidí, jak na tom jsou. A pokud Severus, řekne že… 

No, tak se s tím nějak vyrovná, no. Že? 

V obývacím pokoji bylo ticho, ostatně stejně jako vždy v jeho přítomnosti. Skoro 

jako kdyby ticho utvářel. Severus seděl u stolku v rohu, před sebou rozprostřené 

jídlo a oči upřené na druhou stránku novin. 

Když se Harry přiblížil, černé oči se zvedly od textu, muž složil noviny, otočil je 

zadní stranou na vrch, odložil na bok. A během toho nepřestával hypnotizovat 

Harryho pohledem, pozoroval. 

Mladík polkl. Dobře si vědom jeho pozornosti, ale i přes to… musel to vědět. 

„Lituješ toho?“ 

Jeho obočí se povznesla lehce vzhůru. Muž vypadal překvapeně. „Čeho?“ 

Harry se nervózně ošil, rukou sevřel lem svého pyžama. „Však víš… toho tam,“ 

vyjádřil se zcela nekonkrétně, jak bylo jeho zvykem, a rukou mávl směrem 

k ložnici. 

Severusovy zacukaly koutku úst, obočí plynule dosáhlo svého pomyslného 

vrcholu. „Říká se tomu polibek a odpověď na tvou tak duchaplnou otázku zní ne.“ 

Harry se kousl do rtu, řasy se vznesly vzhůru, oči se mu rozsvítily. „Ne?“ 

„Ne,“ muž sklonil pohled, nachystal talíř na Harryho místu. „Pojď se najíst.“ 

„Dobře.“ Harry se přiřítil ke stolu a rychle ho líbnul na čelo, než zcela nevinně 

odhopsal na své místo. Oči pevně upíral jen na svůj talíř, na rtech mu pohrával 

uličnický úsměv, na tvářích ruměnec. Takže ne. Řekl, že ne! Jeho magie skákala 

radostí spolu s ním. 

Snape protočil panenky a slíbil Merlinovi, že si s ním tohle ještě někdy vyřídí. 

Ovšem jestli to bude ve formě pěsti do břicha nebo pugetu růží, to se uvidí. 

Zatím to podle toho, jak se mladík ládoval snídaní, vypadalo spíš na ty růže. 

Když byl Harryho talíř prázdný, mladší muž se natáhl pro hrníček s čajem a do 

očí mu padly noviny. „Něco nového?“ kývl směrem k nim. 

Severus hned neodpověděl, a tak k němu Harry vzhlédl přes okraj svého šálku. 

Pak si muž povzdechl. „Vlastně ano. Zřejmě k tomu došlo včera v noci. Moody je 

mrtvý.“ 



Ups. Hrníček ztěžka dopadl na stůl. „Cože?“ 

„Nedošlo k žádnému útoku, alespoň ne hromadnému. Což je právě divné. Podle 

novinářů jeho bytem prostě otřásla mohutná exploze, zatímco se nacházel uvnitř. 

A přesto to Smrtijedi prohlašují za svou akci.“ 

„To je strašné!“ vyjekl mladík, ale pak se zamračil, když mu došlo, co lektvarista 

řekl. „Proč je to divné?“ 

„Smrtijedi nechodí po jednom. Jejich síla je v překvapení ale hlavně počtu. 

Temný pán tím předvádí svou moc, jako by chtěl všem ukázat – Vidíte? Nás je 

víc, nemůžete se vzepřít. Prostě mi připadá podivné, že by si nikdo nevšiml 

skupiny maskovaných kouzelníků v tak obydlené oblasti.“ 

„Kde vlastně bydlel?“ 

„V Londýně, v bytě. U bystrozorů je to obvyklé, protože Ministerstvo nabízí svým 

lidem i skromné příbytky. To ale nebyl Alastorův případ. On se vždy spoléhal jen 

sám na sebe. A kolem bytu měl množství ochran a pastí. Nemohlo být vůbec 

lehké se tam dostat. Jen vybraní členové Řádu věděli, jaká je přesná adresa,“ 

mudroval Snape. Jeho hlas zněl věcně, jako by prostě řešil nějakou vědeckou 

hádanku. Harry si pomyslel, že by se měl pokusit o totéž. 

„Možná by nebylo od věci se tam zajít podívat,“ nadhodil opatrně. 

Snape se zamračil. Harry nebyl venku už poměrně dlouho a nemuselo by to být 

bezpečné, ale na druhou stranu… „Spolu?“ 

„No,“ zarazil se mladík, „pokud nebudu na obtíž…“ a tvářil se přitom jako Boží 

umučení. 

„Vlastně myslím, že bys mohl být užitečný,“ nadnesl Severus lehce. „Ale budeš…“ 

Harry k němu vyslal váhavý úsměv. „Budu hodný, poslechnu na slovo a tak.“ 

„Jistě,“ jako by tomu snad kdy mohl věřit. 

ooOoo 

Počkali do poledne, a pak se přemístili přímo do města. Všude vládl poklid 

panující během parných dní. Obešli blok, hůlku stále připravenou v pohotovosti, 

Harry se držel Snapeovy v patách a neustále kontroloval, jestli je někdo 

nesleduje, ale všude bylo ticho, živá duše se objevila zcela výjimečně. Což 

mohlo, ale také nemuselo být dobré znamení. Oba se o tom přesvědčovali až 

moc často. 

Když se dostali do blízkosti bytu, vypadalo to, jako by se na tom místě vůbec nic 

nestalo. Dveře byly zcela v pořádku, jen zalepené červenou bystrozorskou 

páskou s nápisem: Zákaz vstupu, probíhá vyšetřování. A pak to Harrymu došlo. 



Maskovací kouzla. Nechtěli zbytečně přitahovat pozornost. Harrymu se sevřelo 

srdce, když si představil, co bude následovat. 

Netrvalo to dlouho a ocitli se uvnitř. Přesně jak Severus očekával, vyšetřovatelé 

už byli pryč. Pokud ke zločinu došlo včera večer, pak měli na šetření celou noc a 

dopoledne. Touto dobrou zpracovávali důkazy, ověřovali výpovědi a tak dále. 

Zavřeli za sebou dveře a Severus je zablokoval proti vstupu dalších osob. 

Moodyho štíty byly zcela zničené, a tak nemohl tušit, kdo by je tady mohl 

překvapit. Ale to mělo i svou světlou stránku. Až skončí, budou se moci přemístit 

přímo k bradavické bráně. 

Zaměřili se na škody v pokoji a Harrymu se zatočila hlava. Z původně 

dvoupokojového bytu s koupelnou toho moc nezbylo. Všude se válely třísky, 

kusy nábytku, omítky, skla… Přesně jak popisoval Věstec, vypadalo to, jako by 

v místnosti vybouchla bomba. Jenže, pomyslel si Severus, to by potom už vůbec 

nedávalo žádný smysl. Moody měl zajisté kolem bytu i ochrany zamezující 

průchod mudlovských zbraní. Byl to přece jeden z nejlepší bystrozorů, pro 

Merlina, ne nějaký malý, přihlouplý školáček. Nehledě na to, že vlastnil a 

používat to své kouzelné oko. A to by ho jistě upozornilo na bombu jakéhokoliv 

charakteru. Ne, tady se stalo něco úplně jiného. 

„Harry,“ oslovil mladíka a otočil se k němu. 

Zatraceně, mladší kouzelník vypadal na pokraji zhroucení. I když se tady 

nepovalovaly kusy těla, stejně to pro něj muselo být… těžké. Možná ho sem 

neměl tahat, zvládl by to sám. 

Harry polkl a pokusil se zhluboka nadechnout. „Ano?“ Zelené panenky dál těkaly 

kolem sebe, neschopny se rozhodnout, jestli se dívat nebo raději ne. 

Severus k němu přistoupil, zvedl mu bradu, přinutil ho pohlédnout mu do očí. 

„Něco bych potřeboval.“ 

„C-co?“ 

„Zavři oči, dýchej zhluboka, tak.“ Tohle bylo známé, tímhle už si prošli. Harry se 

poddal jeho doteku a uklidňujícímu hlasu. „Rozprostři magii a všímej si detailů, 

čehokoliv, co ti bude připadat podezřelé.“ 

„Co hledáme?“ zeptal se Harry tiše. 

„Stopy magie, mocné magie, nevěřím, že by tohle dokázal jen tak někdo.“ 

Harry přikývl, poslepu zašmátral vpřed a zachytil se mužových boků, pro oporu. 

Severus sklonil hlavu k jeho vlasům a nechal ho soustředit se. Pokud měl pravdu, 

tak měl v tomhle všem prsty Temný pán osobně, a to by pak znamenalo, že 

Moody možná věděl něco opravdu důležitého. Něco, co by Toma přinutilo přijít ho 



zabít až sem. Doufal jen, že to Alastor stihl povědět i někomu dalšímu, než… se 

to stalo. 

Harry sehnul hlavu, opřel ji o Snapeův hrudník, rukama pevně svíral mužovy 

šaty. Vypadalo to, jako by se snažil něco překonat, bariéru, cokoliv. Ale pak, o 

dvě, tři vteřiny později, zalapal po dechu a sesunul se na něj celou vahou, až 

Snapea donutil o krok ustoupit a vyvážit jejich pozici. Dýchal ztěžka. „Je to 

maskované a překryté kouzly bystrozorů, ale měl jsem pocit, jako bych 

zaznamenal stopy magie někoho dalšího…“ 

Severus ho chytil za ramena. „Koho?“ 

Když k němu Harry vzhlédl, byly zelené oči zahlcené zděšením. 

„Koho?“ zopakoval naléhavě a odolával nutkání s ním zatřást. 

„Brumbála…“ vydechl mladík, a pak se mu podlomila kolena. 

ooOoo 

To se vysvětlí, to se vysvětlí, opakoval si Severus cestou do svých komnat. Harry 

se sotva vlekl a jakmile dorazili do sklepení, svalil se na pohovku a téměř 

okamžitě vklouznul do neklidného spánku. 

Neměl jsem ho s sebou brát, pomyslel si Severus. Jenže, nechat ho tady 

samotného? Ne, Harry se od něj za poslední tři týdny nehnul ani na krok. 

Jenže co teď? Konfrontovat Albuse? Co když se Harry zmýlil? A co když ne? 

Severus pochodoval ve svém bytě a najednou si v těch zdech připadal podivně 

stísněný. Albus ho sem přivedl, dam mu domov, práci, podporu, a chtěl po něm 

všechny ty věci, zadával úkoly. Ale kdo by v jeho postavení nechtěl, když měl tu 

možnost? Ne, Severus potřeboval nějaký důkaz. Něco, co by dávalo smysl. 

Protože tohle prostě nedávalo. Kdyby Moody třeba zběhl a přidal se na druhou 

stranu (což byl sám o sobě nesmysl, ale řekli jsme si – kdyby…) a Albus se s ním 

za to vypořádal, to by bylo pak možné akceptovat, jenže pak by zase byli 

informováni členové Řádu nebo alespoň úzký kruh těch nejpovolanějších, mezi 

které Severus samozřejmě patřil. Ale nic se nedělo, ticho po pěšině. Ráno přišla 

jen krátká zpráva oznamující jeho smrt. To se toho daleko více dozvěděl od těch 

nespolehlivých reportéru z Denního věštce. 

Takže, buďto může kontaktovat přímo Albuse, nebo zapátrat mezi členy Řádu. 

Rozhodl se pro to druhé. Harry stále spal, Severus vhodil letax do ohně a vydal 

se na Grimmauldovo náměstí. 

ooOoo 

Harryho sny byly nepokojné. Zprvu vypadaly jako ty předešlé noční můry, kdy se 

znovu ocitl v jeskyni přivázaný u kůlu, mučený Smrtijedy, a Severus nepřicházel. 

Jenže pak se jeho vize změnila. Kůl zmizel. Stále se nacházel v tmavé místnosti, 



ale byl volný, dokonce i oblečený, jen bosýma nohama coural krátce posekanou 

travou. Vlastně by to bylo celkem uklidňující, kdyby se tam neobjevila ta druhá 

postava. Jako by se vynořila odnikud. A nebyl to Severus. Vlastně to ani nebyl 

živý člověk. Stál před ním Tom Raddle tak, jak si jej Harry pamatoval z Tajemné 

komnaty ve svém druhém ročníku. Vysoký, s tmavými vlasy, krutýma, 

přezíravýma oči, ale vcelku pohledný, jaký v mladosti zřejmě byl, než se změnil 

na stvůru, jakou byl teď. 

„Harry, Harry, Harry…“ pronesl shovívavě mladý Voldemort, „vždy tak důvěřivý, 

tak bezelstný. Jak to můžeš vydržet? Nedivím se, že tě všichni klamou…“ 

Cože?! vylekal se Harry a zvolal: „Co tím myslíš?“ 

Voldemort nenuceně rozhodil rukama. „Podívej se na sebe. Krátkozraký zakrslík, 

žádný sval, jen samá kůže, stále namočený v průšvihu – copak by tebe mohl 

někdo milovat?“ vysmál se mu. A začal kolem něj kroužit. 

Harry zarytě mlčel a měřil si ho pronikavým pohledem. Tohle je jen úskok, 

bláznivý sen, nic víc. Jenže i tak měl pocit, že se musí bránit. „Co ty víš o 

lásce?!“ 

Voldemort se zastavil. „Pravda, dostal´s mě, Pottere.“ Úslužně sklonil hlavu, jako 

by ho to ranilo. Pak ale vzhlédl a prohnaně se ušklíbl. „Ale víš co? I tak toho vím 

o životě víc, než ty. Myslíš, že v něm jde o nějaké pochybné romantické city, 

když stačí lusknout prsty a rozpadnou se na prach? Ne, v životě jde o moc a o to 

si ji udržet. Vždy šlo. O to, kdo bude nahoře, jestli teda víš, co tím myslím…“ 

Harry polkl a něco z jeho nejistot se muselo projevit v jeho tváři, protože Tom 

Raddle se rozchechtal. „Jsi jak otevřená kniha, jen ji přečíst, víš to? Pro špiona, 

jakým je Severus, musí být tak snadné tě oblafnout…“ 

Harry zalapal po dechu. Ne, Severus ne. Severus by nelhal, ne po tom všem, 

poznal bych to na něm. A hlavně – nepřišel by. Nepřišel, rozumíš, ty zmetku! 

Harry se zmítal hněvem. „Lžeš!“ 

„Tak Severus ne? Hmmm, zajímavé, myslel bych si, že zmijozel využije 

příležitosti…“ Ťal do živého, věděl dobře kam. 

Harry polkl, ale vytrval. Nenechá se jím zviklat. Proč by také měl, byl to jen sen. 

Hnusný, odporný, krutý sen… 

„Ale co třeba takový Brumbál? Myslíš, že stojí na tvojí straně, Pottere?“ zeptal se 

zvědavě. 

Tohle už přesahovalo všechno! „Samozřejmě!“ 

„Och, jak báječné! Slavný Harry Potter brání mocného starce před zlosynem, 

jakým jsem já. Byl by potěšen, kdyby to slyšel, Pottere, to mi věř. Zrovinka 

včera mi říkal, že jen kveteš…“ 



Harry se posměšně zasmál. To se ho jako snaží přesvědčit, že spolu chodí na 

kafe, nebo co? Smál se a vrtěl hlavou. „Jsi ubohý, Tome.“ 

Druhý muž pozvedl obočí, zcela hluchý k jeho smíchu. „Vážně? A co když jsi to 

ty? Bude mi stačit pouhá chvilka, než začneš žalostně kňučet…“ 

Harry se zarazil. Vážně to byl jen sen, že ano, nemůže mu Voldemort nic udělat, 

že? Fyzicky ani… jinak. 

„Slova jsou někdy mocnější než meč, Pottere, proniknou hluboko, až do tvého 

srdce a tam se živí čerstvým masem. Ale konec hloupých řečí. Vraťme se 

k taťuldovi Brumbálovi. Copak ty jsi nevěděl, že už se jednou přidal na stranu 

temna? Zlákala ho ještě v mládí, ale to si nemůžeš pamatovat, ještě jsi ani 

nebyl. A přesto – myslím, že jméno Grindelwald ti něco říká, že?“ 

Harry zatnul ruce v pěst, bradu výhružně pozdvihl. „Vždyť ho zabil! Každá kniha 

o kouzelnické historii je toho plná!“ 

„Ano, samozřejmě,“ přitakal Tom, „stejně jako toho, že ty jsi zabil mně. Jak 

směšné! A přesto máš pravdu, připouštím. Zabil ho, ano, ale jen proto, aby mu 

nestál v cestě k moci.“ 

„Kecy!“ ohradil se Harry. „A co dělá na škole plné dětí? Testuje na nich své 

temné magické choutky?“ 

Voldemort se posměšně usmál. „Nic ses nenaučil. Jsou různé způsoby moci. 

Nejvíce je ale vidět ta, jakou preferuji já – jasně patrná, absolutní moc nad 

životem i smrtí. Brumbál tahá za nitky a musím říct, že opravdu znamenitě.“ 

Harry neúnavně vrtěl hlavou. „Hloupost. Musí, je přece v čele strany světla!“ 

„Slyšíš se? Už jen to pouhé slovo: v čele! Přesně. A to nemluvím o čelní funkci na 

neprestižnější škole, čelní funkci ve Fénixově řádu. Co myslíš, že asi znamenají 

všechny ty tituly jako Nejvyšší divotvůrce Starostolce, Nejhlavnější hlavoun 

Mezinárodního sdružení kouzelníků?“ 

„Je to mocný čaroděj, měl by stát v popředí!“ odsekl mladík náruživě. 

Voldemort se dál usmíval. „Pro tebe zůstane svatý, že ano? Chrabrý nebelvírčan 

brání svého mistra do roztrhání těla. Nevadí. I nebelvíři mohou jednou přijít 

k rozumu…“ 

Harry na něj ochromeně hleděl. „Nikdy neudělal nic, čím by…“ 

„Och, hleďme, nikdy?“ podivil se na oko. „Tak si to spočítáme, ano? Deset prstů 

málo, řekl bych. Takže… Ve tvém prvním ročníku mě nechal se volně pohybovat 

po pozemcích a dokonce i po chodbách školy. Nebo si myslíš, že mně se svými 

schopnostmi necítil? Chudáček Quirinus nebyl tak magicky zdatný, aby mě zcela 

zastínil. A pak mi dal Brumbál volnou ruku, abych se dostal ke Kameni. Mohl mi 



ho dát přímo, ale to by nebyla taková zábava, chápeš? Tedy, než ses do toho 

přimotal ty…“ dodal posmutněle. 

„Ne!“ ohradil se Harry. Ne… 

Tom ohrnul rty, bílé zuby se zablýskaly odraženým světlem. „No tak ne, no, jak 

myslíš… Pak jsme na chvíli ztratili spojení, přiznávám. Ten nápad s deníkem 

patřil bezvýhradně Luciusovi a byl by to poměrně chytrý plán, kdybys ho zase 

nezničil. Avšak… za vrchol celého programu považuji Turnaj tří kouzelníků. To už 

jsme byli dobře připravení. Plánovali jsme to roky. A já umím čekat, když musím. 

Skrk byl na svém místě, stačilo jen vhodit do poháru tvoje jméno a lehce ho 

zmanipulovat. Jistě, Barty byl celý žhavý, aby se zavděčil, jenže roky v otcově 

područí ho trochu magicky vyčerpaly, takže to byl nakonec Brumbál, víš? Mohl jsi 

být mrtvý hned třikrát, kdybychom se jen o chlup víc snažili, ale ne, moje tělo 

bylo přednější. A tak jsem se obrodil, s tvojí pomocí, děkuji pěkně. Jen ta tvoje 

hůlka nás pořád trochu zlobila…“ 

Harry zaskučel. Zavřel oči. Hůlka… 

„Ministerstvo kouzel byl chytrý plán, jen jsem si pořád nebyl jistý tou věštbou. 

Líbily se ti vize, které jsem ti posílal? Obzvlášť ta se Siriusem se mi moc povedla, 

jsem na sebe patřičně hrdý. Brumbál říkal, že na něm tak trochu lpíš… Hlupáčku. 

Copak tě nikdy nenapadlo, proč tě nitrobranu nezačal učit sám, když Severus tak 

těžce selhal? Mohl bys totiž poznat jeho tajemství, víš? A kromě toho – on přece 

nechtěl, abys uspěl,“ řekl a zasmál se vlastnímu vtipu. 

„Lžeš!“ 

„Ale jistě, jak myslíš… Všechno šlo dobře do doby, než se Albus pokusil ovládnout 

náš rodový prsten. Varoval jsem ho, vážně, ale nedal si říct, darebníček. Prý, že 

už je dost starý na to, aby věděl, co dělá. Moc člověka zaslepuje… Tak trochu už 

jsem počítal s tím, že ho budu muset vyprovodit na druhou stranu, ale pak 

vyrukoval s tím geniálním plánem. Staré svitky jsou plné nepřeberných nápadů, 

měl bys je studovat pečlivěji. Stačilo mít dva povolné kouzelníky, kteří pro něj 

nebudou váhat obětovat svůj život kvůli němu. Nepřišlo ti divné, jak rychle to 

všechno probíhalo? A že ani okem nemrknul, než tě nadobro svázal s mým 

nejvěrnějším služebníkem?“ 

Harry zalapal po dechu. „Severus ti není věrný! Už dávno ne, ty šílenče!“ 

„Ne? Tak zkus jen na okamžik zvážit, že mám pravdu. Nedošlo ti, že právě tím, 

že slouží Brumbálovi, prokazuje tu největší službu i mně? Jako dvě strany téže 

mince. Náš milý Severus se sice domnívá, že vyvázl, ale opak je pravdou,“ 

vysvětlil mu shovívavě. 

„Nevěřím ti!“ vedl si Harry dál svou. Nemohlo, to prostě nemohlo… 

Voldemort, který dál kroužil kolem něj, zavrtěl nespokojeně hlavou. „Pottere, ty 

zapomínáš na to nejdůležitější! Tví rodiče. Myslíš, že byli tví tak bláhoví, aby měli 



jen jednoho strážce tajemství? Co? To Albus je vydal, už mu nebyli k ničemu, jen 

přítěž. Petr se jen připojil…“ 

„Ne!“ vyjekl zoufale Harry. Tráva pod jeho nohama dávno nebyla příjemná na 

dotek, díky ní měl nyní pocit, jako by chodil po ledu. Rozklepal se po celém těle. 

Polkl, snažil se přemýšlet. „Ale ty ses Brumbála snažil zabít! Tehdy na 

Ministerstvu. Byl jsem tam, to nepopřeš. A potom znovu, v loňském roce, přes 

prostředníka.“ 

Tom potřásl hlavou. „Blázínku, a že bych nikdy neuspěl? Byla to jen hra. 

Udržujeme se vzájemně ve formě, víš?“ Pak se na chvilku odmlčel, než naklonil 

hlavu na stranu a zadíval se přímo na Harryho. „Kdo myslíš, že donutil Moudrý 

klobouk, aby ti řekl, že bys mohl patřit do Zmijozelu? Ach, ubohý Harry, ty, 

nefalšovaný, naivní nebelvír…“ 

Harry zamrkal. Tohle nikdo, vůbec nikdo věděl. Ani Severus z hodin nitrobrany, 

ani Ron s Hermionou. Jedině, že by to Voldemort vyštrachal v pátém ročníku 

z jeho hlavy. Nějak. „Proč mi to všechno říkáš?!“ 

Voldemort pokrčil nezúčastněně rameny. „Chci, abys pochopil, že nemáš 

nejmenší šanci a nezbývá ti, než se přidat k nám, protože,“ přimhouřil oči a 

usmál se jako lovec, který má svou kořist na dosah ruky, „pokud to neuděláš, 

každého, každého, koho tak vroucně miluješ, stihne stejný osud jako Moodyho. 

Myslím, že si dokážeš docela barvitě představit kusy jeho těla rozprsknuté po 

celé té místnosti, že?“ 

Harrymu se udělalo mdlo. Chytil se za žaludek, klesl na kolena. A Voldemort se 

smál a smál a smál. Harry se propadal do stále větší temnoty, ze které jako by 

se už nikdy neměl probudit. 

ooOoo 

Severus se vrátil z Grimmauldova náměstí asi za hodinu, trochu zdeptaný celou 

tou pochmurnou náladou, ale jinak v lepší, rozpoložení. Byl to právě Draco, který 

mu pomohl ze všech nejvíc. On a informace o Alastorově rozhovoru 

s Brumbálem. Pokud totiž Albus Moodymu slíbil, že se u něj později zastaví, pak 

by stopy jeho magie v tom bytě dávaly smysl. Mohli třeba pracovat na nějakém 

projektu nebo zneškodňovat artefakt, cokoliv. U bradavického ředitele člověk 

nikdy nevěděl. To i Lochnesské jezero mělo méně tajemství. 

Jenže jakmile se oprášil od popela a jeho pohled dopadl na Harryho, projelo jím 

zamrazení. Mladík se zmítal na pohovce, jeho ruce sebou chňapaly na všechny 

strany a v kontrastu k tomu, že byl bílý jako křída, jeho jizva, která se nijak 

neprojevovala už tak dlouho, jako by rudě hořela. 

Harry! 



Jak to že Severus nevnímal, co se s ním děje? Vždyť i tehdy v jeskyni ho Harry 

dokázal přivolat. Jedině, že by byl tak uvězněný tím snem, nebo co to bylo, že by 

na něco takového prostě ani nepomyslel. 

Severus mu položil ruku na čelo, aby vzápětí ucukl, když mu prsty projelo 

štípavé brnění magie. Jeho podezření se potvrdilo. Voldemort si s Harrym hrál. 

S jeho myslí… Merline, slíbil jsem t puget, pamatuješ? Albus přece tvrdil, že se to 

propojení mezi nimi tím velikonočním rituálem oslabilo! Bylo by možné, aby 

úplnému zrušení bránil nějaké blok? Něco, co znemožnilo, aby se spojení jejich 

magií projevilo naplno? Severus tušil, jak tomu napomoci, jak to odstranit, 

dokončit, co mezi nimi vznikalo. Ale oni tam ještě nedospěli. Jen myšlenka, že by 

si ho vzal tady a teď, když… Ne! Harry by ho za to nenáviděl. Tohle proběhne 

dobrovolně, jen pokud budou oba chtít. Musí existovat i jiná cesta. Nějaká, 

kterou už… 

Samozřejmě! 

Vyběhl z pokoje a zamířil do své laboratoře, dozadu do skladu lektvarů. Pokud si 

dobře vzpomínal, a Merline dej, ať se nemýlil, protože té noci jaksi nebyl úplně 

ve formě, tak mu ještě zbývala jedna lahvička… Černá orchidej a bílá lilie. Jako 

noc a den. Jako on a Harry. 

Vrátil se zpět k mladíkovi, který v tuto chvíli ztuhle ležel na zádech a lapal po 

dechu. Jednou rukou ho chytil za zátylek, v druhé držel lahvičku s tekutinou. 

Nebyl tak bláhový, aby ho to nechal vypít. Pokud byly jeho předpoklady správné, 

což by měly být, pak se zbytkové spojení mezi ním a Voldemortem nacházelo už 

jen v Harryho jizvě. Takže by mělo stačit, aby do té zarudlé rány na jeho čele 

nalil trochu lektvaru a… 

Kapalina začala při styku s kůží pronikavě syčet, až se Severus vyděsil, jestli mu 

na čelo nenalil nějakou žíravinu. Z rány mu začal stoupat červený dým, a pak se 

okraje rány pomalu stáhly k sobě a celá jizva zbledla. Harry prudce vydechl. A 

pak se jeho dech zvolna zklidňoval. Opět se zdálo, že prostě jen spí. 

Dobře. Severus uklidil lahvičku a stokrát si vynadal, že ho tohle řešení nenapadlo 

už dávno, a že ho do toho proklatého Londýna vůbec bral. Jenže už se stalo. A 

možná kdyby k tomu nedošlo, nikdy by nepřišel s tímto nápadem. Kdyby jen byl 

člověk neomylný a vždy věděl, co je správné… 

Seděl tam s ním a znovu, jako už tolikrát za posledních několik měsíců, zjistil, že 

prostě trpělivě čeká, než se chlapec probudí, upře na něj zelené oči a řekne, že 

ať už se stalo cokoliv, bude to v pořádku. 

Doufal, že tentokrát to proběhne stejně. Někdy člověk potřeboval své jistoty. 

ooOoo 

Harry ležel v mokré trávě a toužil jen po tom, aby už konečně zemřel. Po smrti 

prý člověk už nic necítí a on měl v tuhle chvíli pocit, jako by každá buňka jeho 



těla hořela a chvěla se zimou zároveň. A pak to najednou polevilo, temnota 

přeměnila na soumrak a on znaveně usnul. 

Když se probudil do reality, panovalo ve sklepení přítmí. Muselo být dávno po 

večeři, protože slunce v tuto roční dobu zapadalo až v nočních hodinách. Zamrkal 

a dotkl se svého břicha. Stále měl divný pocit kolem žaludku, ale zároveň věděl, 

že je mu daleko lépe, než v tom snu. Co to… A pak si vzpomněl na celý ten 

rozhovor s Voldemortem. 

Merline! 

Svět se s ním zatočil. 

„Jak ti je?“ zeptal se Severus a podal mu sklenici vody. 

Harry se vyšplhal do vzpřímenější polohy a opřel se o polštář. Tekutina v něm 

zmizela jako nic. A zdálo se, jako by se mu trochu ulevilo. „Posilňující lektvar? 

Děláš teď nějaký nový, bez chuti a bez zápachu?“ 

Muž zavrtěl hlavou. „Jen voda. Jak ti je?“ zopakoval, v jeho hlasu zaznívaly 

obavy. 

Harry se zachmuřil. „Tak jsi to byl ty?“ Ruce, které uzdravují? 

„Harry, o čem to mluvíš, odpověz mi už konečně!“ Áha, tak přece jen nebyl tak 

trpělivý. 

Harry zmateně zamrkal. „Já nevím. Co se stalo?“ 

Severus se toporně posadil vedle něj, mladík se přitulil pod křídlo. Hlavu odložil 

na jeho rameno. Nechtěl na nic myslet, chtěl prostě jen uvolněně ležet, jenže… 

Muž se nadechl a rozhovořil se: „Když jsme se vrátili z Londýna, usnul jsi jako 

špalek. Nechal jsem tě odpočívat, a protože mi nešlo na rozum to, co jsme tam 

zjistili, přesunul jsem se na Grimmauldovo náměstí, abych si promluvil s několika 

lidmi, abych zjistil, jestli to nemá nějaké prosté vysvětlení. A zřejmě ano. Před 

několika dny žádal Alastor ředitele o rozmluvu, ale nakonec se dohodli, že se u 

něj zastaví. Takže u něj zřejmě opravdu byl a jestli tam kouzlil…“ 

Harry kývl, Severuse pošimraly jeho vlasy, které se mu otřely o tvář. „To by 

bylo… možné. Ale stalo se pak ještě něco?“ 

Severus se na Harryho otočil a očima přelétl jeho obličej. „Pojď se mnou.“ 

Vzal ho za ruku a odvedl do koupelny k zrcadlu. Postavil ho před sebe, rukama 

objal kolem pasu. „Podívej se.“ 

Harry zmateně zamžikal, jeho brýle zůstaly kdesi u pohovky. „Co mám vidět?“ 

Severus zvedl jednu jeho ruku a přiložil mu ji na čelo. „Prohlédni si svou jizvu.“ 



Mladík se zamračil, ale nechal se vést. Zmateně hleděl na svůj obraz, díval se, 

jak si ohmatává čelo. „Co tím…“ začal, ale pak vykulil oči, když mu došlo, že 

hmatem něco hledá, ale už nenachází. Něco, co tam bylo od té doby, co si 

dokázala uvědomovat sebe sama. „Co…? Jak…?“ 

„Tvá výřečnost se zřejmě nezlepšila,“ pronesl suše lektvarista. 

Harry ho pohotově praštil do boku. „Tak řekneš mi, co se stalo?!“ 

Severus sklonil hlavu, tváří se otřel o jeho kštici. „Vrátil jsem se a našel jsem tě 

uvězněného v nějakém druhu noční můry, kterou pro tebe zřejmě nastražil 

Temný pán. Z Londýna ses vrátil až příliš unavený a on mohl využít tvé slabé 

chvilky. Tvoje jizva pálila, zatímco tvé tělo se zdálo… chladné. Nevěděl jsem, co 

dělat, ale nakonec mě napadlo využít lektvar, který jsme spolu vařili pro Draca a 

Narcissu.“ 

Harry se v jeho náručí napjal. „Neudělal jsi…“ 

„Ne.“ Starší muž zavrtěl hlavou, natáhl ruku a přiložil ji těsně k té Harryho. Stačil 

by kousek a byli by se dotkli, ale jejich magie po sobě stejně klouzaly, jako by 

k tomu už došlo. Vidíš? 

Harry vydechl. Nebyl žádný zbabělec, ale kdykoliv jen pomyslel na to, že by se 

měl toho spojení vzdát, propadal panice. Nebyl žádný blázen, který si 

neuvědomoval, jak se ocitl ve sklepení, a že kdyby toho rituálu nebylo, tak by 

k tomu nikdy nedošlo. Stále by byl sám, zkoušený osudem, člověk, od kterého 

všichni očekávají věci, které prostě osamocený jedinec nedokáže zvládnout… 

Harry se bál, že Severuse ztratí. 

„Harry,“ oslovil ho starší muž, přinutil ho vzhlédnout a podívat se mu do očí. 

„Jsem zmijozel, pamatuješ. A my se svých výhod nikdy nevzdáváme.“ 

Harry vykulil oči. „Jsem tvoje výhoda? Řekl bych spíš potíž…“ 

„To se nevylučuje.“ 

Harry se zatvářil kysele. 

Severus pokračoval: „Tak se na to podívejme. Jsi mladý, hezký a přinášíš do 

sklepení smích. A když se přenesu přes převahu těch špatných, máš i pár 

dobrých vlastností. Třeba záhřevnost v posteli, to je hlavní přednost, záliba 

v knihách, kterými se dá skvěle zatápět, absence druhého hřebenu, který jsi 

nikdy nepotřeboval, a hlavně několikanásobně zlepšení kvality místních pokrmů, 

protože bradavičtí skřítci si tě předchází, jak jen mohou, a zřejmě do toho 

zahrnuli i mě.“ 

Nad hravostí toho tónu, Harry nevycházel z údivu. Ústa se zformulovala do 

bezeslovného: Och. 

Severus se usmíval. „Dokud nebudeš chtít, nepustím tě…“ 



Harry zamrkal, odkašlal si, bylo toho trochu moc. „Takže… co jsi udělal?“ 

„Potřel jsem tvou jizvu lektvarem.“ 

„Páni, takže je to pryč?“ vyjevil se Harry. 

„Snad…“ připustil Severus a víc stejně nedokázal, protože Harry mu bezmála 

vyrazil dech tím, jak se k němu přitiskl a nadšeně ho políbil. 

O tomhle jsem také uvažoval, uniklo mu v myšlenkách, ztracený v klouzavých 

dotecích rtů. 

Harry se odtáhl. „O čem jsi taky uvažoval?“ 

Severus se na něj vážně zadíval, černé oči hluboké, uhrančivé. „Spojení magií, 

spojení duší, spojení… tělěsna.“ 

A Harry zčervenal jak rak a odvrátil se. 

„Myslel jsem si to,“ odtušil suše starší muž. 

„Já… ne že bych nechtěl,“ zamumlal mladík rozpačitě. „Ale ještě jsem nikdy…“ 

„Harry, já to přece vím,“ prohlásil starší muž a odvedl ho zpět do obývacího 

pokoje.  

Harry se posadil, horečně přemýšlel, a pak z něj vypadla výsledná myšlenka: 

„Fungovalo by to?“ 

„Jsem přesvědčen, že ano,“ odpověděl Severus, když se pohodlně usadil do 

vedlejšího křesla. 

„Uděláme…“ 

„Ne,“ přerušil ho muž. 

„Proč?“ Teď vypadal skoro dotčeně. „Nechceš mě?“ 

Ach, Harry, ani netušíš, jak moc… „Nejsi připravený,“ řekl nahlas. Tuhle 

myšlenku si zatím nechá pro sebe. 

Harry se napřímil, v očích blesky. „Nejsem dítě!“ 

„Kdo tu mluvil o dětech? Některé mají víc sexuálních zkušeností než mnozí 

dospělí.“ Pak se odmlčel, pokrčil rameny. „Není kam spěchat…“ 

Harry se zarazil, začal si žmoulat ruce. „Možná je.“ 

Teď bylo na Severusovi, aby se zatvářil zmateně. „Co tím, u Salazara, myslíš?“ 

„Voldemort…“ začal Harry, a pak mu dopodrobna vylíčil, co se všechno v té jeho 

noční můře nebo vizi nebo, co to vlastně bylo, událo. 



ooOoo 

Severus nedokázal zamhouřit oka. Jak by také mohl. Harry dávno odplul do říše 

tentokrát snad už skutečných snů a lektvarista seděl za svým stolem a zuřivě 

čmáral na pergamen. Zapisoval si všechny ty podivné shody okolností, které 

Harry zmínil, i ty, o kterých nemluvil, ale které Severuse napadly. Například, jak 

bylo možné, aby se do hradu dostal trol, aniž by si toho ředitel všiml, nebo Sirius 

Black, a pak tam byla také ta záležitost se zachvěním štítů při famfrpálovém 

zápase, během kterého došlo k napadení chytačů, a v neposlední řadě i prokletý 

balíček, který přinesla sova do Velké síně. Věděl, že bradavický ředitel nebyl 

všemocný, koneckonců byl to stále jen člověk, tedy spíše čaroděj. Proklatě 

mocný čaroděj. A když vzal do úvahy všechny ty jeho intriky a zamlčování… 

Jenže… proč by něco takového vůbec dělal? Pro potěchu ze hry? Z dobře 

odehrané partie? Ale proč odkrývat svou pozici právě teď, když je Harry plnoletý 

a… v plné síle. 

A pak mu to došlo. 

Celou tu dobu si ho vychovával, jako svého hodného malého psíčka a teď, když 

je z něj voják, tak stačí, aby ho plně ovládl, a bude to. A Severus? Lapený mezi 

dvěma pány? Tomu nezbude nic jiného, než Harryho následovat. Nebo naopak. 

Brumbál si byl Severusovou oddaností tak jistý. Ať tak či tak - jakmile by dostal 

jednoho, druhý by se svezl spolu s ním. Jenže s jedním nepočítal. Ani jeden 

z nich – Voldemort či Brumbál. 

Existovalo totiž i třetí řešení. 

ooOoo 

Před Arthurem Weasleym se rulička s pečetí Fénixova řádu objevila ve chvíli, kdy 

se chystal do kanceláře, Kingsley Pastorek vycházel osprchovaný z koupelny, 

Minerva McGonagallová byla na ranní zdravotní procházce v lese nedaleko 

rodného domu, Hermiona Grangerová se právě snažila rodičům připravit snídani, 

Ronald Weasley se vykrádal z Doupěte, aby si šel zalétat, Draco Malfoy se 

chystal odeslat další dopis, Poppy Pomfreyová na Příčné ulici dokupovala zásoby 

pro hradní lékárnu, Filius Kratiknot se rozvaloval na gauči u svých příbuzných, 

Hagrid právě venčil Tesáka hlubinách Zapovězeného lesa, Neville Longbottom 

připravoval půdu pro novou odrůdu třešňáků, Remus Lupin proklínal svou 

vlkodlačí podstatu, Nymphadora Tonksová alkohol, Ballador Bright sám sebe, 

Pomona Prýtová vyspávala po celodenním přesazování, Rolanda Hoochová zase 

po famfrpálovém zápase Kuzmanských krumplí a Bill, Charlie, Fred a George 

Wealeyovi provolávali slávu slunci, že znovu vyšlo, i když se ho pokusili sestřelit 

nejnovější rachejtlí z Kouzelnických kratochvilných kejklí. 

A všichni tito jmenovaní byli uneseni z místa jejich pobytu, jen co se jejich prsty 

dotkly jmenovaného pergamenu. Ocitli se v domě, ve kterém ještě nikdy nebyli, 



v místnosti, ve které s nimi byl zdánlivě přítomen jen stůl, židle a Severus 

Snape. 

Ozvalo se překvapené mumlání, které narůstalo každou vteřinou, ale první se 

rozohnil Kingsley ve světle modrém pyžamu. „Severusi Snape, co si to dovoluješ! 

Nikdo nemá právo bez dovolení…“ 

„TICHO!“ zaburácel Harry z druhé strany pokoje, až se na něj všichni nevěřícně 

otočili. „Severus vás svolal na můj popud.“ 

„Cože?“ ozval se Remus spolu s polovinou osazenstva. „Harry?“ 

„No to přestává všechno, pane Pottere, vy ani nejste členem Řádu,“ protestoval 

dál Pastorek. 

Harry unaveně kývl hlavou. „Máte samozřejmě pravdu, ale zato vím něco, co 

byste si vy všichni jistě rádi poslechli. Ale nejdřív…“ zvedl hlavu, pohlédl na černě 

oděnou postavu po jeho pravé straně, „Severusi?“ 

Muž přikývl a vylovil z kapsy svého kabátce malou lahvičku. Podržel ji v prstech, 

aby si ji všichni mohli prohlédnout. „Bez ohledu na to, či jste nebo nejste členy 

Řádu, nejprve vypijete veritasérum z mých soukromých zásob, a pak vás bude 

čekat jedna otázka, na kterou odpovíte. Bez toho by byl Harryho život 

v ohrožení, vlastně,“ přejel po nich pohledem, „každého z vás.“ 

„Harry?“ ozvala se Hermiona tázavě, ale mladík je zavrtěl hlavou. 

„Něco takového se není povinností ani při vstupu do Řádu,“ namítl Remus, ale 

neznělo to jako by odporoval, spíše se divil proč tak najednou. 

„Jak jsme viděli, možná by mělo!“ odsekl Severus prudce. 

„Tohle nikam nevede,“ vložil se do toho Harry a strhnul na sebe pozornost všech. 

„Vypijeme ho všichni, včetně Severuse a mne. Tak budete mít alespoň jistotu, že 

vám říkáme pravdu.“ 

Nastalo šokované ticho. Harry sklonil hlavu a zašeptal: „Nikdy bych vás o to 

nežádal, kdyby to nebylo důležité.“ Pak vzhlédl. „Prozatím mohu říct jen tolik, že 

případ Huginna Ironcliffa byl zřejmě jen špičkou ledovce,“ dodal a zněl při tom 

tak vážně a ustaraně, že by to přesvědčilo i obra, aby se stal trpaslíkem. 

Severus přešel do jeho blízkosti a všechny si při tom měřil varovným pohledem. 

Vyzařovala z něj majestátnost a síla. Harry ji cítil, vzhlédl k němu a usmál se. 

„Dobře, věříme ti,“ prohlásila McGonagallová a vypadala, jako by v tu chvíli 

mluvila za všechny. Pastorkovy počínající protesty utnula jedním tvrdým 

pohledem, než dodala: „Harry je možná mladý a občas poměrně lehkovážný, ale 

nikdy jsem nenabyla podezření, že by snad chtěl někomu vědomě ublížit. A co se 

Severuse týče – znám toho muže téměř celý jeho život, a věř mi, Kingsley, že 



takový, jaký měl on, bys prožít nechtěl. Takže laskavě mlč a udělej, co žádají, 

protože kdyby jich dvou nebylo, dávno jsme už mohli hnít někdy na hřbitově.“ 

Severus užasle zamrkal, Harry zářil vděčností. 

„Tak to bychom měli,“ odkašlal si Arthur. „Jdeme na to, ať už to máme za sebou. 

Postupně, nebo najednou?“ 

Jak se předem domluvili se Severusem, Harry se postavil, vykouzlil za pomoci 

červenohnědé hůlky dvacet jedna hrnečků, velkou konvici s čajem a do všech 

trochu nalil. Pak převzal od mistra lektvarů ampulku a do každého šálku odměřil 

po třech kapkách. 

„Jak ale víme, že nás Snape prostě nechce otrávit?“ ozval se pochybovačně Ron. 

Hermiona ho loktem šťouchla do břicha, načež se ozvalo tišší: „No co no… Jako 

by tím nikdy nevyhrožoval. Ani nevíme, kde to vlastně jsme.“ 

Harry protočil panenky a napil se jako první. Pak rozpřáhl doširoka ruce. „Vidíte?“ 

Ale Ron se nedal jen tak zastavit. Pokud to bylo skutečně veritasérum, bude 

muset Harry odpovědět, i kdyby nechtěl. A on věděl, jaký typ otázek vy to měl 

být. „Proč jsi od prvního ročníku vypadal jako kost a kůže?“ 

Harry se zhluboka nadechl. Ne, že by něco takového nečekal, ale… Ach, Rone. 

„Protože mi teta a strýc, u kterých jsem bydlel, nedávali skoro nic k jídlu.“ 

„To by snad stačilo, pane Weasley!“ zavrčel Snape a přesunul se přímo 

k Harrymu, jako by ho snad chtěl před nimi chránit. 

„Promiň, kámo,“ odpověděl vzápětí Ron a vypadal, že ho to opravdu mrzí. 

„Dobrý…“ odvětil Harry. 

Pak jeden po druhém převzali hrnečky a napili se. Severus Snape každému 

z nich položil stejnou otázku. „Byl/a jste někdy zapleten/a do spiknutí proti panu 

Potterovi?“ 

Všechny odpovědi bez výjimky zněly: Ne. 

„A ty Severusi?“ neodpustila si rýpnutí Pomona. 

„Víš dobře, že ne! Vždycky jsem ho chránil!“ 

„Tak to tedy ne,“ ozval se Ron. „Co třeba v prvním ročníku…“ 

„Stačí, Ronalde, nemůže lhát, a kvůli tomuhle tu nejsme, že ne, Harry?“ zeptala 

se Hermiona a Harry jí byl opravdu vděčný. Běsnící magie vedle něj naznačovala 

mnohé. Jemně se dotkl mužových beder. 

Pak se otočil, odstoupil od stolu a začal přecházet po místnosti sem a tam. 

Všechny oči se opíraly na něj. „Odkud to jen vzít?“ povzdechl si. 



Severus si odsunul volnou židli, a pak mu uštěpačně odpověděl: „Od začátku, 

pokud je to možné…“ 

„Děkuji ti, to mi vážně ohromně pomohlo,“ odvětil Harry a chybělo málo, aby na 

něj vystrčil i jazyk. 

Severus jen pozvedl obočí. Tohle všechno jsi chtěl ty… 

„Fajn, takže…“ 

 

Kapitola 24 – Než nadejde úsvit 

Minerva McGonagallová nemohla uvěřit tomu, že by její dlouholetý přítel, 

spolupracovník, muž, ke kterému vzhlížela s úctou, udělal něco tak… 

neodpustitelného. Ale pak si vzpomněla na všechny ty pochybnosti, které jí 

běžely hlavou od té doby, co umístil Harryho coby nemluvně do rukou těch 

nenávistných mudlů, a kdy se nemohla dobrat smysluplných řešení všech těch 

věcí, které následovaly… 

Poppy Pomfreyová tomu nedokázala věřit, ale pak jí v hlavě proběhl rozhovor, 

který s Albusem vedla poté, co se dozvěděla, že byl ten muž důvodem propojení 

Harryho a Severusovy magie. A když si zpětně vybavila, co tomu všechno 

předcházelo… 

Remus Lupin nechtěl nic takového slyšet, jenže pak mu na mysl vytanuly 

podezřelé okolnosti Brumbálova jednání, od té doby, co ho zavolal do Bradavic 

jako svou posilu. Stále měl dojem, že to bylo jen divadlo, jen nedokázal přijít na 

to, co ho k pocitu vedlo. A když k tomu připočítal Siriuse a to, že ho Albus nechal 

tak dlouho hnít ve vězení za něco, co neudělal, a přitom to věděl… 

Každý člověk v místnosti se brodil svými vzpomínkami a snažil se nějak vstřebat 

všechno, co bylo řečeno. Albus byl přece… ikona světla! U Merlina! 

Ale byl to Draco Malfoy, který si stoupl jako první. Jeho zmijozelská stránka 

dokázala něco takového přijmout. A kromě toho – věděl dobře, jak se hrají 

špinavé hry. Sám byl v mnohých zapleten. Pohlédl přímo na Severuse. „Je má 

matka v bezpečí?“ 

Kmotr ztuhle přitakal. „Pokud všechno dopadlo, jak mělo, Brumbál nemá 

nejmenší tušení, kde se vy všichni nacházíte, ani proč. Když jsem to naposledy 

kontroloval, ještě stále byl v Londýně v záležitostech školy a také ohledně 

Moodyho smrti. Nemá důvod se domnívat, že ho podezříváme všichni. To ovšem 

neznamená, že ho Temný pán neinformoval o panu Potterovi a jeho… snech. 

Pokud máme uspět, musíme zakročit rychle.“ 

„Dobře,“ odpověděl Draco prostě. Podíval se na Nevilla, který byl bledý jako 

stěna, a pak zpět na kmotra. „Co chcete, abychom udělali?“ 



Harry se už nadechoval k odpovědi, ale předešla ho Rolanda Hoochová. Jestřábí 

oči se jí bojovně leskly, předloktí měla položená na stole. „Dostaneme ho na 

vlastním písečku. Takhle si s námi se všemi zahrávat!“ zvolala a bouchla pěstí do 

dřevené desky tak rázně, až to zadunělo. 

Severus přikývl, takový byl i jejich plán. „Nebude to jednoduché. Zná Bradavice 

jako své boty.“ 

Načež zvedl hlavu Remus. „Jenže to my přece taky,“ mrknul na ně. „Všichni jsme 

tam vyrostli, někteří tam pracovali, a pak taky – Harry, máš ještě ten plánek?“ 

Harry se usmál a přivolal jej odkudsi z opačného konce místnosti. Byl mezi 

věcmi, které se Severusem zabalili, než odešli. Včetně neviditelného pláště. 

„Co je to?“ ozval se Filius Kratiknot zvědavě a lehce přitom nadskočil, aby dobře 

viděl. 

„Pobertův plánek,“ odpověděl za Harryho Ron a oči mu zasvítily pochopením. 

„Ale, Harry,“ zeptal se Fred obviňujícím tónem, „jak se o něm dozvěděl Lupin? 

Dospělák?“ 

„Jo, to nám vysvětli, bylo to naše tajemství,“ trucoval svorně George. 

Harry protočil panenky, odfrkl si. „Remus ten plánek vyrobil, vy troubové. A 

kromě toho, chytil mě s ním.“ 

Dvojčata otevřela pusu dokořán, a pak se se zbožným výrazem obrátila na 

vlkodlaka. 

Remus měl tu drzost se usmívat. „Hříchy mládí,“ odvětil. Tonksová ho kopla 

nohou pod stolem. 

„To není podstatné,“ vyštěkl zamračený Snape. „Teď je jen otázkou, jestli jej 

dokážeš dostatečně rychle namnožit pro všechny, Lupine,“ dodal a vyzývavě se 

na hnědovlasého muže podíval. 

Ten jen pozvedl obočí. „Bude mi potěšením, Severusi.“ 

„Tak to bychom měli,“ ujal se slova zase Harry. Kdyby se tady ještě ke všemu 

začali prát, k ničemu by to nevedlo… „Všichni dostanete plánek, na kterém bude 

jasně viditelné, kde se kdo nachází, a to i kdyby byl maskovaný kouzlem nebo 

lektvarem. Avšak i tak nesmíme zapomínat, proti komu stojíme… Chce to dobrý 

plán.“ Odmlčel se, rozhlédl se po všech přítomných, než pokračoval. „Každý z vás 

je v něčem dobrý. A to nemluvím jen o obraně a útoku nebo zkušenostech. 

Hagrida zbožňují všechna zvířata v lese a zná dokonale pozemky kolem Bradavic, 

Hermiona zase dokáže každou poučku z knih využít v praxi, vy, pane Pastorku a 

vy, pane Weasley, budete mít jako zaměstnanci Ministerstva jistě rozhled, Fred a 

George zvládnou vymyslet i nemožné, Bill si rozumí se skřety, Charlie s draky, 

profesoři zase mohou přinést nový pohled ohledně chodu školy, všichni jste 



v něčem důležití. To proto veškerá ta opatření, přenášedla a celé to divadlo 

s veritasérem, pardon.“ 

Nastalo ticho. A pak se ozval Ballador Bright. „Já… Proč jsem tady já? Myslel 

bych si, že mi po tom všem, co se stalo s Huginnem Ironcliffem, nebude nikdo 

věřit, když jsme byli přátelé…“ 

Severus na něj upřel své černé oči, pokrčil rameny. „Ze zištných důvodů. A 

nezapomeň, že jsem viděl tvé vzpomínky. Krátce, ale viděl. Shodli jsme se, že 

budeš užitečný. Potřebujeme, aby kentauři zablokovali přístup ze Zapovězeného 

lesa.“ 

Bright polkl. Kývl. „Dobře, dlužím vám to. Les bude váš.“ 

Harry se usmíval. Podaří se to, viď? Pohlédl na Severuse. 

Ano. 

Madam Pomfreyová si odkašlala. „Severusi, říkáš, že jsi zvládl přerušit Harryho 

spojení s Voldemortem?“ 

Muž přitakal. „Vypadá to tak.“ 

„Ehm,“ zaváhala, „nedalo by se to využít i jinak? Proti Smrtijedům?“ 

Harry vykulil oči, Severus se na něj prudce otočil. Proběhlo mezi nimi něco jako 

porozumění. Proč nás to jen nenapadlo? 

Snape se obrátil přímo na Nevilla Longbottoma. „Dokážete sehnat ty stejné 

přísady jako předtím?“ 

Neville seděl jako by do něj uhodil blesk. „Pokusím se,“ vysoukal ze sebe. 

Draco se vedle něj trochu posunul. „Uvařím to,“ prohlásil, a pod kmotrovým 

příkrým pohledem dodal: „Jestli teda mohu.“ 

Severus přikývl, z druhého konce se ozvala Hermiona. „Já mu pomůžu. Už jsem 

to jednou dělala.“ 

„A my vymyslíme zařízení, kterým by se to dalo odpalovat, co myslíte?“ zajásal 

George, zatímco ho Fred odměnil hodnotícím pohledem za jeho genialitu. 

Harry nevycházel z údivu. Jak se těch devatenáct, ještě před chvílí skleslých, lidí 

dokázalo najednou sjednotit? Tak tohle je sounáležitost? Ano… takhle chutná, 

viď, živote? 

„Věděla bych ještě o jednom člověku, Severusi,“ promluvila Pomona do 

nastalého mumraje. „Myslím, že tohle Argusovi nemůžeme upřít. A kromě toho, 

mám pocit, že neexistuje nikdo, kdy by znal všechny zkratky a kouty v 

Bradavicích lépe, než on…“ 



ooOoo 

Když všichni odešli připravit se na nadcházející úsvit, Harry se Severusem 

v domě jeho matky osaměli. 

„Myslíš,“ začal Harry, když odpoutal pohled od pergamenů, na kterých měl 

sepsaný celý plán, „že si Brumbál vymyslel i to s tím Gauntovým prstenem, 

jenom abychom se mu chytili na špek?“ 

„Ne.“ Severus zavrtěl hlavou. Na špek? Vážně? „Sám jsem ho vyšetřoval. 

Nezbývalo příliš času. Předtím, než si pohrál s našimi životy, vynutil si na mě jiný 

slib. Měl jsem ho při vhodné příležitosti zabít sám a vrátit se tak do 

Voldemortovy přízně. Asi aby si ověřili mou loajalitu. Zřejmě pak… změnili 

taktiku.“ 

„Ach, Severusi…“ Harry se zvedl, přešel k němu blíž. 

Muž se na něj zadíval, ruce volně podél těla, sebenenávistný pohled v očích. 

Utrápený. „Proč mi to jen nedošlo? Celé ty roky?“ 

„Byl to tvůj přítel, nemohl jsi…“ 

„Ne,“ utnul ho starší čaroděj, „byl jsem jen loutkou v rukách pomateného 

šílence!“ 

Severusi… 

Přitiskli se k sobě, prostě tam jen tak stáli, ve ztichlém, léta nepoužívaném domě 

a nechali se objímat tím druhým. Harry se ponořil do toho pocitu, vnímal tlukot 

jeho srdce, zklidňující se dech, známé pulzování magie. A pak si najednou 

uvědomil - Co když je to naposled? Co když zítra…? 

Prudce zvrátil hlavu dozadu. „Severusi, až… až tady nebudu…“ polkl, smutek se 

přehnal jeho nitrem jako tajfun a vytlačil předchozí euforii z dobře odvedené 

práce pryč. „Nezapomeneš na mě?“ 

Snape nakrčil obočí, pohled přimhouřený. „Pottere, co to zase žvaníš?!“ obořil se 

na něj. 

„Já…“ po tváři mu stekla slza, potvora, nešla zadržet. 

Severus sevřel jeho hlavu do dlaní. „Harry,“ řekl tiše, s jistotou, jako že je 

vesmír nekonečný, „ty nezemřeš. A kromě toho, jsi nezapomenutelný…“ 

„Jo,“ rozesmál se mladík škytavě, „vidíš, to je taky moje dobrá vlastnost.“ 

Severus se k němu sklonil. „Blázne…“ zašeptal mu do vlasů. 

Následný polibek byl vláčný, pomalý a hluboký, jako by prostě potřebovali 

ujištění. Oba dva. 



Budeš tam se mnou? 

Budu tam s tebou… pro tebe… navždy. 

Harry vděčně přivřel oči a přál si, aby tento okamžik nikdy, nikdy neskončil. 

„Jsi unavený?“ zeptal se Severus, když tělo v jeho rukách trochu ztěžklo. „Pojď 

se trochu prospat, než… to všechno začne.“ 

„Neusnu,“ oponoval mladík, ale přesto si neodpustil zívnutí. Potřeboval si 

odpočinout, jen… 

„Uvidíme,“ odvětil Severus a odvedl ho do vedlejšího pokoje. 

Zřejmě se tam zastavil, pomyslel si Harry, mezitím, co jsem chystal schůzku 

všech těch lidí, protože ložnice voněla čistotou. Byla to strohá místnost, ostatně 

jako celý tento dům, jen postel, okno a skříň, ale to ničemu nevadilo. Kdekoliv, 

kde bude Severus, tam bude Harry rád. 

Mladík skopnul boty pod postel, kouzlem osvěžil své oblečení, a pak je změnil na 

pohodlné pyžamo. 

Snape podle všeho na druhé straně pokoje udělal to samé. Lehl si do postele a 

nadzvedl peřinu, jako to udělal tu noc, kterou u něj mladík strávil poprvé. A kdo 

byl Harry Potter, aby odolal? Ani gepard by nebyl rychlejší. Uvelebil se po jeho 

boku, ruku položil na hrudník, zavřel oči a… neusnul. Jak by mohl, u Merlinových 

kouzel? Ruka se mu o své vůli zvedla a rozběhla se po mužových zakrytých 

prsou. Kroužila po žebrech, hladila, kam dosáhla, tohle si chci pamatovat… 

Snape zavřel oči, vydechl, ruka na Harryho zádech zpevnila své objetí. „Nehraješ 

fér…“ 

Zelené oči na něj mrkly zpod svých řas. „Uh? A to říká zmijozel?“ 

Tmavé oči se otevřely, rty připravené na protest. „Harry…!“ 

Mladík se nahnul a umlčel ho polibkem. 

Alespoň jednou za svůj život chci prožít něco, co jsem si sám vybral… Je tomu 

tak těžké rozumět? 

Severus vydal frustrovaný zvuk, a pak ho přetočil pod sebe. 

Ne, není… 

Harry ho objal kolem pasu, rukama vtrhnul pod pyžamo, a pak se už bříška jeho 

prstů sytila kontaktem s mužovou kůží, na první dotek chladnou, ale s každým 

polaskáním jako by mu do ní póry pronikaly přívaly nové energie a přinášely 

s sebou příjemné teplo. 



Severus ho nepřestával líbat, dlaněmi obepínal čelisti, jazykem pronikal do těch 

mladých úst, tak poddajných a svůdných. Držel ho, jako kdyby věděl, že pohne-li 

se byť jen o píď, ztratí nad sebou kontrolu. 

Dělili se o dech a dýchání se stalo namáhavějším. Harryho prsty už nehladily, 

zatínaly se mu do zad, až měl Severus pocit, že to nezůstane bez následků. 

Nevadí. Některé emoce prostě bolí… A tahle bolest není zlá. Ne… 

Harryho ruce se přesunuly níž, na jeho zadek, a najednou už toho prostě bylo 

příliš. Příliš hodně oblečení, příliš velká vzdálenost mezi nimi, příliš málo 

kontaktu. Severus přivolal hůlku zpod polštáře a oba jejich noční úbory zmizely. 

Harry zalapal po dechu, odtrhl se. Zelené zornice rozšířené překvapením, ale 

pak, když přejel pohledem po jeho nahé pokožce, se usmál, takovým tím 

uličnickým úsměvem, který pro Severuse nikdy neznamenal nic dobrého, ať už to 

bylo v první ročníku nebo teď. 

„Tedy, pane profesore, vy se nezdáte…“ hrál si s ním. 

„Zmlkni, Pottere, nebo si to rozmyslím…“ odsekl starší muž zhrublým hlasem, 

než pokojem zaznělo jeho: „Mmm…“ neboť Harry zaútočil svými rty na jeho 

hrdlo. Severus ho chytil za ramena, sklonil se níž, a pak už se nechal vést svými 

pocity a hmatem. Dlouhé prsty hnětly svaly paží a ramen pod sebou, boky o své 

vůli vyrazily druhým vstříc. Harry se přisál k jeho kůži a zavrčel, rukama se 

zabořil do poddajných polštářů Severusova pozadí. Muž pevně stiskl oční víčka, 

zprudka vydechl. A Harry to udělal znovu, usmál se proti jeho bledé pokožce, až 

se odhalily perličky jeho zubů. 

„Harry, jestli mě nepřestaneš dráždit, tak…“ zachrčel Severus výhrůžně. 

„Tak co?“ pozvedl obočí, střapaté ztělesnění nevinnosti. 

„Zabuším tě do matrace a to bys určitě nechtěl!“ zahartusil zadýchaně starší 

muž. 

Zuby se objevily znovu v dravčím úsměvu. „Nechtěl?“ 

Severus frustrovaně zaskučel a překulil ho na sebe. „Dávej pozor na to, co si 

přeješ…“ 

Harry se mu opřel bradou o hrudník, rukou přemýšlivě navíjel pramínek 

dlouhých, černých vlasů na prst, pohlédl mu do očí. „Já vím náhodou naprosto 

přesně, co si přeju…“ zašeptal. 

Kdyby Severus neležel, podlomila by se mu kolena nad smyslností jeho hlasu. 

Takhle se mu jen pohnul ohryzek namáhavým polykáním a hlava sama od sebe 

kývla na souhlas. Dráždíš hada bosou nohou… 

Harry se usmál, a pak už se to vrabčí hnízdo lechtajících vlasů sklonilo k jeho 

obnažené hrudi. Severus nevěděl, jestli to byly ty rty, jemné a vlhké a laskající, 



hned zase opatřené zuby a pátravým jazykem, mrštným jako rybka v horské 

bystřině, nebo ruce, malé a hbité a neposedné, škádlící citlivá místa, klouzající po 

již dlouho neopečovávaném těle, nebo jeho magie, která se chvěla touhou a 

oddaností a… láskou tak velkou, že by se z toho mohlo jednomu srdce rozskočit. 

Nevěděl nic. Mohl jen vnímat a naříkat a oplácet, rukama hladit pružné tělo ležící 

na něm, hlavou zoufalou potřebou házet po polštářích. 

Když se Harry uvelebil tváří na jeho břiše a skrz ofinu na Severuse pohlédl… ty 

oči, smaragdové nebe plné hvězd, se pro něj staly zhoubou. Vyšvihl se do sedu, 

vytáhl ho k sobě, rty vyhledaly druhá ústa ve zdrcujícím polibku. 

Harry… 

Mladík zakňučel a přenechal mu vedení. Dávno věděl, že jsou jeho způsoby 

nezkušené a neohrabané, ale muž nevypadal, že by si byl stěžoval, spíš naopak, 

jako by se snažil z posledních sil udržet si zbytky své rozvážnosti, kontroly… Ale 

to nemusel, Harry nic takového nežádal, protože ať to bude jakkoliv, Harry věděl, 

že to bude dobré. 

Severus ho opatrně položil na záda, nohy mu trochu pokrčil, vklouznul mezi ně 

svými boky, a ústy zmapoval cestičku od pravého lalůčku až po střed hrudníku, 

tam, kde se nachází hrudní kost a pod ní… jeho srdce, a odtud postupně k oběma 

bradavkám. Pomalu, dráždivě, tebe si chci vychutnat, Harry… 

Mladší muž se prohýbal proti němu, oči zavřené, ústa dokořán, dech dávno ztratil 

své poklidné tempo, ruce zatínal do prostěradla a hned zase do mužových zad. 

Severus ho objal v bedrech, hladivě sklouznul po páteři níž, až tam kde se mezi 

vyvýšeninami jeho půlek nacházelo to zakázané místo. 

Harry se se zaskučením zazmítal. Severus potěšeně vnímal, že to nebylo nevolí, 

ne, takové vlny magie dokáže vyvolat jen vzrušení, pozitivní odezva. Jeho rty 

nepřestávaly dráždit Harryho hruď, prsty si lačně dobývaly cestu do jeho nitra, 

Harry se mu začal pod rukama třást počínající rozkoší. Severus zvedl hlavu, 

zahleděl se do jeho zčervenalé tváře. A ustrnul. 

Kdo mohl říct, že má to štěstí držet v náručí někoho, kdo po vás touží? Kdo 

vychází vstříc jakémukoliv vašemu doteku? Z jehož každé buňky na vás křičí, že 

přestat v tom okamžiku, znamenalo by to bídný konec jeho žití? 

Harry… 

Ty ani netušíš, co všechno mi tím dáváš. Co všechno znamená vidět úsměv na 

tvé tváři, dívat se, když poklidně spíš v přítomnosti člověka, který byl tím 

nejhorším, co tě v životě potkalo… A přesto, když tě teď vidím před sebou a 

cítím, jak létáš na křídlech potěšení, mám pocit, že možná, možná přece jen mě 

osud přivedl na tu správnou cestu. Kde mohou být hříchy odčiněny pokáním, 

kde… láska alespoň na chvíli hory přemůže. 



Harry otevřel oči, zelená rozjasněná jak slunce za letního svítání, kdy se den 

probouzí k životu, jen aby se o vteřinu později rozhořel naplno. 

Severusi… 

Bylo to tam, slovo, ze kterého vznikl všechen život. Ne Bůh. Ne zázrak, žádná 

magie. To slovo bylo Severus… 

Harry zvedl ruku, dotkl se Snapeových řas. Severus jednu ruku vyprostil zpod 

něj a přitiskl si tu Harryho k tváři. Naklonil hlavu, vtiskl mu polibek do drobné 

dlaně, a musel na chvíli zavřít oči, prostě musel. Magie jich obou se dávno 

rozestoupily ze svých center a obklopily je. Klouzaly po sobě a dotýkaly se, 

rozvibrovávaly už tak rozjitřené receptory prostých tělesných schránek. 

Jsou momenty, kdy se čas prostě zastaví, kdy se můžete podívat na přesýpací 

hodiny a uvidíte zrníčka bělostného písku jen tak viset ve vzduchu. To je ten 

okamžik, kdy víte, kdy prostě víte, že se stalo něco velkého, něco, co už 

nemůžete vrátit, co vás změnilo nadobro… a přesto jste o nic nepřišli. Právě 

naopak. Stali jste se lepšími, úplnějšími. Říká se tomu poznání života. Každý to 

může zažít, nikdo to nemusí zažít, ale někdy, někdy to prostě přijde, zlehýnka se 

zavlní ve vaší blízkosti, a pak je to pryč. Ale vy víte, už navždycky víte, že to tam 

bylo… Ten dar. 

Severus oči otevřel a popadl se do zeleného třpytu pod sebou, a pak, spolu se 

svými pocity, se svými rozdivočelými magiemi, se prolnula i jejich těla. A bylo to 

jako prozření. Tady a teď. Nemohl dýchat, nemohl se pohnout. Mohl jen vnímat a 

dívat se. 

Kouzelné moci se oddělily, a pak se prudce spojily, promísily vlákénky magie, 

splynuly v jednu. Severusovi se zatmělo před očima, sklonil se k Harrymu, přitulil 

se blíž. Ruce mladšího muže mu pevně spočívaly na ramenou a temeni, drtily 

hutností okamžiku. 

Držím tě! 

Nepustím! 

Trvalo dlouho, než se Severus pohnul, zvedl hlavu, hltavě studoval jeho tvář, 

jestli v ní nenajde náznak… něčeho. 

Ale dřív, než Harry otevřel oči, dřív, než mu věnoval oslnivý úsměv, cítil, jak 

k němu doléhá jeho štěstí, jeho úžas, jeho… láska. 

Severus se v něm pohnul. Zelená zář zmizela odstíněná jeho víčky, z úst mu 

utekl přidušený sten. 

A znovu. Chci tě slyšet, Harry! 

Mladší kouzelník se kousl do rtu, tvář zkroutilo úsilí. 



Nedrž se zpátky, ne, chci to! 

Severus rozpohyboval svou pánev, přirážel na doraz. Napít se až do dna! 

A Harry povolil uzdu svému hlasu, rozkřičel se naplno. 

Ano, takhle to chci, právě takové… 

Harry ho stáhl k sobě dolů, zoufalý potřebou po polibku. Hladové rty se k sobě 

přisály, jazyky přitulily v pohlazení. A během toho, vzájemně se pohybujíce proti 

sobě, rozdmýchaly plameny narůstající vášně. Až to bylo téměř k nesnesení. 

Harrymu se náhle zadrhl dech v hrdle, táhle zaúpěl. Severus nepřestával 

zahrnovat jeho strhané rysy drobnými polibky, než sklonil hlavu dolů, k Harryho 

hrdlu, zkameněl. Jedinou známkou jeho vrcholu bylo drobné chvění svalů a 

absence dýchání. Pak Harryho zalehl plnou vahou. Mladší muž ho k sobě přitiskl, 

ani skulinka, až na kost, paže i nohy obtočené kolem těla staršího kouzelníka. 

Vyměňujíce si občasné lenivé polibky, prostě jen dýchali. 

Ano. 

Nádech. Výdech. Zůstaň tak… 

Nádech. Výdech. Navěky… 

Protože té noci došlo k něčemu, co by Albus Brumbál nikdy nepředvídal. Prolnuli 

se magií, duší i tělem… 

 

Kapitola 25 – Zatrubte k útoku 

Svítalo. Paprsky letního slunce se prokousávaly posledními zbytky mračen, které 

snad zůstaly na obloze po té zvláštní noci. Po noci, která rozhodně nebyla 

jednoduchá. Všichni ti kouzelníci a čarodějky si totiž uvědomovali jedno. Ať už 

byl ředitel Brumbál jakýkoliv – všetečný, milující tajemství, dobře se vědomý 

svého vlastního postavení, moci a charisma nebo snad také lstivý, podlý a 

vytrvalý ve svých navenek neviditelných plánech – stále ještě existovala naděje, 

že se Harry prostě jen zmýlil. Že to všechno byla jen strašlivá shoda náhod. Že 

s tím vším zamíchala nějaká pomstychtivá ruka osudu. 

Všichni ti lidé to věděli a zažívali ukrutný vnitřní boj. A přesto… pokud měl Harry 

Potter pravdu, pokud jen něco z toho doopravdy odkrývalo Brumbálovu pravou 

podstatu, pak je třeba to vyšetřit a jednat. Nikdy by nikomu nechtěli bezdůvodně 

ublížit či uškodit jeho pověsti, a pokud budou muset, provedou to v soukromí, ale 

tolik lidí už zemřelo, tolik jich trpělo mučením, ztrátou blízkých, tolik dětí 

vyrůstalo bez rodičů nebo sourozenců, kteří přišli o život při nějaké hloupé 

šarvátce o moc jako bezejmenné oběti. 



Takže pokud s tím snad těch dvacet lidí mohlo něco udělat, pak se pokusí, 

protože, co by jinak byli zač? 

A pak tu byli ti dva. Harry a Severus. 

Ani jeden z nich nevěděl, jak tohle všechno dopadne. Jestli někdy spatří další 

úsvit, jestli budou mít možnost radovat se z prvních vloček sněhu (v případě 

Harryho) nebo zdařilého experimentu (v případě toho druhého). Měli jen tohle. 

Víru. Víru v sebe, v ty druhé a v to, že jestli někde existuje nějaká proklatá 

spravedlnost, pak jim ukáže tu správnou cestu, i kdyby měla být jakkoliv složitá. 

A třeba z toho pak dokážou vyjít živí. 

Třeba… 

Anebo také ne. Kdo ví, co je zítra čeká? Kdo kromě vnitřního oka věštců, vyšších 

bytostí nebo snad sudiček? Severus věděl, že on mezi takové nepatří, a Harry za 

to byl prostě vděčný. Protože vědět nutně neznamená být šťastný – vědět, kdy 

nastane konec, vede jen k trápení a utrpení, pro vás i pro ostatní. Harry si dobře 

uvědomoval, že nejlepší je prostě žít a doufat v lepší zítřek. Tolikrát se mu to 

vyplatilo, tak proč by ne teď? V náručí milované osoby? Po boku přátel? 

S vědomím, že prostě uděláte cokoliv, co bude ve vašich silách, protože víc… víc 

stejně nejde? 

Harry Potter to ráno nevstával s těžkým srdcem, i když toho v průběhu noci 

mnoho nenaspal. Ale to prostě nebylo důležité. Ani to, že musel několikrát 

zamrkat, aby z očí dostal ten mlžný opar ospalosti a dokázal zaostřit, ani to, že 

měl na tváři otlačené rýhy od polštáře a vlasy mu směřovaly v neurčitém ladu a 

skladu na všechny strany. Nic z toho nebylo prostě ve svitu vážných černých očí 

důležité, protože v nich měl před očima celý svět a budoucnost na dlani. 

ooOoo 

Albus Brumbál seděl na snídani ve středu stolu se svým oblíbeným 

hluchavkovým čajem a pomalu se prokousával medovými koláčky. Na sobě měl 

jeden ze svých méně výstředních modrých hábitů. 

Když dorazil, Rolanda Hoochová už tam byla a za chvíli po ní se dostavil Filius 

v závěsu s Minervou. Viděl na nich, že jsou trochu napjatí, ale přisuzoval to 

celému tomu shonu kolem Moodyho smrti. Celkem nešťastné smrti, musel 

v duchu dodat. Alastor mu bude chybět. Byl to schopný kouzelník, znalý svého 

řemesla, který se pro pravdu neštítil podniknout cokoliv… 

A právě v tom to bylo. Pro pravdu. Jako kdyby mu nestačilo šťourat se 

v neškodných věcech, jako třeba Smrtijedských hrátkách nebo ministerské 

politice. Ne, on musel zabrousit do neprobádaných vod kolem Albuse samotného. 

Copak mohl Brumbál tušit, že to zajde tak daleko? Že mu snad něco dojde? Ne, 

on se v tom prostě musel vrtat tak dlouho, dokud nevykopal dokumenty o 

Elisabethině adopci, ve které Brumbál figuroval jako svědek a prostředník. Ale 



jak dlouho předtím už ho sledoval jako ostříž? Od toho útoku na školní expres 

nebo snad ještě dřív? Dva měsíce? Půl roku? 

Zřejmě to trvalo delší dobu. Jenže Albus hrál svou roli dobře, velmi dobře. Strávil 

celé roky pilováním a utvářením postavy dobromyslného starce, který někdy 

prostě ani neví, co mluví. A přesto musel zůstat váženým kouzelníkem hodným 

následování a úcty. Něco takového není jednoduché. Chce to talent od přírody. 

Jeho bratr Abeforth to využil ve svém povolání hostinského, i když za poslední 

roky poměrně hodně zahořkl a celé jeho pohostinství se stalo spíš povinností než 

potěšením. Albus měl ale jiné cíle. Ty vyšší, víte? 

Dokud Alastor neměl důkaz, nedovolil si proti němu vystoupit. Nikdo by mu 

nevěřil. Jemu, nemocnému na hlavu, paranoikovi od narození. Jenže pak se mu 

dostala do rukou druhá věc, Dippetův deník, a on ho celý pročetl, až došel na 

zápisky o ochranných štítech školy, o tom, jak je lze ovlivnit, upravit, o tom, že 

mocný ředitel může prostě skoro všechno, když jen chce. Dippet takový nikdy 

nebyl, jen o tom snil, ale Brumbál…? 

A tehdy to Pošukovi došlo celé naplno. Že o všech těch útocích prostě ředitel 

Bradavic věděl. Musel. 

Albus měl opravdu velké štěstí, že to s ním chtěl Alastor probrat v soukromí. On 

snad v tu chvíli ještě doufal, že se mýlil. Divná věc, tahle naděje, že? Jenže 

semínka pochybností už v jeho podvědomí klíčila a hledala další živnou půdu, a 

tak musel být… odstraněn. A to okamžitě. Nešlo ho předhodit Tomovi, nešlo 

čekat, prostě nešlo… 

A teď tam Brumbál seděl, ve své škole, v instituci, kterou téměř od základů 

vybudoval, vtiskl jí svůj punc a jméno, usrkával čaj a přemýšlel. Nebylo mu dnes 

tolik do řeči, ale to zřejmě nikomu z nich. A tak prostě jen rozdával úsměvy. Pro 

Hagrida, pro Poppy i Pomonu. Oči všech byly trochu pohaslé a kruhy pod očima 

vypovídaly o mnohém. Však oni se z té ztráty vzpamatují a hra bude moci 

pokračovat dál. Až dokud… 

Jenže pak do místnosti bočním vchodem vstoupili i Harry se Severusem a 

místností to trochu zašumělo. Brumbál k nim vzhlédl a lehce se zamračil. Cítil je 

projít ochranami celkem brzy z rána, ale ještě nikdy kolem nich neviděl takovou 

auru magie. Tak… sjednocenou. Vždy byli jako oheň a voda, dokonce i po tom 

rituálu. A i když se k sobě časem a s každou novou nástrahou přibližovali víc a 

víc, ten dnešní obrázek vypovídal o tom, že dosáhli něčeho nového. Vyššího. 

Och. Brumbál zamrkal, když si k němu přisedli. „Jak jste se vyspali, chlapci? Byli 

jste na výletě?“ 

Severus se natáhl pro svůj toust se slaninou a naložil snídani i na Harryho talíř. 

„Něco takového…“ odvětil neutrálně. 

Brumbál pozvedl obočí. „A jak se ti dnes daří, Harry?“ 



Chlapec viditelně polkl, a pak se nervózně pousmál. „Dobře, díky.“ 

„Co se vlastně dělo na Ministerstvu, Albusi?“ přidala se do rozhovoru 

McGonagallová. 

Ředitel otočil hlavu druhým směrem a zadíval se na svou dlouholetou kolegyni. 

Severusovi v tu chvíli tak nějak ujela ruka nad jeho čajem. „No, je to 

politováníhodné, Minervo. Všichni jsou samozřejmě celí nesví. Útok na bystrozora 

v jeho vlastním bytě je nanejvýš znepokojující…“ 

Minerva přikývla a nechala ho vrátit se k jeho nápoji. Chvíli bylo napjaté ticho, 

přerušované jen šoupáním židlí a posunováním talířů. Brumbál polkl doušek a 

vložil si do úst další sousto toho sladkého pečiva. Začínal se cítit nějak divně. 

Odložil koláčky stranou. 

„A vědí už vůbec něco nového?“ zeptal se Filius svým pisklavým hlasem. 

Brumbál zavrtěl hlavou. „Ne, nic.“ 

„A co o tom soudíš ty?“ zaznělo ze vzdálenějšího kouta od bradavické 

lékouzelnice. 

„Že je to jen dobře. Kdyby se odhalilo, kdo za tím opravdu stojí, nastalo by 

hotové peklo,“ pronesl automaticky a promnul si svůj vous. 

„A kdo za tím stojí?“ prohlásil bezprostředně Severus, aniž by vzhlédl od svého 

talíře. 

Brumbál se ušklíbl. „Já přece. Moody byl na obtíž, musel jsem něco udělat, jinak 

by…“ 

Zmlknul, jako když utne, a dal si ruku před pusu. A ve stejnou chvíli pocítil, jak 

skrz štíty prošlo nejméně třináct dalších lidí, kteří tu přes prázdniny, bez 

ohlášení, prostě neměli co dělat. 

Nastalo ohromené ticho. Brumbál prudce vstal a divoce se rozhlédl po všech 

přítomných, ale jediné, co viděl, byl upřímný šok, který se jim zračil ve tvářích. 

Až na Severuse. Tam se mihlo zadostiučinění. 

„Co jsi to udělal!“ rozkřičel se na něj. 

„To, co jsem měl udělat už dávno!“ odpověděl černovlasý muž stejně ohnivě. 

Hůlku měl dávno připravenou v pohotovosti, Brumbál ji k obyčejným kouzlům 

nepotřeboval, to věděli všichni. 

A pak se v jedné vteřině stalo několik věcí najednou. Profesoři vyskočili ze židlí a 

zaujali svá místa u stěn, v rukách svírali hůlky. Severus se postavil před Harryho 

a Brumbál, ten tam stál a chvěl se potlačovaným hněvem. 



„To jste neměli. Neměli!“ zvolal stařec hlasem, ve kterém snad byla i špetka 

lítosti. „Teď vás budu muset všechny…“ Rozhlížel se po nich, jako by hledal 

pochopení, ale viděl jen nevraživost, nevíru a pohrdání. „Nevíte, jaké to bylo! 

Nikdo z vás! Vždyť jste ještě sami děti! A já vás chránil!“ 

„Co je to za ochranu, když jsi při tom mnohým dokázal zničit život?“ odfrkla si 

Pomfreyová. „Co je to za ochranu, když nedáváš na výběr a dokážeš jen brát! Co 

je to za ochranu, když jsi schopen pro obhájení své vlastní pravdy i zabít? Jsi 

sobec, Albusi, a je mi z tebe špatně!“ 

Modrá v těch vždy tak laskavých očích potemněla zuřivostí. Brumbál sklonil 

hlavu, oči namířil někam na desku stolu, kolem něj vířila mocná magie, až mu 

jemně povlávaly vlasy. „Odejděte!“ 

Nikdo se ani nepohnul.  

„Řekl jsem, odejděte! Hned! Jinak…“ 

„Jinak co?“ zasmála se Hoochová a v jejích světlých očích se přímo blýskalo. 

„Zabiješ nás všechny? Ne, Albusi, tebe čeká něco mnohem zajímavějšího. Za 

zradu budeš odsouzen!“ 

Brumbál se upřímně rozesmál. „Kdo by se opovážil!“ 

„Přece my!“ pronesl důrazně Harry. 

Otočil se na mladého kouzelníka s nevěřícně pozdviženým obočím. „Ty? Sám 

ještě nevíš, co mluvíš…“ 

„Vím dobře, co říkám!“ zakřičel Harry a sevřel ruce v pěst. 

„Domníval jsem se, že se rozhodneš jinak…“ prohlásil Brumbál svým starým 

známým smířlivým hlasem. 

„Pak jste se mýlil!“ odvětil nejmladší ze všech zúčastněných vzpurně. 

A pak se rozezněly bradavické alarmy, takové, které se ozývají při nebezpečí 

zvenčí. 

Poppy vyvalila oči. „Albusi, co jsi pro všechno na světě udělal?!“ 

Brumbál se ušklíbl. „Netušíte, kam tohle všechno sahá. Nemáte ani ponětí. 

Trvalo léta, než jsme se dostali až sem. Změnit svět, udělat ho lepším, 

důstojnějším pro život. A pak si přijdete vy a tvrdíte mi, že pravda leží na vaší 

straně? Jak to můžete vědět, jste tak mladí, tak pošetilí, tak sebejistí se svými 

názory!“ Odmlčel se, prohlížel si jejich tváře. Minervino Mdloby na tebe odrazil 

mávnutím ruky, štít kolem něj se stříbřitě zatřpytil. „Myslíš, že to bude tak 

jednoduché, drahá? Nejsem sám. Nikdy jsem nebyl. Ovládám moc všech čtyř 

zakladatelů a pak…“ namířil rukou směrem ke vchodu do hradu, „mám i 

spojence.“ 



Zástupkyně zalapala po dechu a Pomona vedle ní jí povzbudivě sevřela rameno. 

„Nechtěl jsem, aby k tomu vůbec došlo. Ale má-li se to stát, pak ať je to tedy 

dnes. Se mnou se měřit nemůžete, ale možná byste rádi uvítali pár mých 

přátel…“ mrknul na ně zlověstně, a pak se bez prodlení přemístil, jak mu 

umožňovala ředitelská funkce. 

Všechny osoby v místnosti zůstaly jako přimražené, než se dveře prudce otevřely 

a dovnitř vpadla zadýchaná Hermiona Grangerová. „Voldemort útočí a zdá se, že 

jsou zvednuté štíty!“ 

„Běžte, musíte je zastavit!“ zavelel Snape. „My si Brumbála najdeme.“ 

Na víc nečekal, rozvinul Pobertův plánek a začal na něm hledat jedno konkrétní 

jméno. 

ooOoo 

Ron znepokojeně sledoval dění před sebou. Kolem hranic, ale dokonce už i na 

postupu ke škole se to hemžilo Smrtijedy i dalšími temnými stvořeními. 

Voldemort je zřejmě svolal ve spěchu, ale to neznamenalo, že byli o to méně 

hrozivější. Díky plánku viděl všechna ta známá jména jasně. Tedy těch, co už 

hranici překročili. Malfoy. Lestrange. Mulciber. Macnair. Dolohov. Dokonce i 

Pettigrew a Yaxley. A spousta dalších. 

Když se objevil Crabble, Goyle , Nott a Avery, Ron naposledy přelétl pohledem 

jejich stranu, a pak plánek se souhlasným zamručením schoval do kapsy. 

Kentauři byli schovaní v lese, připravení zasáhnout z boku. Filch spolu s dvojčaty 

instaloval na pozemky výbušná zařízení a odpalovače s lektvarem. Školník se 

ukázal jako zdatný stratég s velmi dobrými nápady, o kterých se bratrům 

Weasleyovým snad ani nesnilo. Na jezeře se pod zneviditelňujícími kouzly před 

chviličkou objevily bárky skřetů a Charlie začne co nevidět přilétat s ostatními 

ošetřovateli z rezervace na dracích. 

Možná si Voldemort myslel, že to bude jednoduché, ale podcenil sílu přesvědčení. 

On tu svou pravdu musel udržovat celé roky, ale jak dlouho to může vydržet 

člověk, který je na to všechno sám? 

Hermiona poťukala na pergamen a kývla na něj. „Brumbál je ve svém bytě.“ 

„Dobře,“ odpověděl Ron. A pak se na ni povzbudivě usmál. „Harry to jistě 

zvládne!“ 

ooOoo 

Ředitelský byt se nacházel hned za Brumbálovou pracovnou. A byla to snad 

nejlépe střežená místnost celého hradu. 



Co jiného ale mohli čekat, že? Kam jinam by se uchýlil člověk právě zahnaný do 

kouta, než na místo, kde se domnívá, že bude v bezpečí, než vymyslí nové, lepší 

plány? 

Severus opravdu doufal, že mu v celém tom shonu nedošlo, že by měl změnit i 

všechna přístupová hesla pro případ nouze. Ne, nezkoušel chrlič, ten Brumbál 

jistě zabezpečil. Ale letaxová síť? V duchu blahořečil všem prorockým silám 

hradu, že taková hesla vůbec kdy měli. Někdy bylo nutné zasáhnout nejen 

v případě studentů, ale také v případě ředitele. 

Takže vyčkal do chvíle, kdy se Brumbál ocitl v místnosti nejvzdálenější od 

ředitelského krbu, svinul plánek, zahalil se spolu s Harrym neviditelným pláštěm, 

přitiskl si zrychleně dýchajícího chlapce k sobě a vhodil zelený prášek do ohně. 

Bude to dobré. 

Věřím ti. 

„Sursum corda!“ 

ooOoo 

Ballador stál jako přimražený. Nikdy nic takového neviděl. Bojoval sice v první 

válce, ale jen ze zákulisí. Myslel si, že je moc nezkušený, mladý a že bylo lepší se 

všemu tomu násilí vyhnout. V jeho případě to byla pravda, opravdu ho minulo, 

přesto ho ale celý následující život hlodaly pochybnosti, zda nemohl něco udělat. 

To proto se přihlásil do Řádu, to proto se nakonec odhodlal. Tedy až poté, co za 

ním přišel jeho starý přítel Ironcliff. 

Seděli spolu a povídali si v jedné putyce a on si vzpomněl na svou kolegyni a na 

její zmizelou dceru. Tehdy slovo dalo slovo, možná v trochu podnapilém stavu, a 

přesto… svého vstupu nelitoval. Věděl, za co bojují, a chtěl toho být součástí. A 

když se dozvěděl, co všechno to už stálo všechny ty lidi… byl odhodlaný je 

nezklamat. 

Vyjednávání s kentaury zabralo celou noc, ale vyplatilo se to. Ani oni nechtěli 

přijít o své domovy, o své potomky, a možná tomu dopomohla i hvězdná obloha, 

která udávala směr jejich kroků. Drobná kometa podivného jména, která se 

objevila na začátku tohoto roku, prý předpovídala podobné změny, a jak podotkl 

vůdce stáda, Nuro, dnešního dne ty změny dosáhnout svého vrcholu. 

Ballador jen doufal, že to bude jim ku prospěchu. 

ooOoo 

Lupin byl spolu s Tonksovou, Nevillem a Malfoyem mladším připraven doplňovat 

zásoby lektvaru neutralizujícího spojení mezi znamením zla a Temným pánem do 

samostřílů, které Fred a Georgem umístili před hlavní vchod do hradu. Ti dva 

spolu s Argusem Filchem právě dokončovali přípravy výbušných zařízení a 



dalších, na která pak bude stačit vyslat správné kouzlo, a ona se uvedou do 

chodu. Posbírali ve svém obchodě i ve skladu, co se jen dalo, zatímco Neville 

sháněl přísady do lektvaru, který Draco s Hermionou uvařili tak rychle, jak 

dokázali. Pod bedlivým dohledem lektvaristy, který včerejšího dne mezitím ještě 

stíhal spolu s Potterem a ostatními přítomnými domlouvat potřebnou strategii. 

Naštěstí byl s jejich prací spokojen. 

Takže teď zbývalo jen čekat, jestli to bude všechno fungovat. 

ooOoo 

Severus s Harrym se objevili v ředitelově kanceláři. Místnost byla opuštěná, po 

muži, jak očekávali, ani stopy. Rychle ze sebe sejmuli neviditelný plášť; nebyl by 

jim proti Brumbálovi k ničemu platný a jen by se jim pletl do cesty. No, a pak už 

se vydali vstříc tomu bělovlasému kouzelníkovi. 

Sotva se otočili ke dveřím vedoucím do jeho pokojů, hledaný muž stanul na 

prahu. Bleděmodrý hábit se na něm vlnil a v očích mu zářilo něco zběsilého. 

„Přehodnotili jste svůj názor?“ 

Harry se zamračil. „Stále si myslíte, že jsme tak naivní? Že sebou necháme jen 

tak manipulovat?“ 

Ředitel se výsměšně zasmál. „Ale můj chlapče, ve tvém případě to přece vůbec 

nebylo těžké.“ A pak na něj pohlédl přes obroučky brýlí, jako by ho chtěl 

přesvědčit o své vlastní pravdě a vnutit mu ji. „Ty přece chceš být ovládaný, je 

to tvá největší touha.“ 

Mladík jeho pohled vzpurně opětoval. 

Harry, ne! 

Brumbál by se byl se přes Harryho ochrany jistě dostal, mladík v nitrobraně 

nikdy nevynikal a proti Brumbálovi by neměl šanci ani ve svých nejlepších dnech, 

jenže v tu chvíli se stalo něco nečekaného… Brumbál narazil přímo do 

neproniknutelné stěny. Ale nebyla to Harryho magie, která ho zastavila a 

odmrštila zpět. Ne, tahle patřila zcela určitě Severusovi. 

Brumbál zalapal po dechu a stáhl se. Potter vypadal stejně tak ohromeně. 

Severusova magie po něm prostě zcela instinktivně chňapla ve snaze ho 

ochránit. Neexistovaly mezi nimi žádné zábrany, nic, co by něco takového 

znemožňovalo. Důvěra. To je to, co mezi nimi vzniklo. Důvěra, oddanost a láska. 

A ty se staly jejich mocnou zbraní spolu se zdvojenou silou jejich magií. 

Věděl jsi to? 

Ne… 



Brumbál si to uvědomil možná ještě dřív než oni dva a udělal tu jedinou věc, 

která mu ještě zbývala. Zburcoval magii hradu, vtáhl ji do sebe jako houba a 

poštval ji na ně plnou silou. 

Snape zareagoval rychle. Vykouzlil štít a strhnul Harryho za stůl tak prudce, až 

oba tvrdě dopadli na podlahu. Harry si vyrazil dech. A pak, možná v tu chvíli 

Snapeovi prostě došlo, že existuje jedna cesta, kterou by se mohli dát; 

problémem bylo, jestli je možné ji ve zdraví přežít. Pohlédl do zelených očí, 

palcem přejel přes jeho skráně, uhladil vrásky na čele, a pak mu na něj vtiskl 

křehký polibek. 

Bude to dobré, Harry. 

Brumbálova magie kolem nich vířila, snažíc se je i přes všechna ta štítová kouzla 

dostihnout, přemoci, najít skulinku v jejich obraně. 

Harry zalapal po dechu a pokusil se muži zabránit v čemkoliv, co se chystal 

udělat, a udržet ho při sobě ze všech sil. Jenže starší kouzelník mu to nedovolil a 

postavil se, aby řediteli viděl do očí. 

Brumbál se zarazil, a pak se mu obličej zkřivil do posměchu. „Nikdy ses nechtěl 

schovávat, že? Nikdy ses nespokojil s ničím menším než s první linií, že, můj milý 

Severusi?“ 

Mistr lektvarů na jeho slova nereagoval. Nechal svou hůlku klesnout, a pak zvolal 

pevným hlasem: „Albusi Percivale Wulfricu Briane Brumbále, jakožto duševní 

spřízněnec Harryho Jamese Pottera se u tebe za nás oba dovolávám splnění 

životního dluhu. Nemáš právo zastávat místo ředitele Bradavic a já požaduji, aby 

byla ředitelská funkce přenesena na Harryho Pottera, dokud se nenajde jiný, 

právoplatný nástupce.“ 

Brumbál vykulil oči a pokusil se magii ze všech sil zabránit, aby takovou žádost 

splnila. Jenže nebyl sto to dokázat. Starobylá magie měla své vlastní zákony, se 

kterým nešlo bojovat. A Severus Snape vyslovil oprávněný nárok. 

Severusi, co jsi to… přišlo Snapeovi myšlenkou, ale muž se ani neotočil. Nemohl. 

Rozbouřená magie v místnosti se na chvíli ustálila, všichni tři muži měli pocit, 

jako by jim někdo zacpal uši a oni slyšeli jen takové podivné šumění. A pak se 

ozval svistot, který nabýval na hlasitosti, načež síla hradu vklouzla do Harryho 

Pottera jakoby nic. 

Mladšímu muži se zadrhl dech v hrdle, jak do něj proudila ta mocná magie. Před 

očima mu vyskakovaly obrazy, které nikdy neviděl. Cítil emoce, které nikdy 

necítil. Vnímal magické podpisy všechny lidí, kteří byli právě na pozemcích 

přítomni, ale i těch, kteří byli ke škole někdy připoutání jakýmkoliv závazkem, ať 

už jako studenti nebo učitelé. V jednu chvíli měl pocit, že se mu z toho všeho 

rozskočí hlava. Byl všude a zároveň vůbec nikde. Jako by pozbyl vlastní tělo. 

Jako by on sám vůbec nebyl podstatný… 



Pak se mu ale před obličejem objevily čtyři páry očí, čtyři tváře, které nikdy 

neviděl a přece je znal.  

Zakladatelé. 

„Buď vítán, bratře,“ řekl mu Godrik. 

„Posloucháme tvé příkazy,“ pronesla Helga s úsměvem. 

„Stačí jen pomyslet a my tě budeme následovat,“ přidala se Rowena. 

„Protože jen silný nás může vést,“ dodal Salazar. 

Harry polkl a vydal svůj první ředitelský povel. „Zavřete bradavické štíty.“ 

„Tvé přání je nám rozkazem, Harry Pottere,“ odpověděla Helga. A pak byli 

všichni čtyři pryč. 

Harry mohl dýchat, viděl vlastníma očima, byl si vědom toho, kde je, i kým je. A 

věděl také jedno – bradavické štíty stály pevně na svém místě. 

ooOoo 

„Georgi, teď!“ vykřikl Fred, jen co byli Smrtijedi na dostřel. První várka lektvaru 

byla dávno připravená a oni jen čekali, než se dostanou dostatečně blízko, aby 

nepřišla na zmar. 

„Pálím!“ vyzněla odpověď. „Malfoyi, na tři!“ 

Draco kývl a při zaznění: „Tři!“ odjistil i svůj katapult. 

Kapalina z obou strojů vylétla do vzduchu a pokropila běžící skupinku kouzelníků 

a čarodějek připravených na bojový střet. Nejdříve tomu nikdo z nich nevěnoval 

pozornost. Jen možná trochu přibrzdili, aby se podívali, co se děje. Ale jen 

lektvar pronikl jejich kůží na hlavě, krku nebo rukách, pocítili najednou ti, co 

nesli znamení zla, obrovskou malátnost a slabost. Klopýtli, spadli na zem a přes 

ně se svalilo plno dalších. Ti, co snad zasaženi nebyli, běželi dál, jenže tam je 

zase zabrzdil výbuch podobný mudlovským zbraním, mlžná clona plná štiplavého 

kouře, který zhoršoval dýchání i vidění, nebo snad přímo omračující bariéry, 

kterých když se dotkli, zasáhlo je kouzlo, které je okamžitě odneslo do říše 

nevědomí. Fred a George prostě nezaháleli. 

„Vyšlo to!“ křičel vítězoslavně Fred a ze samé radosti dokonce objal Filche, který 

na to všechno zíral se samolibým výrazem na tváři. Po tom objetí jeho rty přeťal 

znechucující úšklebek, muž se rychle odtáhl a zvedl do náruče svou milovanou 

kočku jako štít, ale to na celé věci nic neměnilo. První skupinka útočících byla 

téměř celá zneškodněna a ty, kteří snad vyvázli, měli na mušce ostatní obránci. 



Jenže to už se u hranice formovali další a ti byli tentokrát opatrnější. Voldemort 

vypadal, jako když pukne nepříčetností. Sám se postavil do čela a vedl je do 

dalšího útoku. 

Draco s Nevillem rychle doplňovali lektvar spolu s přídavkem Severusova činidla, 

kterým se lektvar dostane i skrz štíty, pokud by chtěl Voldemort své 

následovníky ochránit kouzlem. Tentokrát si budou muset počkat na vhodný 

okamžik, než to všechno odpálí. 

Až na to, že jich bylo prostě tolik… 

A poté se objevili draci a Hagrid spolu s Drápem a dalšími obry s velkými kladivy 

a skřeti se vmísili do jejich řad. Jenže ani tak to nestačilo, pokud zůstanou 

nechránění. Začali na ně nalétávat mozkomoři, Voldemort přitáhl své vlastní 

zlobry, dokonce i mantichory s jedovými zuby a kouzelníci se za ním valili jako 

lavina. Pokud se nestane zázrak, tak… 

Jenže pak příval dobyvatelů prostě znenadání ustal. Jako by se hranice obnovily 

přesně v místě, kde byly odnepaměti. Magie Bradavic byla zpět a v plné síle. 

Kouzelníci bojující proti Voldemortovi propukli v hlasitý jásot a rozběhli se do 

pole. 

Kletba střídala kletbu, draci chrlili oheň, patroni roztodivných tvarů kroužili nad 

hlavami obránců. Dráp popadl jednu z mantichor a než se mu zakousla do ruky, 

stihl ji omráčit tou druhou a hodit do jezera, kde se o ni postarali jezerní lidé. 

Skřeti se vrhli na zlobry, kentauři pevně drželi řady a znemožňovali tak 

proniknutí z lesa. 

Voldemort vypadal zaskočený. Uvězněný mezi hradními štíty a kouzelníky 

z druhé strany se snažil bojovat ze všech sil. A když zjistil, že ho s pomocí 

znamení-odstraňujícího lektvaru začínají oslabovat a brát mu jeho moc, stala se 

jeho hlavní starostí ochrana zbylých Smrtijedů. Nezbývalo jich mnoho. O spoustu 

z nich přišel vlastní vinou. Rockwooda zabil ze vzteku. Bellatrix nesplnila jeho 

očekávání. Pius Kopál se prostě ocitl ve špatnou dobu na špatném místě. Ale 

ještě jich pár zbývalo. Necítil Notta, ani Rabastana Lestrange. Právě přišel o 

znamení Mulciber. Tom Raddle ztrácel to pro něj nejdůležitější - přicházel o svou 

moc, o tu, kterou kradl druhým, a postupně se musel spoléhat… jen sám na 

sebe. 

ooOoo 

Snape sledoval Brumbála. Stařec nejdřív pobledl a trochu se nahrbil. Úplně 

zbělel, až když mu došlo, že to nemůže nijak ovlivnit, zastavit. Jeho kouzlo bylo 

přerušeno a na okamžik mu bylo znemožněno jakékoliv čarování. Ale to vlastně 

jim všem. Harry seděl na zemi, celý bez sebe ze vší té síly, která do něj proudila, 

a Severusova magie byla potřebná k vykonání závazku životního dluhu. 

Byla to taková patová situace. 



Tedy do chvíle, než Severus ucítil, že se ve vzduchu kolem něco změnilo. Nikdy 

by si to byl neuvědomil, kdyby tomu prostě nebyl přítomen, a nebyl si jistý, že 

by asi něco vnímat měl. Všechna ta surová síla, která je obklopovala za 

Brumbála, zjemněla, omladila, získala Harryho podpis. Jen takový lehký nádech. 

Severus si nebyl jistý, jestli se mu to jen nezdálo. Bylo to, jako by byl Potter 

s hradem nějak propojený. A skoro měl dojem, že kdyby se dotkl zdi, dotkl by se 

tím i Harryho. 

Bradavice už nebyly v rukách Brumbála, karta se vrátila do jejich rukou. 

Brumbál vykulil oči, zkřivil tvář a zařval: „Nééé! Bradavice jsou mé! Když je 

nebudu mít já, tak nikdo!“ a pak mávnul hůlkou a vyslal na ně dva prudké ohnivé 

kouzlo. V místnosti se okamžitě zvýšila teplota. Severus se skryl za stůl, kde byl i 

Harry, a magií rozbil sklo na oknech, aby se tam neudusili. 

Oheň zachvátil pergameny na stole i stůl samotný a Brumbál se na to všechno 

s dychtivým výrazem díval. Pohledem dítěte, které právě škrtlo sirkou a 

uchváceně sleduje, jak najednou hoří celý dům. 

Snape popadl Harryho v pase a přesunul se i s ním ke zdi. Úponky vlastní magie 

se ujišťoval, že mladšímu muži nic není. Vypadal rozhozený a zmatený, ale po 

fyzické stránce byl v pořádku. Jen pár oděrek. 

V pořádku? 

Jo. 

A pak Brumbál zařval znovu a proměnil se do své zvěromágské podoby. Klidně je 

tady nechá uhořet, jemu oheň neublíží. Brumbál byl fénix, a ti z popela vzešli. 

Vylétl do vzduchu a po chvíli se spustil přímo na ně. Zobák namířený jako zbraň. 

S cílem zabít, zničit, ublížit. 

Snape bojoval s plameny a pokoušel se je zvládnout, takže si ani nepovšiml, jak 

se k nim ten opeřenec blíží. Harry to ale viděl a reagoval zcela instinktivně. 

Zavřel oči a soustředil se na přeměnu, takže ve chvíli, když k nim fénix dolétl, už 

po něm nechňapala chlapecká ruka s hůlkou, ale do široka otevřená ústa 

baziliška bránícího si své výsostné území. 

Severus je můj, zasyčel výhrůžně a jen těsně minul jedno ze zlatorudých křídel 

toho rozhněvaného kouzelného stvoření. Bazilišek dopadl na zem a snažil se 

zorientovat, odhadnout, kde se fénix nachází. Ale ten se zřejmě vrátil zpátky do 

vzduchu. 

Snape máchal hůlkou ve složitých obrazcích a tlačil oheň směrem ke krbu, ale 

plameny bylo velmi obtížné zvládnout i pro něj. Malá místnost, velký žár, příliš 

mnoho hořlavých látek. 

Brumbál se pokoušel dostat ke Snapeovi - ten pro něj ve své lidské podobě 

znamenal snadnější kořist - ale Harry si ho dobře hlídal. Nedovolil řediteli se 



k němu přiblížit. Protože i přesto, že měl fénix výhodu létání, bazilišek ho dalece 

převyšoval svou velikostí a mohutností. Kdo by býval řekl, že se z tak hubeného 

mladíka může stát téměř čtyřmetrový magický tvor? Hlavu nesl vytrčenou 

nahoru a bezustání ho pozoroval svýma žlutočervenýma očima, kterých jako by 

se oheň netýkal, vystrkuje jedové zuby a pohyblivý jazyk, kdykoliv se snad fénix 

objevil v jejich blízkosti. Ale on je dostane. Je přece Brumbál, no ne? 

Oheň nepřestával řádit a hustý kouř zhoršoval dýchání. Věci v místnosti pomalu, 

ale jistě podléhaly zkáze. Obrazy, magické předměty, dokonce i ty kovové, ze 

kterých Severuse vždy bolela hlava kvůli jejich nablýskanosti. 

Pak se ale baziliškova hlava na chvíli ztratila z dohledu a Brumbál vycítil 

příležitost. Snape vypadal ztrhaně, sotva se držel na nohou. Přirazil křídla prudce 

k tělu a vyvinul takovou rychlost, která dodá jeho zobáku a drápům náležitou 

nebezpečnost.  

Severus zamrkal a v poslední chvíli se pokusil uhnout před jeho útokem, ale pak 

do něj něco vrazilo a on upadl na zem. Centimetry od jeho hlavy se zaleskly 

velké zuby a zlaté peří. A pak se ozvalo žuchnutí. Bazilišek se rozplácl na 

podlahu, ale fénixe z huby nepustil. Naopak, tím pádem se jeho čelisti semkly 

ještě víc k sobě a Severus mohl i přes praskání ohně slyšel zakřupání kostí. Ptačí 

oči nevěřícně zíraly do plazích a snažily se vstřebat myšlenku svůj konec. Pak se 

v nich ale něco zalesklo a Severusem projelo zamrazení. „Harry, ne!“ 

Jenže bylo pozdě. Ještě předtím, než Brumbál podlehl vážným zraněním a 

baziliščímu jedu, se zmohl na poslední odpor a učinil tu jedinou věc, kterou ještě 

mohl. Zaútočil na Harryho nechráněné oči. A byl přesný jako volavka. Neminul. 

Harryho pohltila náhlá temnota, bolestivě zachrčel, mrsknul hlavou pokrytou 

šupinami ze strany na stranu, aby se toho opeřence zbavil. A pak už se jen 

zmítal na zemi, zatímco všechno kolem hořelo jasným plamenem. 

ooOoo 

Mantichory byly v obležení akromantulí a kentaurů. Mozkomoři zůstali na obloze 

a když si uvědomili, že se ke svým obětem přes patrony nedostanou, odletěli 

neznámo kam. Následovníci Temného pána, kterým se nepodařilo projít skrz 

štíty, propadli nejistotě a ty, kteří neutekli, nakonec z druhé strany obklíčili 

přivolaní bystrozoři a ministerští. 

Smrtijedi byli jeden po druhém zneškodňováni. Voldemort zůstával sám. Jen 

Lucius Malfoy se stále držel po jeho boku jako klíště, naprosto oddaný svému 

pánovi. 

McGonagallová byla těžce zraněná ze srážky se zlobrem. Hoochovou zasáhlo 

omračující kouzlo, a když padala, tak se bouchla do hlavy a krvácela. Hermiona 

spolu s Ronem utržila jen pár škrábanců, Arthur měl pohmožděnou nohu, Remus 

přišel k dalšímu šrámu na hlavě ze střetu s Fenrirem. Neville ležel v bezvědomí 



na ošetřovně v péči madam Pomfreyové, protože ho zasáhl úlomek kamenů, 

které vrhali zlobři. Draco měl naštípnutou ruku, ale nechal si ji kouzlem zpevnit, 

a pak se znovu vrhnul do boje. Dvojčata se úspěšně vyhýbala všem šarvátkám a 

zasahovala z povzdálí pomocí svých kouzel a vynálezů. Charlieho draka 

pokousala mantichora, a tak se Weasley zapojil přímo do pozemního boje. 

Ale byl to nakonec Bill, kdo se postavil Voldemortovi. Bill Weasley spolu 

s Pastorkem. Metali po něm kletby, jako by byli sehranou dvojkou a ne dvěma 

kouzelníky, které dohromady svedla jen šílená touha po ukončení celého toho 

krveprolití. 

Rudá světla střídala žlutá. Bill uskočil do strany, Kingsley ho zastoupil a 

odpověděl svojí kletbou. Voldemort se posměšně šklebil, když vysílal avadu. Oba 

kouzelníci se sehnuli a zelené světlo narazilo do země. Jenže zůstali odkrytí a 

Voldemort měl tak volné pole působnosti. Vítězoslavně se rozesmál a zvedl 

hůlku, když v tom ho do hrudi trefila jiná kletba. 

Dracovo Sectumsepra neminulo. Na těle Toma Raddlea se rozlily krvavé skvrny, 

muž zavrávoral, a zatímco svýma rudýma očima zíral do tváře syna svého 

nejoddanějšího služebníka, klesal bezvládně na zem, přímo do rány posledního 

ze zlobrů. 

„Jak jsi jen mohl!“ zařval Lucius, který se najednou odněkud přiřítil a pálil na 

Draca jednu kletbu za druhou. „Byl by ti dal všechno, co čem toužíš!“ 

„Ne!“ zamítl Draco jeho snahy, zatímco jeho útok opětoval. „Nikdy by mi nedal 

to, po čem toužím!“ 

„Pak tedy nejsi můj syn!“ vyštěkl Lucius. 

„Ne, to nejsem,“ odsekl mladší muž. „Zřekl ses mě, pamatuješ?“ 

„Draco…“ šedé oči přemlouvaly, odhodlané k poslednímu vzdoru, než se propadly 

do tmy, když muže z druhé strany odmrštilo Kingsleyho kouzlo. 

Draco se za ním díval. Lucius dopadl do trávy na záda, a pak byl odzbrojen a 

znehybněn, jako většina útočníků. Mladý zmijozel na Pastorka v odezvu kývl. 

Na bradavické louce už nezbývalo mnoho lidí, kteří by chtěli bojovat. Vypadalo 

to, že je po všem. Zbývalo se postarat o vězně, zraněné a mrtvé. 

A také se podívat, co se stalo uvnitř hradu. 

 

Kapitola 26 – Stíny minulosti 

Draco se otočil a začal směřovat do hradu. Teď, když už bylo po všem, se jeho 

zraněná ruka dosti výrazně hlásila ke slovu, nemajíc adrenalin, který v ní během 

boje tlumil veškerou bolest. Zmijozel si potřebovat odpočinout, načerpat sil, a 



všechen ten pobitevní zmatek rád přenechá na starost ministerským, když už se 

konečně ukázali. 

Koutkem oba vnímal, jak se k němu ostatní obránci přidávají a rovněž směřují 

zpět. Grangerová pajdala na nohu, Ron ji podpíral, dvojčata se šklebila, i přes 

všechnu tu krev na obličeji, jak šílená, poloobr doprovázený Tesákem zápasil 

právě se šípem, který měl zapíchnutý do ruky. Ale zdálo se, že ho jeho letitý 

kabát chránil dobře. Jen bude třeba trochu zazáplatovat. 

Při vstupu do hradu Draco rozbalil plánek a přelétl pozemky a následně i prostory 

hradu. Všechna jména byla vyobrazena v modrých nebo černých barvách. Černá 

pro lehká zranění, modrá pro ta těžší. Jen tři jména viděl rudě, z nichž jedno 

právě zmizelo úplně. 

Dracovi se zadrhl dech v hrdle, než prudce sbalil plánek a pospíšil si na druhou 

stranu, než byla ošetřovna. Adrenalin opět pevně na svém místě. 

ooOoo 

Harry byl bez sebe. V první chvíli vůbec netušil, co se to vlastně stalo. Všude byl 

takový zář, kouř, jeho hadí tělo ho odmítalo poslouchat, nevěděl… Jeho oči! 

Ale pak přes všechen ten pach zkázy ucítil známou vůni, tu, která mu přinášela 

pokoj. Severus… 

„Harry, musíš se přeměnit, hned!“ naléhal na něj syčivě. 

„Nejde to…“ odpověděl bazilišek a znělo to jako zaúpění. „Nejde to!“ 

„No tak! Ty to dokážeš, nesmíš to vzdát. Takhle tě odtud nedostanu!“ 

Harry zavřel krvácející oči a myslel na jediné. Pomoc… 

A pak je uviděl znovu. 

„Jsme tu pro tebe,“ zašeptala Rowena. 

„My ti pomůžeme,“ přidala se Helga. 

„Oprosti svou mysl od všeho, můj milý,“ prohlásil konejšivě Godrik. 

Harry se nadechl a pak pomalu vydechl. 

„A teď se přeměň, okamžitě!“ nařídil Salazar v hadím jazyce. 

Mladý kouzelník polkl a vnutil magii svou vůli. 

A pak už vnímal jen to, jak s ním roztřesené paže prudce smýkly do strany, 

pozvedly ho do vzduchu, jak mu nohy škobrtají o kamennou podlahu, nemajíce 

oporu ve svalech, jak mu hlava klimbá ze strany na stranu, cítil mužův 

namáhavý dech, jak se je s největším úsilím snažil dostat z té proklaté místnosti 



pryč. Z těch točitých schodů se skutáleli ve vzájemném objetí, protože ani jeden 

z nich neměl sílu toho druhého pustit a vyhnout se tak dalším zraněním. 

Draco je našel ležet u chrliče v bezvědomí. Severus byl popálený. Harry krvácel a 

rovněž vypadal ožehnutě. Rychle vykouzlil patrona, aby přivolal pomoc. A 

z celého svého srdce doufal, že není pozdě. 

ooOoo 

Na ošetřovně to vřelo, jak v nějakém gulášovém kotlíku. Euforie vyprchávala a 

dostavovaly se neveselé myšlenky, únava a bolest. A přesto si s tím lékouzelnice 

věděla rady. Ty osoby, jež její pomoc nepotřebovaly, vyhnala ven nebo je 

zaměstnala péčí o druhé, ty, jež na tom naopak byly špatně, vyléčila a pak jim 

nekompromisně vnutila lektvar na spaní, protože odpočinek potřebovali všichni. 

Neville už byl na chvíli vzhůru, ale ještě si tam chvíli poleží, Pomona se také 

naštěstí zotavovala, ostatní byli při vědomí. Poppy měla brzy všechny své ovečky 

zase u sebe. Jen ti dva se zatím neukázali… 

Patron Draca Malfoye ji zastihl v půlce cesty pro další zásoby. Neváhala ani 

vteřinu, přivolala základní potřebné lektvary, zavolala si na pomoc Rona a 

okamžitě vyrazila ze dveří. 

ooOoo 

Harry se zmítal v horečkách. Od té doby, co ho spolu se Severuse Snapem 

dostali na ošetřovnu, ještě neprocitl. Nebo alespoň ne naplno. Jeho podvědomí si 

s ním pohrávalo. Jeho představy byly plné ohně. Cítil ho, pronikal k němu, 

obklopoval ho ze všech stran a on s ním nemohl bojovat. Jak by také mohl! 

Vždyť byl slepý! Odkázaný jen na své ruce, které ten pustošivý živel stále častěji 

olizoval jako nějaké cukrátko. Strach, bolest, samota… Naříkal a házel sebou, 

bojoval ze všech sil. Lékouzelnice ho nedokázala sama udržet, ale postupně 

zvládla utišit jeho popáleniny a zastavit krvácení a uzavřít rány v očích. Srdce jí 

pro něj pukalo, když ho tam tak viděla bezmocného ležet. 

Harry občas slyšel její hlas, jak na něj promlouvá, konejší ho, ale on měl pocit, 

že to prostě dobré nebude. Jak by mohlo?! A jediného člověka, kterého 

potřeboval, přes všechny ty pocit necítil. Snad není…! 

Severusi! 

Dotek dlaně, dlouhých prstů, ovázaných obvazy, a přesto… Jemné sklouznutí 

přes tvář, pevný stisk ramene. Severus tam s ním byl. 

Nikam nechoď… 

Ani se nehnu. 

Na ústa mu byla přiložena chladná lahvička. Harry její obsah se zadrháváním 

spolykal, než zvolna odplul do říše beze snů. 



ooOoo 

Když Harry konečně doopravdy usnul, Severusovi se ulevilo. Jeho magie, dravá a 

mocná, bojovala s nimi všemi a Snape měl na chvíli pocit, jako by v nich viděla 

nepřítele. Cítil chlapcův strach, jeho zběsilou touhu dostat se do bezpečí, pryč od 

toho všeho. Harry netušil, že už tam dávno je. 

Severus se posadil na vedlejší postel a prostě se na něj jen tak díval. Oči mu 

vyčerpáním vypovídaly službu a stále častěji se dožadovaly spánku, ostatně jako 

celé jeho tělo. 

Poppy mu do ruky už předtím strčila mast na popáleniny, a pak mu 

nekompromisně přidělila Weasleyho (Weasleyho, chápete?!), aby mu pomohl. 

Severus neochotně zavrčel v odezvu, a pak tu mast raději aplikoval sám. Na něj 

nikdo sahat nebude, to tedy ne! To, že občas potřeboval podepřít nebo snad 

podat skleničku či tak, se snad až tolik nepočítalo. Ronald byl ale naštěstí 

mlčenlivost sama, všechno provedl bez připomínek, a když mu Snape řekl, že by 

to tedy stačilo, beze slov se vzdálil.  

Oba měli stejně oči jen pro tu postel, na které ležel Harry. V rohu místnosti, 

v dostatečném odstupu od ostatních. To kvůli vší té moci, která z něj proudila, a 

z obav o jeho život. 

Severus věděl, že pro něj v tuto chvíli nemůže nic udělat. Nebo si to alespoň 

myslel, do doby, než ho uslyšel. Pak už ho nic nezastavilo. Ani vzdálenost, ani 

lékouzelnice. Harry ho v tu chvíli prostě potřeboval. 

Ale teď už bylo po krizi. Mladík klidně oddechoval, takže by si Snape také mohl 

alespoň na okamžik odpočinout, ne? 

Opřel se do polštářů a zavřel oči. 

A tam za víčky na něj hleděl… Brumbál. 

Prudce je zase otevřel. Vzpomínky na něj útočily jako lavina. To, jak k němu jako 

mladý vzhlížel. Tehdy, když byl ještě na škole. Než ho muž tak těžce zklamal po 

celém tom darebáctví s vlkodlakem. A přesto se obrátil přímo na něj, když si 

nevěděl rady. Když ho služba u Temného pána zmáhala natolik, že neviděl 

žádnou cestu. Brumbál ji viděl, měl moc. Ale ne jen tu magickou, tu, kterou jste 

z něj mohli cítit. Sálala z něj. Ten stařec měl moc si vás k sobě připoutat. Věděl, 

co říct, na kterou strunu udeřit, znal vaše největší tajemství, všechny hříchy, za 

které jste se styděli až do morku kostí. On byl… neuvěřitelný… 

Severus Snape se vždy domníval, že tahle jeho moc vypovídala o jisté 

nadřazenosti nad druhými, o jistém druhu sobeckosti; ale až tam, v ředitelně, 

kdy se ta vždy tak usměvavá tvář zkřivila posměchem a nechutí a odporem a 

vzdorem, si naplno uvědomil, že nikdy ani zdaleka nedohlédl pod tu fasádu, 

kterou ukazoval ostatním. 



Rozhlédl se kolem a měl pocit, že vidí sám sebe, jak s tím mužem rozmlouvá, 

když se některé z těch pošetilých dětí zranilo při obvyklém darebáctví. Zavřel oči 

a viděl ho sedět v křesle za svým stolem v kanceláři, zavaleného papíry a 

nabízejícího čaj a citronové bonbony. Znovu je otevřel a stále ho viděl. A cítil 

zradu a úzkost. Bílé stěny kolem něj jako by na něj útočily ze všech stran. A 

s nimi modré oči. 

Nebýt Harryho, už by dávno utekl pryč. Někam do ústraní, do zapomnění. Někam 

daleko. Ale mladší muž ho potřeboval. Snape to cítil. Potřeboval ho jako dýchání. 

Tak mu ho poskytne. 

Severus jen doufal, že se do té doby neudusí sám. 

Sáhl na noční stolek a podal si lavičku s lektvarem. Musí na chvilku prostě 

zapomenout! 

ooOoo 

Nevilla probudily nějaké jemné doteky na paži. Otevřel oči a uviděl u své postele 

Draca s rukou uvázanou v šátku, s šedivýma unavenýma očima, ale usmívajícího 

se. 

„Ahoj…“ zašeptal zmijozel. 

„Ahoj,“ odpověděl Neville. „Spal jsi vůbec?“ 

Blonďák zavrtěl hlavou. „Ne…“ 

Neville pozvedl ruku z přikrývek a pohladil ho po tváři. Draco přimhouřil oči, 

vychutnával si ten dotek. Od té doby, co je to přenášedlo přesunulo za 

Severusem a Potterem ještě neměl možnost si s Nevillem promluvit o samotě. 

Nebo alespoň ne takto. Takže, když se k němu pak konečně dostal a uviděl ho 

ležet na posteli, nedokázal se od něj hnout. Nemohl by prostě jen tak usnout a… 

„Pojď ke mně…“ zašeptal Neville a tlakem ho přinutil ulehnout po jeho boku. 

„Všichni nás tu ale mohou vidět,“ odvětil Draco ve snaze zabránit trapné situaci, 

než se jeho tělo rozhodlo, že nějaké námitky nebere v potaz a přivinulo se 

k druhému muži blíž. Zraněnou ruku si odložil na nebelvírovu hruď. 

Neville trhnul ramenem. „A koho to zajímá?“ Usmál se na něj, a pak ho konečně 

políbil. 

A Draco se poddal tomu doteku. Tohle mu scházelo už tak dlouho… 

ooOoo 

Harry se probouzel s návalem paniky. Mrkal, ale nic neviděl. Nic! Prsty si ohmatal 

oči, ale ty se zdály v pořádku a na svém místě. Co se to… Nemohl polapit dech. 



Pak někdo jeho ruku odtáhl a pevným stiskem ji vrátil k boku. „Ššš, pane 

Pottere, to nic,“ uklidňovala ho lékouzelnice. „Jste na ošetřovně, v bezpečí. Byl 

jste zraněný a máte poraněné oči. Co si pamatujete?“ 

„Ředitelna,“ zasýpal mladík. „Hoří tam!“ dodal rychle a snažil se vyhrabat 

z postele. 

„Tiše. Nemějte strach. O ten oheň bylo postaráno. Magie hradu ho, zdá se, 

udržovala v místnosti, dokud nepolevil, a pak ho sama uhasila.“ 

Harry polkl a kývl. Lékouzelnice mu do prstů vložila sklenici s vodou. Mladík se 

hltavě napil. Pak se znovu položil. 

„Severus…?“ 

„Je tady, na vedlejším lůžku. Utrpěl celkem vážné popáleniny, ale za několik dní 

bude zcela v pořádku. 

Mladý kouzelník vydechl. „Díky…“ 

„To my jsme ti, kteří by měli děkovat, pane Pottere,“ odpověděla Pomfreyová. 

„Odpočívejte, ještě je noc.“ 

Harry přikývl a ona ho nechala v klidu ležet. 

Takže Severuse byl tady. Ano, cítil ho. Jen se ho nemohl dotknout. Ale to nevadí. 

Když se trochu snažil a rozprostřel magii, mohl ho vnímat. Jeho sílu, jeho dech, 

jeho vůni. 

Zdál se klidný, ale přesto pod tím vším bublalo něco nepokojného. Něco… 

Ale třeba je to jen nějaký zlý sen, pomyslel si Harry nadějně a zavrtal se do 

peřiny. 

ooOoo 

Když se Snape to ráno probudil, spíše cítil, než aby slyšel všechen ten mumraj 

v místnosti. Lékouzelnice kolem jejich postelí umístila závěsy a zřejmě i diskrétní 

clonu, protože všechny ty stíny, které se míhaly na závěsech, vypovídaly o 

shonu, ale zvuk k němu nepronikl žádný. 

Lektvarista se cítil odpočatý - tohle vyvolával lektvar pro spánek beze snů – a 

přesto ho na hrudi drtila nějaká podivná tíže. Znemožňovala mu logické 

uvažování, krátila dech. 

Všechna ta úzkost byla zpět a plnou silou. Lektvarista zavřel oči, zatnul ruce 

v pěst. Soustředil se na dýchání. 

A pak ucítil, jak se mladší muž vedle něj probouzí. Vstal a došel k němu. Jen na 

to všechno nemyslet. Jen na to nemyslet! Jenže jak, když to na něj všechno útočí 



ze všech koutů hradu? Strávil tady příliš mnoho let, příliš mnoho krutých, ale 

zároveň i hezkých let… 

„Severusi…“ zašeptal mladík a pokusil se posadit. 

Snape si k němu přisedl a pomohl mu. „Ano?“ 

„Jsi v pořádku?“ 

„Jistě,“ odpověděl Snape. 

Mladík se na něj podíval nevidomýma očima. „Kdyby ne, řekl bys mi to?“ 

Snapeova magie se zachvěla, Harry to musel cítit, ale nedal to znát. Severus se 

sklonil k jeho vlasům. Lechtaly ho na nose. „Jistě…“ 

Harry ho objal kolem pasu, ucho opřel o jeho hruď. „Dobře.“ 

ooOoo 

Uběhly dva dny. Ošetřovna se vylidňovala, bystrozoři začali se svými výslechy a 

šetřením. V Brumbálově bytě toho sice nenašli mnoho, ale pár dokumentů se 

zachovalo. Nebo spíše – Brumbál si je uchoval. Byl tam jeho zápisník. Jen data a 

jména a pár hesel, která ještě bude třeba rozluštit, podrobnosti k plánům, 

nápady na vylepšení. Zřejmě ani Brumbál nebyl vševědoucí a občas si potřeboval 

něco poznamenat. A teď, když už ty věci nechránila jeho magie, nebylo tak těžké 

se k nim dostat. 

Ten seznam jmen byl rozsáhlý a zahrnoval všechny zemřelé a také ty prohlášené 

za nezvěstné snad od počátku století. A pak tam byl jeden oficiální dokument 

z mudlovské nemocnice. Byl to rodný list Toma Raddla. Proč ho Brumbál měl 

nebo co mu na něm přišlo tak fascinujícího se prokázalo, až když prozkoumali 

obě těla. Odborníci to nedokázali říct zcela určitě, zejména s ohledem na stav 

Albuse Brumbála, ale zdálo se jasné, že k sobě měli oba muži blíž, než se zdálo. 

Byli nějakým stupněm spřízněni. Nejpravděpodobnějším vysvětlením, i 

s ohledem na jejich věk, bylo, že to byl otec a syn. A po vyslechnutí Abefortha a 

otestování jeho vzorků byla tato teorie prokázána. 

Brumbál skrýval daleko více tajemství, než se zdálo. Ovšem jak a co se stalo, to 

se zřejmě již nedá zjistit. Proto se bystrozoři zaměřili zejména na události 

posledních dní. 

Všechny mladší děti se vrátily domů, Hermiona přijala pohostinství 

Weasleyových, Draco se spolu s matkou vrátil na rodinné sídlo a Neville ke své 

babičce. Zbývaly asi tři týdny do začátku školy. 

Harry se zotavoval, tělo bylo v pořádku, magie se mu obnovila v plném rozsahu, 

jen jeho oči stále vypovídaly funkci. Madam Pomfreyová doufala, že pomůže čas. 

Pozvala ke konzultaci dokonce i svého kolegu, očního specialistu Antiocha 



Moulina, ale i on musel zkonstatovat, že porušení sítnice je natolik vážné, že 

bude jen zázrak, bude-li pan Potter moci znovu vidět. 

Mladík zatím stále setrvával na ošetřovně, kde ho často navštěvovali přátelé, 

učitelé, kde ho vyslýchali bystrozoři, a kam za ním také chodil Severus. 

Starší muž se hned druhý den vrátil do sklepení. Harry mu to nezazlíval. Nebylo 

to přece tak, že by se mu nevěnoval. A cítil, že se jeho partner s něčím pere, 

s něčím tíživým, s čím mu prostě nemohl pomoci, pokud starší muž nebude chtít. 

A tak nechtěl být na obtíž. Mít k tomu všemu na krku ještě slepého… to by 

k ničemu nevedlo. A tak se snažil se svým stavem vyrovnat a naučit se s ním žít, 

aby alespoň on zůstal silný a byl Severusovi oporou, až to bude muž potřebovat. 

Každým dnem sílil víc a víc a učil se samostatnosti. Zprvu byly jeho kroky 

nejisté, každou chvíli o něco zavadil, o něco klopýtl, ale vždy tam měl někoho, 

kdo mu přišel na pomoc. Poppy, Hermionu, Rona, Severuse. Naučil se své okolí 

poznávat. 

Škola se mezitím rovněž probírala znovu k životu. Dobrovolníci vyklidili 

zpustošenou ředitelnu a opravili, co se dalo. O zbytek se postaral hrad sám. 

Pozemky byly vyklizeny. Mrtví pohřbeni, ostatní zatčeni. Začala soudní řízení. 

Kouzelnický svět se postupně vzpamatovával ze šoku, který utrpěl, a lidé začali 

znovu žít. 

ooOoo 

Severus procházel známými chodbami, jak nejrychleji to šlo. Musel se dostat na 

ošetřovnu za Potterem, než ho to všechno znovu pohltí. Dokud vařil lektvary, 

dokud se zabýval jinými myšlenkami, nebo byl s Harrym a pomáhal mu, tak 

všechno jakžtakž šlo, ale jakmile se ocitl sám, měl pocit, jako by se mu bortila 

zem pod nohama a on někam padal. 

Otevřel dveře a našel chlapce stát u okna. Dotýkal se parapetu a přejížděl po 

něm prsty. Obličej nastavoval slunečním paprskům, jako by to bylo pohlazení. 

Když Severuse uslyšel, otočil hlavu a usmál se. A pak se trochu zamračil, když 

ucítil, jaký nepokoj z muže sálá. 

Lektvarista polkl a přinutil se ke klidu. Harry byl vždy tak průhledný ve svých 

pocitech, tak čitelný, tak… Přešel k němu na dosah a objal ho v pase. Mladší muž 

jeho objetí opětoval. 

„Co se stalo? Co se děje?“ vyptával se mladík, zatímco ho hladil po zádech. 

Severus zavřel oči a zavrtěl hlavou. Ukládal do paměti štíhlost jeho těla, vůni 

jeho kůže. Nechtěl o nic z toho přijít, jen… 

„Proč mi to nepovíš?“ zašeptal mu Harry do hrdla. 



„Nemůžu…“ zachrčel muž. „Nemůžu tady zůstat…“ 

Střapatý kouzelník se přivinul blíž a stiskl oční víčka. „Já s tebou nikam nemůžu. 

Musím tady zůstat kvůli Bradavicím.“ 

„Já vím. Myslel jsem, že to poleví, že to…“ 

„Ššš.“ Harry zvedl ruku. Prsty zapletl do jeho vlasů, ústa navedl na ta svá 

v něžném polibku. A pak ho prostě hladil. Severus se roztřeseně nadechl a 

polibek obětoval. 

Když se mladší muž po chvíli odtáhl, opřel se o jeho hruď čelem. „Slib mi, že se 

vrátíš. Prosím.“ 

Severus k němu sklonil hlavu. „Já nevím…“ 

Harry polkl. „Dobře.“ 

„Harry, já…“ Chtěl něco říct, něčím ho utěšit, něco mu slíbit, ale nemohl. Prostě 

to nešlo… 

Mladší muž zvedl hlavu, oči nechával zavřené, v duchu si přestavoval jeho tvář. 

Strohé rysy, černé havraní vlasy, ten jeho typický nos. A oči. Vážné a smutné a 

plné bolesti. „Nemusíš nic vysvětlovat. Počkám tady. Věřím ti. Jen se nikam 

neztrať…“ Celou tu dobu byl jeho hlas pevný. Až při těch posledních slovech 

zakolísal a rty se mu zachvěly. Pak se ale zhluboka nadechl a na Severuse se 

usmál. „Miluji tě.“ 

Když ho Severus v tuto chvíli políbil, byla v tom zběsilá potřeba držet ho ještě 

alespoň okamžik na blízku, mít ho u sebe, splynout v jedno. Proklínal Brumbála 

za to všechno, co mu provedl a nejvíce ho proklínal za tohle. Za to, že ho mučil i 

po své smrti a přinutil ho opustit to jediné, co bylo v jeho životě krásné. 

Pak se mu Harry vymanil, ustoupil a pro sebe si kývnul. Mohl ho zadržet, mohl 

nechat vyplynout své pocity napovrch, všechnu tu touhu, strach, že ho ztratí, ale 

on to neudělal. Na některou bolest není lék, a na jinou ho člověk musí najít sám. 

A Severus na oplátku věděl, že by dal cokoliv za to, kdyby dokázal zůstat. Ale 

nemohl. A tak udělal to jediné, co mu ještě zbývalo. Otočil se a odešel. 

Harry tam ještě hodnou chvíli stál. U okna. Oči upřené do dálky. Bylo to, jako by 

ho vyprovázel pohledem. A teprve pak, když si byl jistý, že je Severus prostě 

doopravdy pryč, když už ho necítil, nevnímal jeho konejšivou přítomnost ani na 

hradě, ani na pozemcích, si dovolil propadnout svému zoufalství. Sesunul se 

k zemi, schoulil se ve své temnotě a rozeštkal se. 

ooOoo 

Našla ho tam Poppy. Zmáčeného a na kolenou, a i když byla možná zděšená, co 

se jen mohlo stát, nejprve ho odvedla k posteli, dala mu uklidňující lektvar, a pak 

teprve položila svou otázku. „Ublížil vám někdo?“ 



Harry zavrtěl hlavou, vydechl. „Severus odešel.“ 

Lékouzelnice se zamračila, ale chlácholivě ho poplácala po ruce. „On se vrátí, 

Bradavice jsou pro něj něco jako domov.“ 

„Já vím. Jenže on už tady v těch zdech nevidí svůj domov. Jako by na něj 

všechno jen křičelo, to byla jen přetvářka, lež… Jako by…“ zmlknul, ostře se 

nadechl, odvrátil svou tvář a ruce zabořil do polštáře. 

Madam Pomfreyová kývla. „Chápu. A přesto. Pane Pottere, Severuse Snapea už 

zlomili mnohokrát a nikdy se nevzdal. Je to silný muž. Tak jako vy. Možná teď 

utekl, ale vrátí se. Tím jsem si jistá. A do té doby – co kdybyste se pokusil trochu 

se prospat?“ 

Harry přikývl. Stejně mu nic jiného nezbývalo. „Já… chtěl bych se pak zajít 

podívat do sklepení. Mohla byste mě tam vzít, až se vzbudím?“ 

„Dobře, ale nejdřív spánek, potom oběd, a pak uvidíme, jak vám bude, ano?“ 

„Děkuji…“ odpověděl Harry, než se pokusil všechny ty svíravé myšlenky 

odsunout a trochu si odpočinout. 

ooOoo 

Vzbudil se za dvě hodiny a lékouzelnice mu hned, jakmile si odskočil na toaletu, 

jak vyhrožovala, naservírovala oběd. Zeleninový vývar a k tomu kuřecí plátek 

s rýží. Prý něco lehkého. Harry to do sebe sotva nasoukal, ale její pohled byl 

neoblomný. To cítil i slepý. 

A pak ho doprovodila do sklepení. Potter zůstal zachumlaný v nemocničním 

pyžamu, přes sebe měl přehozený neviditelný plášť. Nechtěl, aby ho v tomto 

stavu kdokoliv viděl. Madam Pomfreyové se to sice nezamlouvalo, ale žádné 

průpovídky nevedla. Jen ho celou dobu důsledně držela za loket, aby snad cestou 

někde nezavadil a neporanil se. 

Když stanuli před vchodem do Snapeova bytu, Harry si sundal plášť a přehodil si 

ho přes ruku. 

„Jednu hodinu, pane Pottere, pak se pro vás vrátím,“ prohlásila a vyrazila zpět 

do nemocničního křídla. 

Mladík zamumlal heslo a zatlačil na dveře. Konečně se ocitl doma. 

ooOoo 

Jakmile překročil práh, dýchla na něj známá vůně. Cítil ji už ve sklepení. Ten 

chlad a trochu hnilobou nasáknutý vzduch. Ale tady to bylo jiné. Trochu 

čerstvější, voňavější. Jako bylinky skropené letním deštěm. 



Oheň v krbu se rozhořel a Harry nechal plášť spadnout na zem. Potřeboval mít 

volné obě ruce, až se tam bude procházet. 

Vzpomínal… 

Na chvíle, které tady trávil po tom únosu. Kdy stačila Snapeova přítomnost, aby 

se mu trochu ulevilo. Ten muž nemusel udělat nic víc, než tam pro něj být. A ve 

správnou chvíli ho proplesknout. Něco takového pro něj ještě nikdy nikdo 

neudělal. Jistě, měl Rona s Hermionou, jenže to byli ještě děti, svým způsobem, 

a pak Siriuse, jenže ten měl zase své vlastní démony, kteří ho pronásledovali na 

každém kroku… 

Severus byl tak nějak zvláštně konejšivý. Harry to nedokázal vysvětlit. Nesoudil, 

nevyptával se, nesmál se, ani netrousil nejapné poznámky. Prostě tam jen byl. 

Kolik lidí je takových? Kolik lidí něco takového dokáže? A kolika lidem by něco 

takového vyhovovalo? Vždyť každý člověk je jiný. Jeden si v samotě libuje, jiný 

se v ní topí. 

Harry obcházel místnost a vybavoval si vzpomínky. Hrany krbové římsy, 

z tmavého mramoru, hladké jako sklo, ale bez jakýchkoliv tretek či směšných 

připomínek minulosti. Jen obyčejné půlkulaté hodiny a pod nimi visící krbové 

nástroje. A pak tu byl stůl, kde snídali, obědvali, večeřeli, smáli se… A jeho 

křeslo, na druhé straně, kde tak často sedával, aby prostě zíral do plamenů. A 

knihovna. Papírem a kůží vonící. Harry přejížděl bříšky prstů po jednotlivých 

titulech. Severus je přečetl všechny, tím si byl jist. Harry za ten měsíc stihl 

obrátit sotva pár stránek. Svazky roztodivných tvarů, velikostí a objemů. Knihy. 

Severus prostě miloval knihy. A Harry zbožňoval ten jeho zaujatý výraz, když o 

nich hovořil. 

Ty oči… 

Lesknoucí se vášní a zanícením a touhou a radostí a… Usmívaly se. Skoro jako při 

těch nocích, které spolu strávili. Kdy stačilo si být prostě nablízku, prostí 

jakéhokoliv chtíče. Jen ležet, dívat se do stropu a usmívat se. A jejich milování, 

to bylo… och… nepopsatelné… 

Harrymu vyklouzla z oka slza, kousl se do rtu. Nemusel zavírat oči, aby je viděl. 

Aby ho zaplavily vzpomínky na všechny ty pocity, aby… Ne, všechno mu to 

vytanulo přímo v hlavě. Střípky emocí, záchvěvy magie a… láska. Věděl to. 

Harry prudce odstoupil od knihovny a doklopýtal doprostřed místnosti. Přemožen 

tím vším rozpřáhl ruce, zvrátil hlavu a klesl na zem, jak by ho někdo střelil. 

Všechny ty pocity na něj útočily tak prudce, že měl pocit, že se rozpadne na 

prach. 

ooOoo 



Ležel na té chladné zemi dlouho. Možná celou věčnost, možná pár minut. Myslel 

si, že už nikdy nedokáže vstát. A pak ji uslyšel, tu píseň, která vnáší do srdce 

radost a do duše mír. 

Neznámo odkud, objevil se Fawkes. Jemnými zlatými peříčky se mu otřel o 

zvlhlou tvář. Harry zamrkal a otočil k němu hlavu. Neviděl nic, jen poslouchal a 

vnímal. 

A Fawkes dál zpíval. 

Není třeba si zoufat, Harry Pottere, co jeden fénix zničil, to druhý může 

napravit… 

Harry sklonil hlavu a do ruky mu začaly padat kapky, až měl najednou mokrou 

celou dlaň. 

Co mám udělat? 

Však víš, tvé oči… 

Černovlasý kouzelník zvedl hlavu, otevřel oči a tou zmáčenou dlaní si je protřel. 

Fawkes dál seděl u něj jako věrný přítel, který neopouští, a jeho píseň zněla 

sklepením. 

Harry zamrkal, temnota před jeho očima začala šednout, a on z toho byl tak 

omámený, že si ani nevšiml, že bradavické štíty vpustily někoho dovnitř… 

 

Kapitola 27 – Jsem tady 

Severus Snape spěchal od bradavické brány a dal by, ani nevěděl co, za to, 

kdyby měl jednou tu výsadu moci se přemisťovat až tam, kam potřeboval. 

Jakmile překročil hranice, zavalily ho Harryho pocity. 

Zoufalství. Smutek. Prázdnota. A pak naděje. A… radost. 

Vydal se ho hledat. Musel. 

Když z Bradavic odcházel, myslel si, že něčemu z toho, co cítil uvnitř, prostě 

uteče, že se něčeho jen tak naráz zbaví. Jenže… něco takového nebylo možné. 

Blahořečil tomu, že si to uvědomil už po pár hodinách. 

Jeho kroky vedly do Godrikova Dolu. Ani nevěděl proč vlastně. Možná aby se cítil 

ještě hůř? Aby v sobě si ty rány ještě přisolil? Jenže když hleděl na ten 

polorozpadlý dům a představil si, co všechno se tam odehrálo, necítil větší 

bolest. To prostě už ani nešlo. Oba ti lidé, kteří tam zemřeli, se obětovali pro 

něco víc, pro někoho, bez ohledu na to, jestli k tomu on sám nějak přispěl nebo 

ne. Milovali a byli až do konce života šťastní. 



A jak by k tomu přišel, aby se on, muž tak dlouho zkoušený osudem, nechal jen 

tak zastrašit kouzelníkem, kterého konečně porazil? Vlastně oba dva. Albuse 

Brumbála i Toma Raddlea. Oba padli zároveň tak, jak měli. Protože lidské životy 

tady nejsou proto, aby je ovládali druzí. Jsou tu proto, aby se prožívaly. Avšak 

bez ohledu na všechny chyby, kterých se člověk dopustí, bez ohledu na všechny 

důsledky, člověk má svůj život ve svých rukách. A Severus rovněž. A nenechá se 

zastrašit, ani zastavit. Už ne. Sloužil celý svůj život a teď je na řadě konečně se 

od toho oprostit. 

A s tou myšlenkou se přemístil do Bradavic. Domů. 

ooOoo 

Když lektvarista stanul ve dveřích svého bytu, měl nejprve pocit, že se mu to 

snad jen zdá. Harry klečel na kolenou, v náručí fénixe, prsty mu zatínal do těla a 

plakal. Severus se zarazil a chvíli nevěděl, co dělat – jestli má mít radost nebo 

naopak strach – jenže pak mladší muž zvedl hlavu a pohlédl přímo na něj. Na 

něj! Ne tím prázdným pohledem, ale překrásnýma smaragdovýma očima, které 

snad dokázaly dohlédnout až někam do jeho duše. 

„Severusi!“ zvolal mladík napůl plačtivě, napůl vesele, a propustil Fawkese 

z objetí. Zlatý pták zatrylkoval, pak pohlédl na Snapea svýma tmavýma očima a 

zase se ztratil tam, odkud se vzal. 

Severus ho vyprovázel pohledem, než stočil oči zpět k Harrymu. „Ty vidíš, že 

ano? Vidíš!“ 

Mladší muž se rozzářeně usmál, a pak se pokusil vstát z pokleku. Stále ještě 

oblečený v županu to bylo trochu obtížné. To už byla ale Snape u něj. 

„No, jen stíny…“ zamumlal Harry, ale jeho úsměv nepolevil. „Ale s každým 

okamžikem je to lepší a lepší.“ Pak naklonil hlavu na stranu a zamrkal. Muž před 

ním byl jen takovou šedivou skvrnou, ale byl tam! Byl! „Vrátil ses…“ 

„Stále máš v oblibě ozřejmovat očividné,“ odpověděl Snape s nádechem 

pobavení. Všechen smutek, který snad cítil, jako by se rozplynul. 

Harry se uchechtl. „Takový jsem prostě já…“ Pak se trochu zachmuřil. „A je to 

jen na čas nebo jsi mi přišel dát sbohem nebo…“ 

Snape ho umlčel dotekem na tváři. „Blábolíš. Harry, já nevím, kam mě život 

zanese, ale jedno jsem pochopil. Utíkat nebudu. A zradil bych tím jeden svůj 

slib.“ 

Harry se pokusil zaostřit. Nešlo to. Spokojil se s mrkáním. „Jaký slib?“ 

„Že dokud nebudeš chtít, nepustím tě odsud.“ 

„Och, ale já tu přece jsem…“ 



Snape přikývl. „Pak bych měl možná přehodnotit znění toho slibu. Dokud 

nebudeš chtít, nepustím tě od sebe…“ 

„Nikdy?“ Naděje, v tom hlase zaznělo tolik naděje. 

Snape zavrtěl hlavou. Usmíval se. „Nikdy.“ 

Harry mu zadloubl ukazováček do hrudi. Nebo to možná měla být hruď, nakonec 

z toho byla klíční kost. „Dokaž to!“ 

Starší muž přimhouřil oči, ušklíbl se. „Jak si přeješ,“ odpověděl, a pak si ho 

přitáhl k sobě. Pevně, majetnicky, svíral ho tak, že měl mladší muž problémy 

s dechem. Anebo za to mohla ta jeho ústa? Nenasytná, pátravá a přesto jemná, 

nebo jazyk přejíždějící po bílých drobných zubech mladšího muže, jen aby se 

v zápětí setkal s i s jeho jazykem v pohlazení, anebo ruce, s dlouhými prsty a 

jistým stiskem, které ho zbavovaly toho tolik přebytečného županu. 

Harry se nechával líbat a objímat a hladit a vysvlékat a… „Pomfreyová se pro mě 

za chvíli vrátí…“ vydechl. 

Severus nazdvihl obočí. „Och, vážně? A jak by se sem asi tak dostala?“ 

Harry ho pleskl přes ruku. „No, tak. Bude se o mě bát…“ domlouval mu. 

„Dobře…“ odvětil starší muž a vylovil z rukávu hůlku. Stačilo jedno mávnutí a na 

dveřích se objevila cedulka – Severus Snape doma, čekejte nás na snídani. A pak 

toho mladšího kouzelníka prostě zvedl, a aniž by věnoval pozornost jeho 

zavýsknutí, odnesl ho do koupelny, kde ho postavil na zem a začal ho zbavovat 

pyžama, nepřestávaje se věnovat jeho ústům. 

„Co to… co to děláš?“ zalapal mezi polibky. 

„Chci se vysprchovat,“ zašeptal mu starší muž u ucha. „Nebo máš námitky?“ 

Harry zamžoural, ale pak poslušně zvedl ruce, aby mu mohl Severus svléknout i 

horní díl. Mžouravě se usmál. „Sám?“ 

„Och, jistěže, právě proto tě tady přece svlékám. Proto, že se chci vysprchovat 

sám,“ odpověděl starší muž, zatímco rozepínal knoflíčky od kabátce. 

Harry ho plesknul přes ruku a začal se toho věnovat sám. „Ta sprcha je dost 

velká pro oba…“ 

Snape polkl, černé oči zajiskřily. „Přesvědčil´s mě.“ 

Harry se vyhoupl na špičky a vložil mu na rty jemný polibek. „Díky…“ A pak mu 

stáhl kabátec z ramen a pokračoval s košilí. A kalhotami a všemi těmi 

nepotřebnými a zbytečnými věcmi, které do sprchy rozhodně nepatří. 

„Na to, jak málo toho vidíš, si počínáš poměrně zdatně…“ zašeptal lektvarista. 



„Och, mám praxi…“ odvětil Harry a přezíravě mávl rukou. 

Severus se zamračil. „Ehm, praxi?“ 

„Jistě, ve famfrpálu. Tvoje knoflíky jsou jako zlatonka – polapit a uchopit a…“ 

„Pochopil jsem,“ odtušil suše lektvarista 

Harry se usmál a položil mu ruce na hrudník. „Hotovo.“ 

Snape přejel palcem po jeho obočí, obkroužil tvář, sklonil se k jeho ústům, téměř 

na dotek. „Pojď se mnou…“ zašeptal s příslibem. 

Harry se trochu hystericky zasmál a prohrábl si prsty vlasy, ale poslušně se vydal 

do sprchy za ním. 

Snape nespěchal. Nebylo kam… Pustil vodu, nechal ji téct mírným proudem, 

vyladil na příjemně teplou. Harry mu obtočil paže kolem pasu, chvíli tam jen tak 

stál, pod vodopádem z kapek přitisknutý k mužovým bedrům, tvář zabořenou 

mezi jeho lopatky, dlaně na jeho břiše. „Myslel jsem, že´s mi odešel…“ zašeptal. 

Snape se opřel o kachličky před sebou. „Já vím…“ 

„Nechtěl jsem tě tady vázat, myslel jsem, že to tak bude prostě lepší…“ mumlal 

dál tiše. 

„Já vím…“ 

„Jenže mě to málem zničilo. Já… jsem sobec, Severusi, měl bys to vědět. Chci tě 

jen pro sebe.“ 

Starší muž se usmál. Otočil se a přitáhl si ho k sobě. „Tak to je dobře, protože 

pak jsme na tom stejně.“ 

Zelené v těch nejistých očích se rozzářila. „Fakt?“ 

„Mám ti to zopakovat?“ odpověděl Snape s pozvednutým obočí. 

„A mohl bys?“ zeptal se ten rarach a už se culil. 

„Rozmyslím si to,“ odvětil Snape, a pak si ho rozhodným gestem zvedl k sobě. 

„Pojď sem.“ 

A kdo byl Harry, aby něco takového odmítl? 

Zavěsil se mu kolem krku, nohy zaklesl za jeho boky a nechal se objímat a líbat 

a… svět se s ním točil v záplavě kapek a pocitů… 

Chyběl jsi mi… 

Jsem tady pro tebe… 

Tak už neodcházej! odvětil Harry ohnivě a téměř bolestivě sevřel jeho rameno. 



Ne… 

Zavřeli oči. Kapky vody jim klouzaly po těle, až se jim pod nohama opět 

seskupily a vytvořily stružku k odtoku. 

Kůže na kůži se chvěla v očekávání, ruce bloudily po znovu objevených územích, 

rty měly pocit, že budou muset prolnout toho druhého, dech dávno nestačil, 

zbývalo se o něj dělit a polykat s ním i kapky vody a chuť toho druhého. 

Harry se od něj odtrhl. Zelené oči rozostřené zoufalou potřebou. „Prosím…“ 

Severus otevřel oči, před sebou chlapce chvějícího se vášní. 

„Prosím!“ zopakoval mladší muž. 

Snape kývl. Otevřel dveře sprchy. Zastavil vodu. A pak už ho zabalil do ručníku a 

před sebou dostrkal ke dveřím. „Tady ne,“ zašeptal mu do ucha. Na prahu své 

ložnice ho popadl a položil na postel. 

Harry se vymotal z ručníku a čekal, co se bude dít. Jeho svět složený z šedivých 

tónů a začal polehoučku vyjasňovat. Zvedl hlavu. Severus nad ním stál a tak 

zvláštně se díval. 

„Zůstaň tady…“ 

Harry se zamračil. „Tady, jako přímo tady?“ 

Severus přikývl, a pak si dřepl, aby byl na jeho úrovni. „Přímo tady, se mnou…“ 

„A budu smět i do obýváku?“ zeptal se s nervózním smíchem. 

„Myslím to vážně…“ Černá vážná, tolik vážná. 

„Jo, já vím,“ Harry ho pohladil po tváři. „Já taky.“ 

„Budeš smět, kam budeš chtít…“ Lehce se usmál, ale pak opět zvážněl. „Harry, já 

vím, že nebýt Brumbála, nestala by se spousta věcí. Těch špatných, ale třeba i 

těch dobrých. A je mi jasné, že tohle sis asi nevysnil, ale…“ 

Mladší muž mu překryl ústa svojí dlaní. „Nevysnil? Zatraceně, Severuse, možná 

ta osoba v mých snech neměla nejdřív tvoji tvář, ale co si myslíš, že si 

osamocený člověk přeje nejvíc na světě?“ 

Zelené oči hořely a upíraly se do černých s takovou rozhodností. Snape polkl. 

„Tohle…“ 

Nebelvír kývl. „Ano.“ 

Snape se zvedl a pomalu druhého muže položil na lůžko. Uvelebil se na něm a 

pak sklouzl trochu do strany, tvář uhnízděnou na prostěradle, oči hledící do jeho 



tváře. „Tehdy před prázdninami, když jsi říkal, že si to mám promyslet, mluvil jsi 

o tomhle, že?“ 

Harry přikývl. 

„Tehdy jsem to nechápal.“ 

„Myslím, že ani já…“ 

„Pojď sem…“ řekl tiše, a pak se po něm konečně natáhl a Harry zapředl blahem. 

Málem tady u toho rozhovoru umíral touhou. Copak ty necítíš, jak moc tě chci? 

Snape se ušklíbl a jen taktak chytil Harryho ruku, která se ho opět snažila 

praštit. „Nemlať mě tolik.“ 

„Zasloužíš si to za to, jak jsi paličatej!“ odsekl Harry, než se konečně nenasytně 

vrhl na jeho hrdlo. 

„Jednou ti člověk ukáže, jak se to dělá a u tebe se hned rozvine závislost?“ jedno 

obočí nahoře, černé oči se posměšně leskly. 

„Bídáku!“ 

„Nápodobně,“ odvětil Snape, než ho umlčel polibkem. 

„Mizero, darebáku, pomstychtivý parchante…“ Harry se dál nedostal. S každým 

dotekem rtů se jeho dech stával trhanějším, šedé buňky odmítaly poslušnost, až 

vypověděl službu i jeho hlas a zbyl jen nářek a prosby a lapání po dechu. 

Severus jeho tělo mapoval drobnými doteky rtů. Tu pohladil jazykem, tu 

přivřenými rty přejel po hrbolku bradavky, v pupeční jamce sehrál balet pro 

jednoho tak dokonale, že se pod ním Harry svíjet, jako by se právě přeměnil a 

nakrucoval se před svou bazilišcí partnerkou. A skuhral a prosil. Oči doširoka 

otevřené a hned zase zavřené za oponou černých řas, oči pod víčky kmitající ze 

strany na stranu. 

Lektvarista dlaněmi obemknul jeho boky, přetočil se na záda. Harry překvapením 

zalapal po dechu, protože se mu už nedostálo opory postele. Byl vytažen nad 

něj, do kleku, nohy podél mužových beder. Nechápavýma očima hleděl pod sebe. 

Snape se vytáhl na loktech, ústy se otřel o jeho pravé ucho. „Dnes to nechám na 

tobě,“ zašeptal, a pak mezi ty rty nasál jeho ušní lalůček. 

Harry se chytil jeho ramene, natočil hlavu, přidržel ho u sebe. A zatímco jejich 

ústa opět sváděla tu odvěkou bitvu o nadvládu, spustil se dolů, až tam, kde chtěl 

být už dávno, až na kost. 

na kost. 

Snape ho chytil za bok, položil se, druhou rukou ho stáhl k sobě dolů, jeho 

polibek se stával dravějším. 



Harry se opřel o jeho hrudník a nadzvedl pánev. Oba zanaříkali. A znovu. Ano. 

Tak je to krásné. Tam a zpět. Pomalu a důkladně, rychle a vášnivě, tak, jak je to 

přesně v tom okamžiku dobré a sladké a… 

Pohlcovaly se ústy, těla se protínala, ruce zoufale tiskly toho druhé blíž, víc, ještě 

kousek, až… 

Vyvrcholení přišlo až moc rychle. Prudké a připravující o dech i myšlenky. Zbylo 

jen tady a teď. Ty a já. Harry a Severus. Dvě bytosti nebo jedna? V té chvíli to 

nikdo z nich něvěděl jistě, a kdyby to snad věděl, neprozradil by to. Taková 

tajemství zůstávají ostatní skrytá… 

ooOoo 

O čtrnáct dní později 

„Dobré ráno, profesore…“ zavrněl ten střapatec ospale, než si ještě zívl. 

„Dobré ráno, pane Pottere, jak jste se vyspal na dnešní den?“ zeptal se 

černovlasý muž po jeho boku. 

Harry předstíral vážnost, a pak se jako by náhodou obhlédl. „Och, ušlo to, děkuji 

za optání… Jen nějak nemůžu přijít na to, od čeho mám tu modřinu na boku, 

nevíte?“ 

„Blbče…“ odvětil Severus a Harryho se zasmál. Muž pak vstal z postele a zamířil 

do koupelny. Mladší kozuzelník zůstal spokojeně ležet, vychutnávaje se příjemné 

teplo postele a klid. 

„Pospěš si, jinak přijdeme pozdě,“ ozvalo se z koupelny. 

„Nepřijdeme, je to až za hodinu…“ 

„Ale ty se ještě musíš připravit, nezapomeň, že čekají na tebe.“ Černovlasá hlava 

vykoukla za roh a odměnila toho lenivce jedním ze svých zadumaných pohledů. 

„Nejsi nervózní?“ 

Harry se posadil a zavrtěl hlavou. „Klidný jako nikdy,“ odpověděl pevně. 

„Dobře, tak to už můžeš klidně vstávat.“ 

„Kdybych to věděl, něco bych si vymyslel…“ zabrblal mladší muž, ale pak se 

vyštrachal z postele a odkráčel rovněž do koupelny. Když už ho ten muž trápil 

tak brzkým vstáváním, tak mu to trochu osladí. Netřeba říkat, že se do Velké 

síně dostali na poslední chvíli. 

ooOoo 

Ten den dostaly Bradavice nového ředitele. Minerva McGonagallová se své nové 

funkce ujala rozhodně a svědomitě, přesně jako všeho, co kdy dělala, a Harry 

Potter si mohl konečně oddechnout, že se zbavil závazku, který nikdy neměl 



nést, ale který je vlastně všechny uchránil před krutou smrtí z rukou Pána zla a 

jeho přisluhovačů. 

Škola se týden potom opět otevřela, a tak jako každý rok v září přivítala jak nové 

školáky, tak i ty staré. Harry, Ron, Hermiona, Neville i Draco se vrátili do 

školních lavic a pro jednou si všechno to učení užívali bez všudypřítomné pachuti 

strachu a bezmoci. 

Narcisse Malfoyové se její paměť už nevrátila a trvalo nějakou dobu, než se 

přenesla přes smrt svého manžela – v jejích očích to byl stále ještě ten stejný, 

vážený muž, ušlechtilé, avšak prudší povahy, manžel, kterého je třeba za 

každých okolností ctít. Tak byla vychovaná, neznala nic jiného, ale časem 

pochopila a začala spolu se svým synem znovu budovat pošpiněné jméno jejich 

rodu. 

Remus Lupin se přidal k bystrozorům. Možná k tomu rozhodnutí napomohla jeho 

slabost pro Tonksovou a její veselé kousky, možná prostě po tom všem jen chtěl 

někam patřit. Nemusíme ani zmiňovat, že proti tomu Tonks mi nenamítala. 

Na Ministerstvu nastaly změny. Starostolec byl v těžkém rozvratu, staré posty 

ovládla mladší generace a ministerské křeslo získal po velkých diskuzích Kingsley 

Pastorek. 

Hagrid se odstěhoval do Francie, kam ho madam Maxime, ředitelka Krásnohůlek, 

se kterou se seznámil při Turnaji tří kouzelníků, nejednou osobně zvala. Podobně 

jako mnozí další na tom po závěrečné bitvě nebyl nejlépe. Ale jeho tady – kromě 

Harryho – nic nedrželo. A Francie měla na rozdíl od Anglie uvolněnější zákony 

ohledně držení draků a dalších nebezpečných tvorů. 

Ostatní učitelé v Bradavicích povětšinou zůstali. Jen Rolanda Hoochová se 

nechala slyšet, že už má toho tajtrdlíkování kolem dětí dost a ukončila svou 

smlouvu. 

Severus Snape nadále zastával místo učitele Lektvarů, ale ředitelka 

McGonagallová na jeho žádost najala ještě jednoho učitele, který se bude 

věnovat prvnímu až pátému ročníku. Někoho, kdo si s těmi nemehly bude 

rozumět lépe a bude ho bavit se s těmi budižkničemy otravovat. Snape tak získal 

více prostoru pro ty opravdu nadané a také pro svůj rozsáhlý výzkum. 

A Harry? Zachránce kouzelnického světa ještě nevěděl, co se svým životem 

podnikne dál a co se stane, až konečně odpromuje a získá ten vytoužený diplom. 

Možná se zkusí věnovat léčitelství nebo si otevře detektivní agenturu nebo se 

stane chovatelem hadů. Nevěděl. Jak by také mohl? Školní rok ještě ani nezačal 

a jeho život? Ten má celý před sebou. 

Anebo začne Severusovi na truc sepisovat paměti. Už by toho měl poměrně 

hodně ke zpracování a třeba by konečně odhalil záhadu ztraceného fénixe, který 

se čas od času zjevoval u nich ve sklepení, jako by se prostě chtěl ujistit, že jsou 



oba v pořádku. Přiletěl, a pak byl zase pryč. Jen v ředitelně už ho nikdy nikdo 

neviděl. Jako by to místo bylo pro fénixe navždy zapovězené. 

Ať tak nebo tak, Harry se o budoucnost nestaral a prostě věděl, co bude tady a 

teď. Naštěstí mohl oboje spojovat s černookým mužem, který z něho nespouštěl 

svůj pohled. 

Žárlíš? 

Nikdy! 

Tak nebude vadit, když nepřijdu večer domů? 

To se opovaž! 

Dělám si legraci, Severusi. A kromě toho, už jsme si přece naplánovali tu 

návštěvu mého trezoru. Chtěl bych se poohlédnout po matčině hůlce… 

Nezapomeň, že máš co dělat se zmijozelem, Pottere, a my si své věci zatraceně 

dobře hlídáme. 

Tak to je dobře, pane, moc dobře. My nebelvíři jsme na něco takového patřičně 

hrdí, poslal mu Harry, a pak se na něj přes celou místnost usmál. 

V tu chvíli asi nikdy v síni nepochyboval, ke komu že to ten slavný Harry Potter 

doopravdy patří. 

 

Dovětek: 

Důsledky našich činů. Všechny naše akce takové mají, jen někdy trvá pár dní, 

pár let, desetiletí, než se projeví. Nedá se s tím nic dělat. A přesto – nesmíme si 

kvůli tomu zoufat. Vždyť takový je život – pestrý, nepředvídatelný, plný 

nejrůznějších zvratů a nástrah, ať už malých, mysleme si třeba, že 

nepodstatných, nebo takových, které nám život obrátí vzhůru nohama. 

A proto – nebojme se žít a prožívat každou vteřinu, vždyť přesně tohle je největší 

dar ze všech. A že z toho snad pro nás do budoucna plynou důsledky? A co? To 

je na tom právě to krásné… 

Pat. 

 


