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Kniha první – Ta temná polovina 

 

Kapitola 1 - Peklo žití 

Probudil se ve špinavé kobce, prosáklé pachem hniloby a lidských výkalů. Po 

několik minut si vůbec neuvědomoval, kde to vlastně je, ale pak, když ho 

přepadlo zoufalství, si vzpomněl. Azkaban. 

Dopad mozkomorů byl nezaměnitelný. A znovu, utrpení bylo známým stavem 

jeho mysli, právě od toho dne… 

Severus Snape se hořce zasmál. Doopravdy trefný konec pro špiona Fénixova 

řádu, pomyslel si. Pohlédl dolů na své vězeňské šaty a zatnul zuby. Obnošená 

látka a na ní krvavé skvrny – někoho jiného. Osoba, která ty hadry nosila před 

ním, zřejmě už dávno zemřela, ale ty zaschlé šmouhy od krve zůstaly, 

připomínajíce Severusovi jeho nezvratný osud. 

Poté, co se probral z pětiletého kómatu zapříčiněného jedem Nagini, nebyl 

Severus Snape překvapený, že se ocitl v Azkabanu, či odsouzený k trestu smrti. 

Udivovalo ho jen to, že přežil tak dlouho – po tom všem, co učinil. 

Albus, pomyslel si a zanořil hlavu do rukávů. Zabil ho. On ho zabil… Plakal by, 

kdyby s tímto nesmyslným návykem nepřestal již před dvaceti lety. 

Nezáleželo na tom, že ho o to Albus požádal, či že to bylo potřeba. Vina jeho činu 

byla všepohlcující až téměř k mdlobám, téměř ke stavu smrti. Severus tiše 

zasténal a otřásl se při té děsivé vzpomínce. 

Spi, řekl si. Třebaže ani spánek nebyl v Azkabanu poklidný, neboť byl protkaný 

hrůzami, ať už skutečnými či pomyslnými, stále to byla lepší varianta, než zůstat 

vzhůru. Ve spánku alespoň nemusel kontrolovat své tělo a mysl. Daleko raději 

své strachy a hrůzy prožíval, než aby proti nim musel bojovat, jak to, téměř 

automaticky, dělával, kdykoliv procitl. 

Nic totiž nebolelo tolik, jako vzpomínka na vraždu – či smrt z milosti. Nic. 

Dokonce ani skutečnost, že mu nikdo nevěřil. Ani Minerva McGonagallová, ani 

Ministerstvo, ani Řád. 

Pamatoval si své poslední slyšení, které se konalo před několika týdny. Nebo to 

snad byly měsíce? Už si tím ani nebyl jistý. 

„Takže, Severusi Snape, ty tvrdíš, že jsi vykonával pokyny Albuse Brumbála ve 

chvíli, kdy jsi ho sprovodil ze světa?“ zeptal se Percy Weasley s neupřímným 

úsměvem na tváři. 

„Ano, pane,“ odpověděl Severus netrpělivě. „Umíral kvůli prokletému předmětu, 

kterého se předtím dotkl. Myslel si, že to bude důstojnější smrt… a chtěl mi dát 

možnost pojistit si Voldemortovu důvěru, která v tom čase začala kolísat.“ 

„Chápu,“ pronesl Percy. „Máš pro toto tvrzení nějaký důkaz?“ 



3 

 

„Zopakuji to samé pod Veritasérem,“ odpověděl Severus tiše. 

„Samozřejmě, že zopakuješ. Avšak, jak my všichni dobře víme, byl jsi byl… 

vycvičen, abys nějaký čas dokázal účinkům séra pravdy odolat… není to tak?“ 

„Ano,“ přiznal Severus. „Avšak…“ 

„Nitrozpyt je u tebe jen ztrátou času, když přihlédneme ke tvým znalostem 

v Nitrobraně,“ pokračoval Percy zarputile. „A co se týče myslánky – všichni víme, 

že jsi schopen velmi obratně vytvořit falešné vzpomínky. Při několika 

příležitostech jsi díky tomu obalamutil Voldemorta… Ano či ne?“ 

„Ano!“ vyštěkl Severus netrpělivě. „Co ode mě vlastně chcete?“ 

„Co chci,“ prohlásil Percy lenivě a nevlídně, „je nějaký skutečný důkaz. Něco 

hmotného. Řekl o tom snad Albus Brumbál někomu jinému? Zanechal snad 

nějaký dopis či zprávu? Jmenoval třeba strážce tajemství?“ 

„Ne,“ připustil Severus, „nejmenoval. Zvažovali jsme to… a rozhodli jsme se, že 

by to byl nesmírný risk. Voldemort byl až příliš mocný a jeho vliv narůstal moc 

rychle. Bradavice se hemžily jeho špehy. Mysleli jsme si, že bude nejlepší 

nezanechat žádný důkaz našeho plánu.“ 

Percy se nepříjemně zasmál. „Jak příhodné. A ty teď očekáváš, že ti uvěříme a 

ušetříme tvůj život?“ 

„Ne,“ odpověděl Severus chladně, „očekávám, že mě zabijete. Ale možná, že za 

pár let uvěříte pravdě… a dojdete ke zjištění, že Albus Brumbál, ten největší 

čaroděj, který kdy žil, zemřel jako hrdina, a ne jako oběť umaštěného, 

prachobyčejného učitele lektvarů.“ 

Zvuk otevírajících se dveří Severuse polekal. Spatřil hlídače a ještě jednoho. Pak 

Percyho Weasleyho. A poté… uviděl někoho dalšího. 

Zoufale se zahleděl do mladé rozzlobené tváře, neschopen uvěřit, koho to vidí. 

Tmavé vlasy ostříhané na krátko, rty semknuté do přezíravé tenké linky… a ty 

oči. Zelené a až neuvěřitelně temné, ale také povědomé a tesklivě krásné, i přes 

skutečnost, že patřily té… třiadvacetileté osobě, která ho nenáviděla víc, než 

cokoliv jiného na světě. 

„Dobré ráno, Severusi,“ prohlásil Harry tiše, s pousmáním vždy pevně na svém 

místě. 

Severus lehce kývl, nebyl překvapen nedostatkem formálnosti a ani ho to nijak 

netrápilo. Za těch několik měsíců si musel zvyknout na to, že ho všichni 

oslovovali jeho křestním jménem. „Pane Pottere,“ řekl jen s lehkým náznakem 

sarkasmu v hlase, „pokud jste tu kvůli škodolibé radosti, pak vám gratuluji 

k vašemu načasování.“ 

Harry naklonil hlavu na stranu, vypadal zamyšleně. „Škodolibost,“ zopakoval 

s pobavením, „ne, nejsem tu z takových malicherných důvodů. Zachraňuji ti 

život.“ 
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„Och?“ zeptal se Severus téměř pokojně. Temná zář v Harryho očích 

nevzbuzovala důvěru. „A proč byste něco takového dělal?“ 

„Učinil jsem slib,“ sdělil mu Harry. „Nebo abych byl přesný, složil jsem slib. 

Neporušitelný slib.“ 

„Albusovi,“ zašeptal Severus napjatě. „Přiměl vás přísahat…“ 

„Ano,“ utnul ho Harry. „Přiměl mě přísahat, že pokud nastane příležitost 

zachránit ti život, pak tak, aniž bych ztratil ten svůj, učiním. Odhaduji, že si ten 

starý hlupák nikdy neuvědomil, že se proti němu nakonec obrátíš a zabiješ ho… 

třebaže jsem se ho po celé roky snažil varovat.“ 

Severus nevěřícně zavrtěl hlavou. Takže tohle byl poslední předvídatelný plán 

Albuse Brumbála. Pověřit Harryho-zatraceného-Pottera záchranou své nemesis. 

Rozchechtal by se, ale přísný pohled v Harryho tváři ho ubezpečil, že by to nebyl 

nejlepší nápad. 

„Dovoláme se starobylého práva,“ prohlásil Harry pevně. „Sub Corona Vendere – 

možná jej znáš nebo možná ne. Výměnou za tvůj ušetřený život, připadneš mně. 

Budeš mým vlastnictvím. Nic víc než to. Není to ten nejdůstojnější způsob dožití 

tvého života, ale… říká se, že si žebrák nemůže vybírat. V tomto případě vrazi 

nemohou rovněž.“ 

Severus zvolna přikývl, celá ta situace mu doopravdy začala docházet. 

„Odmítám,“ řekl rychle, tak nejzdvořileji, jak jen bylo možné. „Cením si vaší 

nabídky, pane Pottere… ale…“ 

„Obávám se, že nemáš možnost odmítnout,“ odvětil Harry trochu ostřeji. 

„Nejsem zde na konzultaci. Jsem tu, abych tě informoval o svém jednání. Ze 

zdvořilosti, nic víc.“ 

Severus cítil, jak se celé jeho tělo napjalo. „Pane Pottere… mohu s vámi chvíli 

hovořit o samotě, prosím?“ 

Harry kývl na Percyho a strážné. 

„Ministře, jste si jistý, že je to moudré?“ ohradil se jeden z hlídačů. 

Ministře, uvědomil si Severus s úlekem. Třiadvacetiletý Harry Potter je 

ministrem… jistě ne Ministrem kouzel, že ne? Severus vyslovil tichou prosbu ke 

všem božstvům kouzelnického světa, doufaje, že se snad přeslechl. 

Harry pohrdavě kývl na stráže a oni odešli, s Weasleym v závěsu. Harry zůstal 

stát nad Severusem, který stále seděl na svém lůžku. 

„O co jde?“ dožadoval se Harry. 

„V Chroptící chýši, když jsem si myslel, že umírám, pokusil jsem se vám předat 

nějaké vzpomínky,“ řekl nanejvýš rozpačitě. „Ve snaze vám vysvětlit…“ 

„Že jsi to všechno učinil pro větší dobro,“ utnul ho Harry příkře. „Že tě Brumbál 

požádal, abys ho zabil, aby sis tak udržel své krytí špiona.“ Harry se opovržlivě 
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zasmál. „Vím to, Severusi. Všichni jsme to viděli v myslánce. Toho času jsem 

tomu obsahu i věřil… ale už ne. Došel jsem ke zjištění, že cokoliv pochází od tebe 

– ať už slova, myšlenky nebo vzpomínky – je jen lež.“ 

„V tom případě, pak opravdu nechápu,“ prohlásil Severus zvolna, „proč mě 

nenecháte zemřít? Proč mi prostě nedovolíte odmítnout vaši nabídku? 

Neporušitelný slib by vás jistě nepotrestal, kdybych vaši pomoc ze své svobodné 

vůle nepřijal.“ 

Harry na něj zíral s nečitelným úsměvem. Temnota v jeho očích ještě více 

zintensivněla. „Slib by to připustil, pokud bys byl upřímný. Ale ty nejsi,“ sdělil mu 

Harry důvěrně. Přistoupil k němu a prsty ho přinutil zvednout bradu. Severus se 

při tom doteku otřásl, celým jeho tělem projel ostrý, temný záchvěv moci. „Vidím 

to v tvých očích,“ řekl mu Harry. „Znám ten pohled. Pohled někoho, kdo je bez 

svého pána úplně ztracený.“ Harryho palec bezmyšlenkovitě pohladil Severusovu 

čelist, netečně, jako by ta tvář byla neživým předmětem. „Už jsem ten pohled 

předtím viděl.“ 

Náhle Severus zjistil, že nedokáže vydat ani hlásku. Chtěl se zeptat: Kde? nebo 

Kdy?, ale v době, kdy znovu nabyl schopnosti mluvit, byl Harry už dávno pryč. 

 

Kapitola 2 - Podrobnosti 

Severus byl ještě stále omráčený, když přišli strážní, aby ho odvedli z cely. Cítil 

se směšně nepatřičně, když byl, pořád oblečený ve svém tenounkém šedivém 

vězeňském oděvu, doveden do zářivě osvětlené konferenční místnosti, kde už na 

něj čekal Harry Potter spolu s několika dalšími lidmi. Všichni byli oblečeni 

formálně. Severus zahlédl Kingsleyho Pastorka, Percyho Weasleyho, Amose 

Diggoryho a, k jeho velkému překvapení, mladou ženu, ve které okamžitě poznal 

Hermionu Grangerovou. 

„Profesore,“ pronesla tiše, aniž se setkala s jeho očima. 

Lehce směrem k ní kývl. 

„Můžeme tedy začít?“ řekl Harry klidně. Hlasem, který byl bezmála přátelský. 

„Posaď se, prosím, Severusi.“ 

Severus se automaticky usadil, pozvedaje oči. 

„Účelem tohoto setkání je vysvětlit detaily tvého pouta,“ prohlásil Harry smířlivě. 

„Toto setkání ti dá možnost pokládat otázky, které třeba máš.“ 

„Tak dobře,“ odpověděl Severus, udržuje svůj hlas zcela lhostejný. „Ačkoliv 

nechápu smysl této šarády. Protože to není ničím jiným, a vy jste mi naprosto 

jasně sdělil, že k tomu nemám co říct.“ 

„Pravda,“ souhlasil Harry s pokřiveným úsměvem. „I přesto si ale myslím, že by 

tě mohly zajímat podrobnosti, než… skočíme do tohoto nového dobrodružství, 

že?“ 
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Severus musel Harrymu Potterovi přiznat bod a tak znovu kývl. 

„Otrocké pouto je založeno na starobylém právu, známém jako Sub Corona 

Vendere,“ promluvil Kingsley Pastorek nervózně, téměř omluvně. „Znáte jeho 

význam?“ 

„Ano,“ odpověděl Severus okamžitě. „Vztahuje se na válečné zajatce. Doslovný 

překlad je prodán z titulu koruny, což odkazuje na…“ 

Percy Weasley ho pohrdavě přerušil. „Není třeba odříkávat celou encyklopedii, 

Severusi. Pokud chápeš svou pozici…“ 

Severus úslužně zavřel ústa, ale fascinovaně sledoval Hermionu Grangerovou, 

které se na tvářích objevily rudé skvrny. Zuřivě se kousala do rtu, aby nevydala 

ani hlásku. Následovalo krátké ticho, a pak Kingsley netrpělivě pokračoval, jako 

by se nemohl dočkat, až to bude mít za sebou. 

„Toto konkrétní otrocké pouto je zcela trvalé a nepřesměrovatelné. Nemůžete být 

prodán, odložen, ani propuštěn. Navíc bude na vaši osobu umístěna značka 

vlastnictví, která bude mít rovněž trvalý charakter.“ 

„Cejch,“ odvětil Severus otevřeně, neschopen tolerovat mužův eufemismus. 

Bude ocejchován jako… no, dokonce ani dobytek se v kouzelnickém světě 

necejchoval, většina majitelů zvířat se spoléhala na sledovací a identifikační 

kouzla. 

„Ano,“ potvrdil Kingsley. „Z důvodu bezpečnosti, i té vaší, budete nucen zůstávat 

v domě vašeho majitele, pod jeho dozorem. Vaše hůlka bude spálena a vy 

nebudete moci za žádných okolností získat jinou. A konečně, otrocké pouto zajistí 

bezpečí vašemu majiteli tím, že… vás odradí od toho, abyste mu nějak ublížil.“ 

Severus bojoval s tím, aby ukryl své pobavení nad tím prohlášením. „To je 

skvělé, třebaže nepodstatné. Nehodlám svému majiteli způsobit žádnou újmu.“ 

„Pak se tedy nemáme čeho obávat,“ pronesl Harry klidně. „Nějaké otázky, 

Severusi?“ 

„Ano,“ odpověděl Severus pevně. „Jaká jsou má práva?“ 

Následovala dlouhá odmlka. Hermiona Grangerová vypadala, jako by bylo jejím 

největším přáním, aby ji podlaha pohltila zaživa. Kingsley Pastorek studoval 

povrch konferenčního stolku, jako by to byla ta nejúžasnější a nejvíce fascinující 

věc na zemském povrchu. Percy Weasley se ušklíbal, třebaže jen trochu. 

Nakonec prolomil ticho Harry. 

„Tvoje práva budou definovaná mnou. Můžeme tvé potřeby probrat v soukromí. 

Avšak, můžeš se trochu uklidnit, protože tvůj život, i když leží technicky v mých 

rukách, není ohrožen. Koneckonců, můj slib tě chrání před tím, abych tě 

smrtelně zranil.“ 

„Jaká neuvěřitelná útěcha,“ pronesl Severus suše. 
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Harry se přátelsky zasmál. „Takže teď, když jsme uklidnili tvou mysl, přikročme 

k označení vlastnictví.“ 

Percy Weasley přikývl, postavil se a pokynul Severusovi, aby učinil to samé. 

Severus mu bez odkladu vyhověl. 

„Kam?“ zeptal se Percy. 

„Na čelo,“ odpověděl Harry neústupně. 

„Harry!“ vyštěkla Hermiona. „Nemělo by to být na jeho tváři.“ 

„A kam jinam to dát?“ zeptal se s nonšalantním pokrčením ramene. „Musí to být 

viditelné a nesnadno zatajitelné.“ 

„Ruka by měla stačit,“ doporučila mu Hermiona ledovým hlasem. 

„Příliš jednoduše zakrytelné rukavicemi,“ odporoval Harry. „Hermiono, nedělej to 

složitější, než to musí být.“ 

„Jak by to mohlo být ještě složitější?“ optala se Hermiona hořce. „Prosím, sděl mi 

to, Harry, vážně bych to ráda věděla.“ 

„Dost!“ zvolal Severus náhle, čímž překvapil sám sebe a, jak se zdálo, i všechny 

ostatní. Začínalo mu z těch všech slov být nevolno a nedokázal snést už ani 

vteřinu Grangerovsko-Potterovské etické debaty. „Mně je úplně jedno, kam to 

dáte.“ Stáhl si vlasy dozadu a odhalil své čelo. Percyho hůlka na něj namířila a 

Severus zacítil sotva patrný bolestivý vjem, jako by špetka energie rozčísla jeho 

kůži a svázala se s ní. Percy se zadostiučiněním prozkoumal značku, a pak 

ustoupil. Severus odolal nutkání dotknout se toho a odhadnout, co tím obrázkem 

bylo. 

„Hotovo,“ prohlásil Harry s překvapující měkkostí v hlase. „No, nebylo to tak 

hrozné, že?“ 

„Ne,“ odpověděl Severus, nedovoluje své tváři prozradit jakoukoliv emoci. Prostě 

skvělé, pokud ti nevadí producírovat se kolem s otrockým cejchem na čele, že, 

pomyslel si opovržlivě, ale jeho ústa zůstala zavřená. Nepřežil by dvacet let 

špionáže na Temném pánovi, kdyby bojoval o nepodstatné detaily v situaci, v níž 

měl zcela jasně taktickou nevýhodu. 

„Tak dobrá,“ řekl Harry a stoupl si. „Pokud je to všechno, jsem připraven si ho 

odvést domů.“ 

„Není to všechno,“ prohlásila Hermiona roztržitě. „Musím dokončit lékařské 

skenování, abych se ujistila, že není nakažený, než ho pustím do vnějšího světa.“ 

„Nakažený,“ zopakoval Harry, jasně pobaveně. „Ty jsi takový paranoik, 

Hermiono.“ 

„Já vím,“ řekla kajícně, s pousmáním. „Avšak jakožto zastupující tajemnice 

veřejného zdraví a bezpečnosti, bych zanedbala své povinnosti, kdybych mu 

dovolila odejít bez jakýchkoliv bezpečnostních opatření. Ne, když v Azkabanu 
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nedávno propukla krevní plísňová nákaza. Nerada bych pak léčila celou 

mudlovskou populaci Godrikova Dolu, pokud je snad přenašečem.“ 

„No dobře,“ prohlásil Harry. „Dělej, co musíš. Počkám tady. Zasedání se 

rozpouští.“ 

Kingsley, Percy a Amos ihned odešli. Hermiona kývla na Severuse a odvedla ho 

pryč, zatímco on ji zamyšleně následoval. 

Vzala ho do malé místnosti, která vypadala, že je vyčleněná pro lékařská 

vyšetření. Severus se posadil na nemocniční postel a ona se postavila přímo před 

něj, zírajíc na něj doširoka otevřenýma očima. Nepokusila se ani vytáhnout svou 

hůlku a provést vyšetření. 

„V Azkabanu žádná krevní plísňová nákaza nepropukla, že ne, slečno 

Grangerová?“ zeptal se suše. 

„Samozřejmě že ano,“ odpověděla tiše. „Alespoň podle záznamů. Zkontrolovala 

jsem si to, než jsem o tom začala mluvit.“ 

Jeho rty se roztáhly téměř do úsměvu. „Napadlo mě to, slečno Grangerová. Pět 

let je neobvykle dlouhá doba pro kóma,“ prohlásil Severus, velmi nenuceně. 

„To je,“ souhlasila. „A kdybyste v něm ve skutečnosti zůstal ještě déle, mohlo by 

se vyšetřování toho případu… zaměřit na osobu, která vás jednou do měsíce za 

poslední čtyři a půl roku chodila navštěvovat.“ 

„Udržovala jste mě v bezvědomí,“ vydechl Severus, omráčený jejím doznáním. 

„Jak? Proč?“ 

„Nenápadnými kouzly… nezjistitelnými lektvary…“ zašeptala skromně. „Některé 

jsem sama vyvinula… A ohledně toho proč: Děsila jsem se toho, co by se stalo, 

kdybyste se probral… a hledala jsem důkaz. Já i Ron, my oba. Něco 

hmatatelného; něco – cokoliv jiného než myslánku. Něco, co po sobě mohl 

Brumbál zanechat. Hledala jsem… alternativu… tohohle…“ 

„Ach ano. Tohohle.“ Severus si myslel, že její odmítání použití slova otroctví bylo 

až směšné. „Překvapuje mě, že jste našla právě Sub Corona Vendere. Je to 

téměř neznámé kouzlo.“ 

Zavrtěla hlavou. „Nenašla jsem to. Alespoň ne na vlastní pěst. Když jsme po jeho 

smrti… vyklízeli Brumbálovy… soukromé komnaty, našli jsme tam starou knihu. 

Byla založená na stránce se Sub Corona Vendere. Tehdy jsme nerozuměli, jaký 

to mělo důvod. Ale pak, později… jsme to pochopili. Musel něco takového 

předvídat a zanechal nám způsob, jak vás zachovat naživu. No, alespoň tedy já a 

Ron jsme to pochopili… A také nám došlo, že jste jednal podle Brumbálových 

příkazů. Ale Harry… on…“ 

„Nevěří mi,“ odpověděl Severus bez obalu. „Nejsem překvapen.“ 

„Ale měl byste,“ pronesla stručně. „Nejdřív tomu věřil. Odešel do Zapovězeného 

lesa zemřít jen na základě vzpomínky, kterou jste s ním sdílel.“ 
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„Vážně? Odešel?“ Severus užasle zalapal po dechu. „Ale pak se stalo… co?“ 

„Voldemort ho zasáhl smrtící kletbou. A pak… nepamatuje si nic z toho, co se 

stalo potom, dokud se neprobral, když ho Narcissa Malfoyová přišla zkontrolovat. 

Válka byla za námi a všechno šlo dobře… Skončil jako pán bezové hůlky, uložil ji 

do Brumbálovy hrobky. Nechtěl se potýkat s takovou mocí, však víte. Všechno, 

po čem toužil, bylo být… normální. Na chvíli byl opravdu šťastný. Všichni jsme 

byli… asi měsíc nebo tak.“ 

„Co se stalo potom?“ zeptal se Severus. 

„Potom… začal… přemýšlet. Přemítal. Snažil se tomu všemu přijít na kloub… Jako 

třeba, jestli bylo to, co jste mu sdělil, pravda, nebo proč nezemřel, ale přesto byl 

Voldemort mrtvý. Všichni jsme se na to snažili přijít… ale neměli jsme tušení, co 

se stalo. Dokonce ani teď nevíme. Nakonec… došel k tomu… že… jste prostě… 

zfalšoval své vzpomínky a poslal ho zemřít, protože jste ho nenáviděl…“ 

Nešťastně vzlykla, téměř jako dítě. „Byl vážně naštvaný. Stáhl se do sebe a… 

začal den za dnem chodit do Zapovězeného lesa. Hledal to… snažil se to znovu 

najít…“ 

„Najít co, slečno Grangerová?“ 

„Kámen vzkříšení,“ pronesla s dalším potlačovaným vzlykem. „Trvalo mu tři 

měsíce, než ho našel… A pak… za další měsíc se vrátil do Brumbálovy hrobky a 

vyzvedl bezovou hůlku…“ Zadržela dech a zašeptala: „A tehdy jsem se o vás 

vážně začala bát… O to, co by se stalo, kdybyste se vzbudil… Tehdy jsem se 

rozhodla, že nám poskytnu nějaký ten čas…“ Věnovala mu zkroušený pohled. 

„Nikdy bych si nepomyslela, že by to mohlo být ještě horší…“ 

Severus pokrčil rameny. „Ne, že by to neznělo otřepaně, ale moc lidi mění, 

slečno Grangerová.“ 

Věděl o tom z první ruky a stejně tak Albus, který musel tento vývoj událostí 

předvídat. A přesto se vší tou pečlivou manipulací Albus přenechal Severuse 

Snapea zachránci kouzelnického světa, aby se stal jeho osobním vlastnictvím. A 

Severus až moc dobře věděl proč. 

Hermiona zahlédla výraz na jeho tváři a mdle prohlásila: „Vím, že to není ten 

nejúžasnější způsob přežití, ale… Brumbál vám zachránil život, svým způsobem.“ 

„Ach,“ zauvažoval Severus. „Špatně jste tomu porozuměla, slečno Grangerová. 

To pouto není má spása.“ 

Bezhlesně na něj zírala. 

„Je to mé pokání,“ sdělil jí tiše. 

Zahleděl se do jejích očí, hluboce, až v nich uviděl svůj vlastní odraz, ostře a 

jasně, dokonce s cejchem na svém čele. Tři tmavé stylizované linky byly jasně 

viditelné, splývaly do podoby nezaměnitelného tvaru – obrazu fénixe. 
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Kapitola 3 – Nelidské záměry 

Severus otevřel ústa, aby se ještě na něco zeptal, ale jejich čas byl odměřen 

zaklepáním na dveře. Hermiona ho odvedla ven a předala ho Harrymu, který, 

překvapivě, uchopil Severusovu ruku do své a vyvedl ho chodbami Azkabanu 

ven. Severus ho následoval, beze slova protestu, a nechal se vodit za ručičku 

jako dítě. 

Když se dostali z té obrovité, jednotvárné budovy a zastavili se u mola, dosáhl 

k nim chlad severního oceánu a Severus se mimovolně zachvěl. Avšak Harry 

neměl zájem čekat na loď, která by je odvezla domů. V ruce sevřel přenášedlo a 

o chvilku později už se oba ocitli, k Severusovu úžasu, v Godrikově Dole. Po 

všech těch letech, pomyslel si Severus se špetkou obav. 

Aniž by pustil Severusovu ruku, Harry ho odvedl k dvoupodlažnímu domu, který 

muž poznával. Celé roky byl opuštěný, po smrti Jamese a Lily Potterových, ale 

teď už ne. Když stanuli uvnitř, Harry ho beze slova vzal na obhlídku domu. 

Severus ho otupěle následoval. V prvním patře se nacházely tři ložnice a dvě 

koupelny. Přízemí obsahovalo pokojíček, který byl předělán na studovnu, celkem 

přiměřeně velkou kuchyň, koupelnu pro hosty a jídelnu s velkým obdélníkovitým 

stolem, šesti židlemi a krbem. 

„Za půl hodiny budeme jíst,“ pronesl Harry klidně. „Nejprve se ale musíš umýt. 

Smrdíš naprosto otřesně.“ 

Severus přikývl, nedovoluje si, aby ponížení obsažené v těch slovech prosáklo 

jeho myslí. Kontroluj se. Kontroluj. Kontroluj. 

Harry ho odvedl ke sprše a ukázal dovnitř. Severus vstoupil a zjistil, že sprchový 

kout nemá… žádný závěs. Když začalo být zřejmé, že se Harry nemá k odchodu, 

aby mu poskytl trochu důstojnosti a soukromí, Severus svlékl své vězeňské šaty 

a hodil je na podlahu. Neřekl nic – protesty či prosby by jen zdůraznily jeho 

hanbu a on netoužil po ještě větším ponížení, než bylo absolutně nevyhnutelné. 

Vešel do sprchového koutu a zapnul vodu, dovoluje příjemnému teplu, aby ho 

obklopilo. Cítil se v té sprše, i přes všechny okolnosti, naprosto senzačně dobře, 

až se mu z toho točila hlava. Voda smáčela jeho tvář, skrápěla mu záda, a on 

sklonil hlavu, dovoluje tak teplé vodě stékat po jeho po ramena dlouhých 

vlasech, aby je umyla. 

V mysli se mu objevily vzpomínky na léto ve Tkalcovské ulici. Deštivé dny, 

slunné dny, bouřlivé dny, zamračené dny, horké dny, dny vyplněné veselými 

hrami… 

„Jsi čarodějka!“ 

„Není pěkné říkat někomu takové věci!“ 

„Ale já jsem taky kouzelník!“ 

„Ty jsi ten Snapeovic kluk…“ 
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Vzpomínka na Lily Evansovou – Lily Potterovou ho vytrhla ze stavu blaženého 

zamyšlení. Severus vzhlédl, jen aby se setkal s přesnou kopií Lilyiných očí, které 

si prohlížely jeho nahé tělo se zlověstným pohrdáním. Koutek Harryho úst byl 

zvednutý v lehce opovržlivém úšklebku. 

Neskutečná hrůza toho okamžiku s ním otřásla do takové míry, že se mu 

podlomila kolena. Upadl by, kdyby ve sprchovém koutě bylo dost místa, ale 

místo toho se prostě otočil a ošidně vrazil přímo do stěny koutu. Okamžitě se 

stabilizoval a vypnul vodu. 

„Co to bylo?“ zeptal se Harry chladně. 

„Nic,“ odpověděl Severus naprosto klidným hlasem. „Nic to nebylo.“ 

Utřel se ručníkem a stále nahý následoval svého pána do ložnice, kde pro něj byl 

připraven překvapivě obyčejně vypadající oděv – trenýrky, tmavé kalhoty, 

jednoduchá bavlněná košile. Oblékl se pod Harryho sledujícím pohledem a usedl 

na kraj postele – své postele, jak předpokládal. 

Harry na něj zlehka kývl. „Toto je tvůj pokoj. Dej mi vědět, kdybys v něm chtěl 

ještě něco dalšího.“ 

Severus užasle prozkoumal tu velkou ložnici. Byla tam manželská postel, noční 

stolek, obrovská skříň, knihovna a pracovní stůl se židlí. Mělo by ho to ukonejšit, 

ale namísto toho zjistil, že se cítí ještě hůř, než předtím. Ten náhlý záblesk 

normálnosti sloužil jen k tomu, aby odvedl jeho pozornost a zmátl ho. 

„Takže,“ prohlásil Harry neutrálním hlasem, když spatřil výraz na jeho tváři. „Máš 

nějaké otázky?“ 

„Co se mnou chcete dělat?“ zeptal se Severus, čímž sám sebe překvapil. 

Harry se vesele zasmál. „Na něco zapomínáš, Severusi. To, že tady jsi, nebyl můj 

nápad. Ačkoliv teď, když tě tu mám, myslím, že existují věci, které bych mohl 

udělat, aby tato… zkušenost stála za můj čas.“ 

Severus k němu vzhlédl, málem zapomněl dýchat. Pán tří relikvií smrti jeho 

pohled opětoval a černý oheň v jeho očích hrozil, že vyšlehne napovrch. 

Zranitelný, vyhublý, křehký sedmnáctiletý chlapec, kterého si Severus 

pamatoval, byl ten tam. Teď tady stál Harry téměř stejně tak vysoký jako 

Severus sám, ale na rozdíl od něj byl dobře osvalený a stavěný, což ukazovalo 

také na velkou fyzickou sílu. A jeho tvář získala přísnější výraz. 

Harry tiše promluvil: „Musíš chápat, že po mně neporušitelný slib požaduje, 

abych chránil tvůj život, ale nezmiňuje se o tom, že bych měl být… milý.“ 

„Ne,“ zamumlal Severus zamyšleně, spíše k sobě než k Harrymu. Harry se 

shovívavě usmál. „Co se mnou zamýšlíte?“ zeptal se Severus navzdory svému 

přesvědčení. Neměl v úsmyslu pokládat otázky, protože to by pak bylo až příliš 

podobné doprošování, jenže ten tlak se zdál být nesnesitelný a slova vylétla 

z jeho úst o vlastní vůli. 
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Harry zmenšil vzdálenost, která je dělila, a vztyčil se nad ním jako hora, protože 

Severus stále ještě seděl na kraji postele a ani se nehnul. Harryho ruka přistála 

na jeho rameni, a pak k němu s důvěrnou krutostí dolehl ten mladý, chladně 

vyslovený šepot. 

„Mám v úmyslu tě potrestat, Severusi Snape. Mám v úmyslu potrestat tě za 

všechno, co jsi kdy vykonal špatně. Mám v úmyslu potrestat tě za vraždu mých 

rodičů a za vraždu Albuse Brumbála. Mám v úmyslu tě trestat za posměšky a 

trápení namířená na Siriuse Blacka v hlavním štábu Řádu, dokud jsi ho neuštval 

k smrti. Potrestám tě za to, že jsi přestal s mými hodinami Nitrobrany, protože 

pro tebe byla ta prastará roztržka s mým otcem důležitější než to, abys mi 

umožnil bojovat proti Voldemortovi a ochránit mé přátele. Potrestám tě za to, že 

ses staral víc o vrbu mlátičku než o studenty, které bezmála zabila. Potrestám tě 

za to, že kvůli tobě přišel Remus Lupin o svou práci. Potrestám tě za každý 

okamžik, kdy jsi mě a mé přátele zastrašoval, zesměšňoval a zahrnoval 

výčitkami. Potrestám tě za každý bod, který jsi strhl Nebelvíru, ať už spravedlivě 

nebo ne. A potrestám tě za každého člověka, který zemřel ve válce, zatímco ty 

ses handrkoval s Temným pánem, aby tě nechal jít a ty´s mě mohl nalákat a 

přivést k němu.“ 

Severus ho vyslechl bez zachvění. „To je docela dlouhý seznam,“ odpověděl tiše. 

„Nejsem si jistý, zda budu žít tak dlouho, abych vyhověl takovému velkolepému 

plánu, pane Pottere.“ 

Harryho ruka sevřela jeho rameno. „Ne,“ sdělil mu Harry měkkým hlasem. „To 

nebudeš. A proto by ses měl považovat za šťastlivce.“ 

Severus zlehka přikývl a objal se pažemi. Cítil, jak mu po páteři běhá chlad. 

„No,“ řekl Harry a jeho hlas zněl zvláštně pokojně a unaveně. „Můžeme se tedy 

jít najíst? Je čas večeře a musíš být hladový.“ 

Severus znovu přikývl a postavil se. Následoval Harryho do jídelny. Jakmile se 

tam ocitli, Severus se usadil, zatímco Harry prostřel stůl. Mávl hůlkou a jídlo se 

před nimi objevilo. Vůně jídla doháněla téměř k šílenství, ale Severus trpělivě 

seděl a čekal na svolení. 

„Můžeš jíst,“ prohlásil Harry pobaveně. „Nebuď takový zbabělec, Severusi. 

Nemusíš být tak obezřetný a myslet si, že ti ublížím za každé porušení protokolu. 

Ubezpečuji tě, že ti ublížím bez ohledu na to.“ 

„Chápu,“ řekl Severus netečně. Zíral na jídlo před sebou – misku s rýží a kousky 

kuřete a zeleninou na vrchu. Nedokázal se přimět k tomu, aby otevřel ústa a 

začal jíst. 

„Co je?“ dožadoval se Harry, když viděl, že se Severus ještě ani nepohnul. 

„Mám prosbu,“ pronesl Severus sotva slyšitelným hlasem. „Chci… vědět… kdo 

z naší strany zemřel. Za války. Když jsem byl v Azkabanu, tak jsem žádal, aby 

mi ukázali seznam obětí, ale… odmítli…“ 
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„Samozřejmě,“ řekl Harry. „No, jak víš, zemřel Temný pán a stejně tak Nagini. 

Bellatrix Lestrangeová. Crabbe zahynul vlastní hloupostí.“ Harry přidal několik 

dalších jmen, včetně jmen některých Smrtijedů. Severus ho netrpělivě 

poslouchal. 

„Pane Pottere!“ vyštěkl nakonec. „Chci vědět, kdo zemřel z naší strany,“ 

zopakoval. 

Harry mu věnoval podivný pohled. „Chceš vědět, kdo zemřel ze strany světla,“ 

opravil ho. 

„Ano, prosím.“ 

„Odpověď je ne,“ prohlásil Harry chladně. 

Severus cítil, jak se mu sevřelo hrdlo. „Proč ne?“ zašeptal, i když už odpověď 

předem znal. 

„Nezasloužíš si to vědět.“ 

Severus zíral do svého talíře, neschopen přimět svaly, aby se hýbaly. 

„Jez,“ přikázal Harry kategoricky. 

Po několik minut seděl Severus zcela v tichosti. Harry se propracovával svým 

vlastním jídlem, aniž by mu věnoval pozornost. A pak, když Severuse zaplavil 

naprostý, oslepující, všepohlcující pocit hněvu, se vzdorovitě kousl do rtu a 

odsunul veškerou opatrnost a zdravý rozum stranou. Neočekávaně vstal, popadl 

svou misku s pokrmem a hodil s ní proti zdi. Zvuk rozbíjejícího se porcelánu ho 

uspokojil. Jídlo se rozlétlo pod stůl a znečistilo dřevěnou podlahu. 

Harry sedící u stolu naproti němu pozvedl oči a usmál se. 

 

Kapitola 4 - Porozumění 

Harry odsunul svůj talíř stranou, postavil se a rychle přešel k Severusovi, 

zmenšuje tak vzdálenost mezi nimi. Popadl ho za ramena a dostrkal ho zpět na 

židli. 

„Pokud jsi chtěl jíst z podlahy, stačilo říct,“ pronesl Harry, stále s úsměvem. 

„Zdá se, že jsem ztratil chuť k jídlu,“ odvětil Severus jedovatě. „Dumám nad tím, 

jestli je to jídlem nebo společností…“ 

Harryho stisk na Severusových ramenou přitvrdil. „Lidé jako ty,“ protáhl Harry, 

„nikdy nedocení nic, co je jim dáno. Nemysli si, že tu budu ztrácet čas tím, že 

bych se tě snažil přesvědčit, abys jedl.“ 

Severus se kvůli tomu prohlášení trochu napjal, ale pak pod tím vším ucítil 

nějaký skrytý podtón. Něco, co mačkalo Harryho tlačítka jinak, než očekával. 

Pamatuje si ty kratinké náhledy do Harryho mysli při jejich lekcích Nitrobrany, 

včetně vzpomínek na dětství, Severus věděl, kde se ta tlačítka nacházejí. 
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„Není třeba se mnou vzrušovat, pane Pottere,“ prohlásil Severus, z jeho hlasu 

sarkasmus přímo odkapával. „Tu a tam zmeškané jídlo ještě nikdy nikomu 

neublížilo, že? Vy byste to ze všech lidí měl vědět nejlépe.“ 

Plně očekával, že ho Harry praští nebo udělá něco horšího, a okamžitě přinutil 

své tělo, aby se uvolnilo a minimalizovalo tak veškeré možné škody. Ale Harry 

jen zavrtěl hlavou a propustil Severuse ze svého sevření. 

„Časem,“ řekl Harry, jako by odpovídal na nevyslovenou otázku. „Až ti ublížím, 

bude to mým způsobem a z mých pohnutek, ne tvých. A právě teď chci, abys 

šel.“ 

Severus nepotřeboval další pobídku, vstal a bez jediného slova odešel. 

Když se dostal do své ložnice, podrobně tu místnost prozkoumal, konečně si 

dovoluje povšimnout si i detailů. Rám postele byl vyroben z neopracovaného 

dřeva, jednoduchý a elegantní, štíhlé svislé nohy byly spojené s masivními 

vodorovnými trámy. Všiml si na těch nohách drobných škrábanců a zauvažoval o 

tom, kde se tam asi vzaly. Lůžkoviny byly charakteristicky ženské – přehozy 

světlé, ale příjemně zelené barvy, s jemnými komplikovaně vyvedenými 

květinovým vzory. Rozměrné polštáře byly uložené v čele postele. Na zdech 

viselo několik vkusných obrazů – malovaná krajina s rybníkem a lesíkem – celá 

ta scenérie působila mlhavě povědomě. Bylo to téměř, jako kdyby tato místnost 

patřila někomu úplně jinému, pomyslel si Severus nicotně. 

Prozkoumal tu velkou skříň a našel v ní jen pramálo věcí – několik svršků přesně 

jeho velikosti. 

Polička a stůl v této jeho nové ložnici byly rovněž až podezřele prázdné – zahlédl 

tam jen několik starých svazků bylinkářských knih, pár prázdných pergamenů, 

nádobku s inkoustem a brk – a absolutně nic víc. 

A pak Severus, vyčerpaný všemi událostmi toho dne, padl na postel tváří dolů, 

aniž by se převlékl a téměř okamžitě usnul. 

Když se příštího rána vzbudil, slunce se už naplno opíralo do oken jeho pokoje a 

on si uvědomil, že musel prospat celou noc – velmi uspokojivým a odpočinek-

přinášejícím způsobem. Hnán hladem se nakonec vynořil z koupelny. Harry nebyl 

nikde na dohled, a tak Severus bloumal po kuchyni. Zkusil otevřít skříň se 

zásobami jídla a ledničku, ale oboje bylo zamknuté kouzlem. Severus pozvedl 

obočí, lehce překvapen tím vším. Jeho jediná možnost, jak se najíst, byl, jak se 

zdálo, odpadkový koš a včerejší večeře, stále ještě rozsypaná po podlaze jídelny. 

Harry tedy zřejmě, jak předpokládal, nedospěl. Jak zvláštně… příhodné, pomyslel 

si Severus, pohrdavě zavrtěl hlavou a vrátil se zpět do své ložnice. 

Několik hodin strávil čtením toho starého svazku bylinkářství. Ale v čase, kdy 

zjistil, že zvažuje nutriční hodnotu žaberníku, se rozhodl, že co je dost, to je dost 

a odhodlal se jít konečně najíst. Vrátil se do jídelny, sesbíral z podlahy několik 

hrstí rýže a zeleniny a pečlivě je oddělil od skleněných střepů. Maso ponechal 

stranou – ať už byl jeho hlad jakkoliv velký, měl dost rozumu, aby se kousků 
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kuřete, které ležely celou noc a část dne jen tak na vzduchu ani nedotkl. Omyl 

rýži a zeleninu pod vodou ve dřezu a snědl ji, nutě se to jídlo polykat zvolna, 

beze spěchu. 

Když skončil, poměrně ho překvapilo, že se cítil sytý. U dřezu našel hadr, a tak 

uklidil i zbylý nepořádek na podlaze. Dokonce sesbíral i ty rozbité části misky a 

pak je hodil do koše na odpadky. 

Když měl hotovo, znovu si prošel dům. Vrátil se dolů a nakonec vstoupil do 

pokojíčku, který byl očividně zařízen jako pracovna Harryho Pottera. Pečlivě ji 

prozkoumal, zcela omráčen počtem svazků a svitků týkajících se černé magie. Ne 

obrany proti ní – ale té skutečné. Celé tělo se mu z toho pohledu roztřáslo. 

Pak se ale Severus z náhlého popudu usadil za Harryho stůl a začal jej 

prohledávat. Pomalu a promyšleně procházel každý šuplík. Věděl, že si zahrává 

s ohněm, ale v tuto chvíli se přestal starat o důsledky svého jednání. Chtěl najít 

seznam mrtvých. Musel vědět, kdo zemřel a kdo přežil. K Severusově úlevě totiž 

Harry nezmínil mezi zesnulými ani jednoho z Malfoyových, což muselo znamenat, 

že je Draco stále ještě naživu. Severus v to doufal… Odsunul-li totiž nedostatek 

Dracových charakterových vlastností stranou, byl ten chlapec pořád jeho 

kmotřenec… a rovněž někdo, o kom oni oba – Brumbál i Severus – doufali, že ho 

ochrání před roztříštěním jeho duše poté, co by se z něj stal vrah. 

„Není to tady,“ zaslechl náhle za sebou hlas. Otočil se na židli a ocitl se tak 

Harrymu, který zřejmě vešel dovnitř a zastavil se za ním, aniž by si toho Severus 

všiml, tváří v tvář. Jako kdyby užil nějaký druh tišícího kouzla, pomyslel si 

Severus roztržitě. Jeho tělem projelo další hrůzné zachvění, ale Severus jej 

úmyslně potlačil. 

Harry ho pozoroval chladným pohledem. 

„Vstaň, Severusi,“ vyzval ho Harry pobaveně. „Pojď se mnou.“ 

Opustili pokojík, Harry se usadil na jednu židli a ukázal rukou na druhou, dávaje 

tak Severusovi najevo, aby si sedl naproti němu. Severus mu vyhověl. 

„Jak už jsem ti řekl, seznam obětí neuvidíš,“ pronesl Harry bez obalu. „Zkusil jsi 

jej najít za mými zády a to pro mě není přijatelné.“ 

„Abych byl upřímný, je mi to jedno,“ odvětil Severus absolutně vyrovnaně. Cítil, 

jak mu žíla na pravém spánku pulzuje a jen zbytky jeho zmijozelského zdravého 

rozumu ho odradily od toho, aby ještě něco dalšího dodal. 

Následovalo dlouhé ticho. Severus seděl bez pohybu, zatímco ho Harry, hluboce 

zamyšlený, pozoroval. 

„Řekni, Severusi… jaký je tvůj práh bolesti?“ zeptal se Harry najednou. 

Severus cítil, jak se jeho rty začínají samy o sobě formovat do úšklebku. 

„Uvědomujete si, pane Pottere, jak nesmírně hloupá to je otázka?“ 
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Harry se nezdál pobavený. „Sdělím ti, co si myslím. Myslím si, že není vyšší než 

průměr. Jsi dobrý duelant a dobrý bojovník, ale je velký rozdíl bojovat v bitvě a 

na místě… jako je toto. Když se u tebe zvedne hladina adrenalinu, všechny tvé 

štíty jsou zmobilizované – dokázal bys snést útok hipogryfa nebo psí kousnutí či 

smrtelnou ránu a ani by sis to neuvědomil. Ale… řekněme… pozvolné, 

promyšlené, záměrné mučení je něco zcela jiného, není-liž pravda? Mám za to, 

že jsi zvyklý na boj, ale na mučení… ne. Pochybuji, že jsi během celého toho 

zaslepení Temným pánem vůbec kdy cítil plný Cruciatus z první ruky. Že?“ 

Severus lhostejně pokrčil rameny. 

„Odpověz!“ dožadoval se Harry. 

„Ne,“ řekl Severus prostě. „Necítil.“ Byla to sice lež, ale on mu netoužil vyzradit 

všechny okolnosti, které zakusil během svého prvního a nejdelšího Cruciatu. 

Trvalo to sedmnáct minut, jak později zjistil, a bylo to, bez pochyby, těch 

nejdelších sedmnáct minut v jeho životě. 

Harry si neočekávaně stoupl a odešel do pokojíku. Severus po jeho návratu 

sledoval, jak před něj muž položil kus pergamenu, nádobku s inkoustem a psací 

brk. 

„Zřejmě pro vás budu psát nějaké věty, pane Pottere, že?“ zeptal se Severus 

suše a překřížil si ruce na hrudi. 

„Ano, to budeš,“ odvětil Harry chladně. 

„Zdáte se tím být celkem jistý,“ prohlásil Severus, aniž by se pohnul. 

„To jsem,“ potvrdil mu Harry velmi tiše. „Napíšeš mi ty věty a budeš je psát tak 

dlouho, dokud nebudu spokojen.“ 

Severus se stále ani nepohnul. 

Harry na něj namířil hůlku a prohlásil: „Crucio.“ 

Bolest prudce projela Severusovým tělem, muž zalapal po dechu, zasténal a 

nakonec tlumeně vzlykl, když se v něm ustavil pocit, jako by ho pálili zaživa. 

Bolest narůstala, dokud se Severus nesesunul k podlaze, užívaje židli jako oporu, 

třesoucí se s každým nádechem. 

Když kletba konečně ustala, Severus vydal přidušený sten. Měl pocit, že jsou 

všechny jeho končetiny slabé a křehké a lehké – jako by byly stvořené z vaty, 

spíše než z kostí a svalů. 

„Vstaň, sedni si na židli a piš,“ poručil mu Harry pokojně. 

„Ne!“ vyplivl Severus tvrdošíjně, ačkoliv si nebyl jistý, jak dlouho dokáže jeho 

odhodlání vydržet. 

Kletba jej zasáhla znovu, tentokrát ještě hůř. Přísahal by, že rvala jeho tělo na 

kusy, buňku po buňce, nerv za nervem. Trvalo to věčnost, a jak se zdálo, ještě 

déle. 
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„Deset minut,“ pronesl Harry najednou, ale nevypadal, že by měl v úmyslu své 

mučení skončit, protože agónie neustupovala. 

Severus zasténal, několikrát vykřikl a nakonec se rozeřval naplno, neschopen 

ovládat své emoce. Cítil, jak se jeho hrdlo stahuje nucením na zvracení, žluč ho 

pálila v ústech. Zdálo se, jako by se tentokrát čas zastavil a celý svět se 

smrsknul do jednoho masivního uzlu bolesti se Severusem ve svém středu. 

„Patnáct minut,“ oznámil Harry. 

Severus schoval tvář do svého rukávu a zakousl se do vlastní paže, jak se celé 

jeho tělo chvělo, připraveno se rozpadnout na kusy. Mohl by přísahat, že 

uplynuly celé dny, co tam tak ležel na podlaze, se zuby zatnutými do vlastního 

masa, v marném pokusu bojovat s mučením, které ho zasahovalo. 

Náhle jeho agónie skončila, stejně neočekávaně, jako začala. Severus dlouze, 

drsně zalapal po dechu. Pachuť krve a žluči v jeho ústech přetrvávala a on 

několikrát polkl v zoufalém pokusu se toho zbavit. 

„To bylo pouhých dvacet minut,“ prohlásil Harry nezúčastněně, hledě na něj 

s chladným pousmáním. „Ujišťuji tě, že to dokážu vydržet celé odpoledne. Avšak, 

ty… ne.“ 

O tom se Severuse nemohl dohadovat. 

„Zamysleme se nad tím, na minutku, logicky,“ nabídl mu Harry. „Řekněme, že 

v tom budeme pokračovat další hodinu nebo dvě. Co myslíš, že se stane pak? 

Myslíš si snad, že mě to přestane bavit a prostě odejdu?“ 

Severus otupěle hleděl na podlahu, aniž by cokoliv řekl. 

„Řeknu ti, co přesně se stane,“ prohlásil Harry netečně. „Znám pár opravdu 

dobrých kouzel, která ochrání tvou mysl, takže se z toho nezblázníš – ani v to 

nedoufej. Avšak bude ti špatně a jistě se pozvracíš. Pak bude té bolesti už prostě 

příliš a ty ztratíš kontrolu nad svým měchýřem. A pak budeš muset všechen ten 

nechutný nepořádek uklidit a já nemám náladu na to ti poskytnout k užití žádné 

jiné nástroje, než tvůj vlastní jazyk. A pak napíšeš ty věty.“ 

Severusovým tělem se přehnala vlna čiré hrůzy, ale muž ji odehnal stranou, nutě 

se zůstat zcela nehybný, zatímco Harryho chladný, odměřený hlas zněl přímo 

nad ním. 

„A teď,“ prohlásil Harry mírumilovně. „Proč nepřeskočit celé to drama se 

zvracením, únikem moči a úklidem a prostě se nepřesunout přímo na psaní těch 

vět?“ 

Severus se pomalu zvedl na lokti a překvapeně na Harryho pohlédl. Pomyslel si, 

že toho zlatého chlapce podcenil. Oni oba – on i Brumbál. Jak jim mohlo 

uniknout, že se v něm skrývá něco takového? 
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Harry k němu došel a popadl ho v podpaží. Bez námahy ho zvedl z podlahy, jako 

by byl nějaká hadrová panenka. Severus mu dovolil, aby ho usadil na židli, aniž 

by vydal jedinou hlásku. 

„Napíšeš ty věty?“ zeptal se Harry, rukou spočívaje na Severusových zádech. 

„Ano,“ odpověděl Severus a přitáhl si pergamen blíž. Chytil do ruky psací brk a 

náhle ho osvítilo uvědomění… Rám postele, s vyrytými značkami ve dřevě… 

obrázek rybníka a lesíka, přesně jako příroda u Weasleyovic Doupěte… prázdná 

knihovna… 

Severus k Harrymu otočil hlavu a nepokrytě se zeptal: „Řekněte mi jen jednu 

věc, pane Pottere. Proč potřebovala Ginny Weasleyová oddělenou ložnici? A proč 

vás nakonec opustila? Začaly být na ni všechny ty otrocké a bolestivé hrátky 

příliš? Nebo se snad obávala toho, co byste za deset let provedl vašemu 

vlastnímu dítěti, kdyby pro vás odmítlo psát věty?“ 

Harry se přátelsky rozesmál a pak Severuse poplácal po zádech. 

„Kdo ví, jak by se život odvíjel, kdybych některé věci udělal jinak. Možná, 

kdybych byl milejší, Ginny by zůstala. Možná, kdyby ses Siriusovi na 

Grimmauldově náměstí dvanáct neposmíval, nespěchal by pak do akce bez 

rozmyšlení. A možná kdyby ses uráčil pokračovat v našich lekcích Nitrobrany, 

nevběhl bych do té očividné pasti na Oddělení záhad… a pak by byl možná můj 

kmotr ještě stále naživu. Ale to my nevíme, že ne?“ 

Severus k tomu neměl co říct, takže jen v tichosti zíral před sebe. 

Harryho ruka Severuse konejšivě pohladila po zádech. 

„Piš,“ požádal ho Harry. „Možná si myslíš, že je to pokořující a nedůstojné, ale je 

to přesně to, co potřebuješ. Jsi prostě jen ubohý, sebestředný člověk, který 

vraždí za maskou malicherné zbabělosti. A já říkám, že trest by měl odpovídat 

zločinu.“ 

„Ano,“ řekl Severus tiše. „To by zřejmě měl. Co byste chtěl, abych psal, pane 

Pottere?“ 

Harry mu tu větu zašeptal do ucha. 

Severus přikývl, namočil brk do inkoustu, naklonil se vpřed a začal psát, 

pokrývaje svitek svým drobným rukopisem. Opakoval tu jedinou větu stále 

dokola: 

Zabil jsem je. 

 

 

Kapitola 5 – Pomíjivá laskavost 

Když Severus dokončil věty, byl už skoro večer. Psal je řádně, bez podvádění, 

aniž by byl jeho rukopis rozměrnější než obvykle. Zvláštní bylo, že zjistil, že mu 
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ten úkol nevadí – jediná část jeho duše mocnější než jeho hrdost byla ta, která 

cítila odpor k sobě samému. A tak bylo docela snadné dokončit toto konkrétní 

zadání. 

Jakmile dopsal, začal si být vědom Harryho, který stál hned vedle něj a díval se 

mu přes rameno. Severus proti své vůli ztuhl, když znovu ucítil Harryho ruku na 

svých zádech. Ale pak k jeho překvapení Harry vzal Severusovu pravou, křečí 

ztuhlou ruku do své a zvolna, s mučivou jemností mu přejížděl palcem přes 

klouby. Severus kvůli tomu ztuhl ještě víc, ale neučinil žádný pohyb, aby mu 

vzdoroval. 

„Máš hlad?“ zeptal se Harry. 

„Ano,“ odpověděl Severus prostě, bez nutkání k vytáčkám. 

Harry přikývl. „Nějak se mi nechce zůstávat doma. Chtěl bys jít na večeři ven?“ 

Severus se na něj nedůvěřivě podíval. Po veškeré brutalitě dnešního odpoledne 

ho Harry Potter hodlá… vzít na večeři? A ptal se ho na jeho názor? 

Harry spatřil výraz na jeho tváři a pokrčil rameny. „Nemusíš jít, jestli nechceš. 

Můžeš se najíst doma. Odemknu ledničku. Nebo ti můžu přinést jídlo z bufetu.“ 

Severus otevřel ústa k odpovědi, ale nevyšel z nich žádný zvuk. To proto, že 

neměl tušení, co říct. 

Harry se nevesele zasmál. „Nuže? Co to bude? Půjdeš ven nebo budeš zbytek 

večera sedět u stolu a vypadat jako leklá ryba?“ 

Brzy poté odešli ven a vyrazili na ulici. Obloha už byla sešeřená a většina domů, 

které minuli, měla rozsvícená světla. Kráčeli v tichosti, téměř bok po boku, ale 

Harry je vedl a Severus jej pečlivě následoval. Bylo to ohromujícím způsobem 

normální kráčet ulicí a tato čirá, nefalšovaná normálnost z těch posledních dvou 

dnů činila nereálnou, hrůzostrašnou noční můru. Harry se pohyboval pomalu, 

očividně ponořený do vlastních myšlenek. Severus už začínal uvažovat nad tím, 

jestli si to všechno jen nepředstavoval – tohle byl koneckonců Harry-zatracený-

Potter… prorokovaný hrdina, všemi milovaný šlechetný nebelvír… ne nějaký druh 

sériového vraha. 

„Kolikátého je?“ zeptal se Severus náhle. 

„25. března,“ odpověděl Harry tiše. „Už je to téměř pět let.“ 

Pět let od pokousání Nagini, pět let od té doby, co šel Harry na smrt a přežil, pět 

let od Voldemortovy porážky. 

Zbytek cesty šli v tichosti, dokud se nedostali do malé restaurace. Jakmile se 

usadili na terase, přistoupila k nim mudlovská číšnice a podala jim jídelní lístky. 

Zvědavě a ne právě taktně pohlédla na značku na Severusově čele a pak rychle 

zmizela. Severus potlačil nával poníženého zachvění a udržel zcela nezúčastněný 

výraz. 
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Harry zamyšleně studoval menu, aniž zvedl oči. Severus sklonil hlavu – jeho 

volba jídla byla jasná – a zavřel lístek. 

„To bylo rychlé,“ pronesl Harry s úšklebkem. „Hermioně obvykle trvá celou 

věčnost, než se rozhodne, a pak změní svou objednávku pět minut poté, co to 

nakonec vymyslí.“ 

Severus si pro sebe odfrkl a Harry se zachechtal. „No dobře, Miona za ty 

mrzutosti stojí… většinou.“ 

„Nepochybně,“ odpověděl Severus nepřítomně. Třebaže k tomu neměl důvod, 

zjistil, že se uvolnil. Ať Harryho ty minulé dva dny posedl jakýkoliv démon, teď se 

zdálo, že zmizel, a Harry vypadal a choval se překvapivě všedně. 

„Takže, řekněte mi,“ zeptal se Severus, „Godrikův Důl je převážně mudlovská 

vesnice, že?“ 

„Ano,“ odpověděl Harry. „Ačkoliv je tady i několik kouzelnických obydlí. Vlastně, 

abych byl přesný, čtyři. Ale snažíme se zůstat nenápadní. Převážně.“ 

„Hmm,“ zamumlal Severus. „Jak hodláte vysvětlit mou přítomnost mudlovským 

sousedům? Jako excentrického strýčka?“ 

Harry pokrčil rameny. „Nikdy předtím jsem nic vysvětlovat nemusel. A nevidím 

důvod dělat to v budoucnu. Je to, jak to je.“ 

„Vskutku,“ zauvažoval Severus. „Kolik lidí žije v Godrikově Dole v těchto dnech?“ 

„Asi dvě stovky,“ odvětil Harry nezaujatě. „Je to malá vesnice. Vždycky byla. 

Vážně nudná a nezajímavá – to proto se zdála jako dokonalé místo na úkryt. 

Tehdy, když…“ Harryho hlas se vytratil a on se odvrátil. 

A pak Severus zamrzl na místě, když se v jeho mysli sama od sebe objevila ta 

slova: Zabil jsem je. Severus v duchu zaklel a ten pocit normálnosti se začal 

rozplývat. 

Harry na něj zamyšleně hleděl, jeho tvář byla zcela nečitelná. 

Když se ukázala číšnice, přinesla džbánek s vodou a skleničky. Pak položila na 

stůl čajovou svíčku a zapálila ji. Harry si objednal pstruha s rýží a Severus 

bezmyšlenkovitě učinil to samé. Číšnice přikývla a znovu se vzdálila. 

„Vím, na co myslíš,“ prohlásil Harry znenadání. „Dokážu to odhadnout.“ 

Severusova ruka zamrzla v půli pohybu, když si chtěl do své sklenice právě nalít 

trochu vody. „Snažíš se rozhodnout, co je realita – jestli tohle, nebo to, co se 

stalo v domě.“ 

Severus lehce přikývl a nalil si vodu. Harry se zasmál, ale nebyla v tom ani 

špetka veselí. 

„Až na to přijdeš, dej mi vědět. Stále se snažím pochopit, co se mi to přesně 

stalo.“ 
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„A co si myslíte, že se vám stalo?“ zeptal se Severus, jehož hlas nesl jen mdlé 

známky sarkasmu. 

Bezmála očekával, že Harry vytáhne hůlku a použije na něj na veřejnosti Crucio, 

ale Harry jen mimovolně, zamyšleně pokrčil rameny. 

„Já vážně nevím,“ pronesl. Jeho tvář náhle vypadala mladší a měla v sobě 

zranitelný, téměř dětský výraz. 

Severus pozorně studoval jeho tvář a pak mu nabídl: „Tak mi řekněte, co si 

pamatujete.“ 

Harry sehnul hlavu a pohlédl dolů, oči zafixované na plamen svíčky, který mezi 

nimi tančil. 

„Poté, co jsem si prohlédl tvé vzpomínky, jsem šel najít Voldemorta. Ne, abych 

s ním bojoval, ale abych ho nechal mě zabít…“ 

I když to Severus už věděl, protože mu to vyložila Hermiona, byl omráčený, když 

to slyšel na vlastní uši. 

„Muselo to být děsivé,“ řekl. 

Harry se rozpačitě usmál. „Nejprve bylo. Ale čím jsem byl hlouběji v lese, tím 

lehčeji se mi šlo. A mimoto… nebyl jsem sám. Použil jsem kámen vzkříšení. Byli 

se mnou moji rodiče… a… byl jsem tak rád, že je vidím, že jsem se ani nestaral o 

to, že jdu na smrt…“ Harry ztěžka polkl a pak tiše pokračoval: „Našel jsem 

Voldemorta a on na mě seslal smrtící kletbu. Poslední věc, kterou si pamatuju, 

byla dost divná – Hagrid na mě křičel, myslím, že se mě chtěl vrhat zachraňovat 

nebo tak něco. Ne, že by mohl něco udělat, však víš. Pak mě zasáhla ta kletba 

a… pak nic. Dokud jsem se nevzbudil, jak mě Narcissa Malfoyová kontrolovala. 

Lhala kvůli mně Voldemortovi, zachránila mi život… A zbytek… no…“ Harryho hlas 

se vytratil a on sám zíral do prostoru před sebou. 

„Je mi to líto,“ pronesl Severus neobratně, ale s naprostou upřímností. 

„Mě nelituj!“ odsekl Harry, jeho hlas byl znovu ostrý a hněvivý. „Měl bys litovat 

svých zločinů a toho, že jsem nezemřel, jak jsi zamýšlel. A věř mi, že budeš.“ 

„No,“ odpověděl Severus unaveně, „myslím, že to prostě zjistíme. Jaké jsou vaše 

domněnky, Harry? Proč jste nezemřel?“ 

Harry znovu pokrčil rameny. „Kdo ví,“ zamumlal. „Možná jsem zemřel. Možná 

něco jiného nebo někdo jiný zaujal mé místo. Možná, že tohle ani není mé 

skutečné já.“ Zíral upřeně na Severuse, jako by ho tím vyzíval, a Severus skočil 

na jeho návnadu. 

„Rád byste tomu věřil, že ano?“ pronesl suše. „Že ty barbarské věci, kterými si 

se mnou hodláte pohrávat, ve skutečnosti nejsou vaší součástí. Že pochází 

z jiného zdroje. Ujišťuji vás, že jsou vaše. Zdědil jste otcovu krutost. Vaše 

výchova plná urážek a roky manipulace ze strany starších, včetně mě, vás 

zanechaly rozhořčeného a nenávistného. A teď, když máte v rukách moc, se 
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můžete přestat ovládat a nechat to všechno vyjít na povrch. Skutečnost, že já 

nejsem nevinná oběť, to všechno dělá ještě uspokojivější – a to ani nezmiňuji – o 

mnoho snazší.“ 

Harryho tvář ztuhla do lhostejné masky. „To si vážně myslíš? Že to mám všechno 

v sobě?“ zeptal se se zvláštní poklidností. 

„Ano, pane Pottere. Vy jste ten, komu se říká psychopat. Na veřejnosti se 

chováte nějak, ale v soukromí jste jinou osobou. Obávám se, že na tento stav 

není žádná léčba.“ 

Harry se pousmál. „To zní, jako bychom byli prokletí oba.“ 

„Já rozhodně ano,“ odpověděl Severus s lehkostí. „Ale já už se s tím smířil. Vy 

však můžete stále ještě doufat.“ 

„Doufat…“ zopakoval Harry zamyšleně, s podivnou jiskrou v oku. „A co by to 

bylo?“ 

„Naučit se kontrolovat vaše emoce, jak jsem vám říkal od začátku,“ prohlásil 

Severus nepokrytě. „Naučit se ovládnout vaši touhu po krutosti. Připomínat si, že 

jsou některé věci důležitější než vaše vlastní potěšení. Možná byste také mohl 

zvážit, že se vzdáte určité části moci, kterou máte v držení. Třiadvacetiletý, 

neukázněný, pomstychtivý spratek se všemi třemi relikviemi smrti v rukách, 

který vede Ministerstvo kouzel, je zcela jistě návodem na katastrofu.“ 

„Od tebe to zní tak logicky,“ řekl Harry. „Naneštěstí už jsem minul bod návratu. 

Moci se nikdy nevzdám, teď, když už jsem si na ni zvykl. A mít ji je tak 

příjemné.“ 

Harryho otevřená upřímnost ho odzbrojila, ale Severus nebyl překvapený 

obsahem jeho sdělení. 

Číšnice se znovu objevila a přinesla jídlo – dva talíře s grilovaným pstruhem 

servírovaným na kořeněné rýži. Severus zapíchl vidličku do ryby, obrátil ji a 

uvědomil si, že učinil s výběrem jídla chybu – všechno to množství extrémně 

tenkých kostí ostrých jako jehly učiní z toho jídla naprostá muka. Harry spatřil 

výraz na jeho tváři a přidušeně se zasmál. Pak namířil hůlku na rybu na 

Severusově talíři a rychlým kouzlem z ní odstranil přemíru kostí. 

„Děkuji,“ pronesl Severus tiše. 

„Není zač,“ odpověděl Harry nepřítomně. 

Začali jíst a Severus užasle sledoval Harryho. 

„Severusi,“ promluvil Harry s náhlou jemností. „Pokud bys chtěl… dovolím ti 

obstarat si nějaký nevinný způsob zábavy, když nebudu poblíž.“ 

„To by bylo opravdu skvělé,“ odpověděl Severus, nestaraje se o to, aby vypudil 

ze svého hlasu sarkasmus. „Koníček? Třeba pletení? Mohl bych soutěžit s Molly 

Weasleyovou o to, kdo uplete ten nejošklivější svetr…“ 
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Harry se ušklíbl. „No, nebudeme ze sebe dělat blázny. Nehodlám utrácet peníze 

za příze. Ale nemám žádných námitek, pokud by sis chtěl přinést některé ze 

svých starých knih a věcí ze svého domu.“ 

„Nemám žádný majetek, ani knihy,“ odporoval Severus kategoricky. „Všechno, 

co jsem vlastnil, je pryč.“ 

„Nic není pryč,“ odvětil Harry s podivným, tichým smutkem v hlase. „Hermiona a 

Ron všechno zachránili. Všechno je ve tvém starém domě ve Tkalcovské ulici. 

Tvé knihy, tvé spisy, tvé oblečení, dokonce i ty směšné staré hračky…“ 

Severus z toho odhalení málem zapomněl dýchat. „Opravdu?“ zeptal se sotva 

slyšitelně. 

„Ano, opravdu,“ prohlásil Harry, „během několika dnů přivedu Rona, aby tě tam 

vzal a pomohl ti nějaké krámy přinést zpět. Budeš omezen tím, co smíš vlastnit, 

ale… alespoň nebudeš muset následujících 40 let stále dokola číst jednu a tu 

samou učebnici Bylinkářství.“ 

Severus odolal náhlé směšné touze poděkovat svému trýzniteli. „A mohu-li se 

ptát – proč byste pro mě takovou laskavost dělal?“ 

Harry na něj pohlédl a zahořkle se zasmál. 

„Zdáš se být více rozrušený laskavosti než Cruciatem.“ 

Severus si s předstíranou netečností odfrkl. Nechtěl si to přiznat, ale Harry měl 

pravdu. Laskavost ho vždy rozrušila, ale laskavost, která pocházela od jeho 

trýznitele, nebyla jen zneklidňující – ta byla děsivá. 

Harry ho pozorně sledoval. Na moment jeho výraz přeťal stín lítosti, ale pak se 

znovu stal nečitelným. 

„Nijak se tím nezatěžuj,“ pronesl Harry šeptem. „Laskavost jako taková nevydrží 

dlouho. Nikdy nevydrží dlouho.“ 

 

Kapitola 6 – Cesta na Tkalcovskou ulici 

Dalšího rána se Severus probudil odpočatý. Blaženě se protáhl na posteli… a pak 

si vzpomněl, kde je a proč a okamžitě ho zaplavil pocit děsu. Několik minut 

zůstal v posteli, v pěstích svíral přikrývku a pokoušel se uklidnit. Trvalo to 

hodnou chvíli, ale když nakonec dostal své emoce pod kontrolu, vstal, osprchoval 

se, oblékl se a nakonec se vynořil ze svého pokoje na chodbu. Minutu tam stál a 

v duchu hodnotil místo svého uvěznění – jednoduché podlaží se třemi ložnicemi – 

jeho, Harryho a ještě jednou prázdnou. 

Na stěnách na chodbě visely staré fotografie. Severus na ně hleděl se smutkem 

v srdci. Mezi všemi těmi fotkami zahlédl jeden starý, pomačkaný obrázek všech 

původních členů Fénixova řádu a zjistil, že ho to bezprostředně zahltilo. Spatřil 

tváře Alice a Franka, Pošuka Moodyho, mladinkého Remuse Lupina, Siriuse 

Blacka a pak se mu srdce sevřelo v hrudi při pohledu na Lily a Jamese. James 
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vypadal mladě, vyrovnaně a bezstarostně. A Lily… Severus měl pocit, jako by 

zapomněl dýchat, když zahlédl její oči, které jako by na něj hleděly skrz 

desetiletí viny a lítosti. Ostýchavě zvedl ruku a dotkl se její usmívající se tváře, 

zatímco se jeho prsty spojily se sklem chránícím starý, křehký papír dotyčné 

fotografie. Stál tam dobrou minutu či dvě, jeho prsty se sotva otíraly o tenkou 

bariéru oddělující jeho kůži od obrázku Lily. 

„Severusi,“ uslyšel za sebou Harryho odměřený, nevzrušený hlas, „prosím, tohle 

nedělej.“ 

Okamžitě stáhl ruku, jako by se spálil. 

„Omlouvám se, pane Pottere,“ odpověděl prostě. 

Koutek Harryho úst se lehce stočil vzhůru. „Pojď se mnou, prosím.“ 

Severuse ani nenapadlo se hádat. Následoval svého mladého pána dolů do jeho 

pracovny. Harry se usadil za stůl a pokynul Severusovi, aby se postavil vedle. 

Pak otevřel šuplík, vytáhl široké, těžké, dřevěné pravítko a položil ho na stůl. 

„Napřáhni ke mně ruku, prosím.“ 

Severus porozuměl jeho záměru a okamžitě se podvolil. Bez námitek zvedl ruku. 

Harry k němu vzhlédl s chladným výrazem na tváři. „Řekni mi, myslíš si, že si 

zasloužíš dotýkat se čehokoliv, co patřilo mým rodičům? Zejména mé matce?“ 

Jeho sebenenávist se vrátila v plné síle a Severus odpověděl s absolutní 

upřímností a beze špetky sarkasmu či dokonce zášti: „Ne, pane Pottere, 

nezasloužím.“ 

Harry na něj krátce kývl. „Hleď si toho, aby se to už neopakovalo.“ 

Severus zaťal zuby, když jeho ruku zasáhla hrana pravítka a zanechala za sebou 

na jeho kůži hluboký červený otisk. Harry prozkoumal ten šrám se 

zadostiučiněním a lehce zvýšil úsilí dalších ran, které dopadaly na jeho prsty, 

klouby, hřbet ruky a dokonce i zápěstí. Několikrát, když se pravítko natočilo na 

stranu, zasáhla tenká hrana drsně o jeho kost, ale Severus snášel celý výprask, 

aniž by sebou cuknul nebo vydal hlásku. 

Harry odložil pravítko na stranu a zamyšleně se na Severuse zadíval. „Řekni mi,“ 

pronesl chladně, „bude se to opakovat?“ 

Severus cítil, jak se mu stáhlo hrdlo. „Ne, pane Pottere,“ odpověděl a překvapil 

sám sebe, že dokázal udržet svůj hlas nezlomený, i když jen sotva. „Nebude.“ 

„Dobře,“ prohlásil Harry s pousmáním. 

Severus sklonil pohmožděnou ruku a odolal nutkání si ji přidržet u těla a 

pochovat ji. 

„A teď,“ pokračoval Harry nezúčastněně, jako by se nic nestalo, „zařídil jsem, 

aby tě dnes ráno Ron vzal na Tkalcovskou ulici, aby sis mohl posbírat pár věcí. 

Smíš si přinést knihy, oblečení nebo nějaké sentimentální hlouposti, které chceš. 
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Avšak – i když je to zbytečné říkat – zakazuji hůlky, magické artefakty 

jakéhokoliv druhu a přísady do lektvarů či vybavení laboratoře. Je to jasné?“ 

„Zcela,“ pokusil se Severus říct. 

„A také jsem byl dnes večer pozván k Ronovi a Hermioně na večeři. Zatím jsem 

připravil provizorní plán, ve kterém by tě vzali s sebou domů, a já bych se k vám 

připojil, až dnes skončím v práci. Ovšem, pokud si s nimi nepřeješ trávit čas, 

sdělím jim, aby tě tady prostě vyložili, až vyzvednete tvůj majetek. Čemu dáváš 

přednost?“ 

Severus nechtěl odhalit, jak neskutečně šíleně šťastný byl vyhlídkou nějakého – 

jakéhokoliv – lidského kontaktu, jiného než s Harry Potterem. Takže udržel svou 

tvář bez výrazu a prostě odpověděl: „Nynější plán je přijatelný, pane Pottere.“ 

„Dobře,“ pronesl Harry a postavil se. „Ať tak či tak, Ron tady za pár hodin bude. 

Uvidíme se večer.“ 

Harry okamžitě poté odešel, a jakmile byl pryč, Severus zamířil do koupelny, 

strčil ruku pod proud ledové vody a úlevně vydechl. Pravítko mu na dvou místech 

přeťalo kůži, třebaže ne hluboko, a už se začínaly ukazovat modřiny. A pak, když 

už měl celou ruku blaženě necitlivou, utrousil jediný vzlyk bez slz – ne kvůli 

bolesti, kterou právě musel snášet, ale kvůli důvodu pro ni. 

Postával tam bez pohybu minimálně dobrou hodinu a jen držel svou ruku pod 

proudící vodou, jeho mysl zůstala stejně otupělá a promrzlá jako jeho tělo. 

Z omámení ho vytrhl až domovní zvonek. Vypnul vodu, osušil si ruku a odešel 

otevřít dveře. 

Na prahu ovšem ke svému lehkému překvapení nespatřil Rona Weasleyho, ale 

Hermionu Grangerovou, která se na něj opatrně usmívala. 

„Dobré ráno,“ pokusil se říct. „Nabyl jsem dojmu, že…“ 

Rychle přikývla, ukázala na stranu a Severus uviděl na příjezdové cestě 

povědomé auto – nic menšího než Weasleyovské létající auto. To auto, kterým to 

Ron a Harry před lety napálili do vrby mlátičky. 

Pousmála se, což naznačovalo, že si vzpomněla na totéž. „Slibuji, že budeme 

tentokrát opatrnější,“ řekla. „Budu řídit sama.“ 

„To je vskutku uklidňující,“ sdělil jí suše. 

Zavedla ho k autu a Severus zjistil, že na zadním sedadle sedí Ron Weasley a 

drží na klíně malého chlapce s rozcuchanou kšticí. 

„Na Rona si jistě vzpomínáte,“ pronesla. „A toto je náš syn, Hugo.“ 

Ron pozvedl chlapce do vzduchu. „Řekni profesorovi Severusi Snapeovi ahoj, 

Hugo,“ vybídl ho. 

Chlapec, ne více než čtyři roky starý, vzhlédl a pronesl tichým, ale jasně 

slyšitelným hláskem: „Ahoj, profesore Severusi Snape.“ 
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Severus byl na okamžik naprosto paf z chlapcova zcela perfektního způsobu 

vyjadřování, než tiše odpověděl: „Ahoj, Hugo. Kolik ti je let?“ 

„Jsou mi čtyři,“ prohlásil ten předčasně vyspělý chlapec hrdě. „Kolik je tobě?“ 

„Hugo!“ šeptnul Ron. „To není zdvořilé!“ 

Hugo bezprostředně na to namířil prstem na Severuse. „On si začal!“ 

A Severus zjistil, že se tiše směje, ohromený z toho, jak úžasný je to pocit. „Má 

naprostou pravdu, pane Weasley. Mně je čtyřicet tři.“ 

Hugo slavnostně přijal tu informaci. „Neumím tak moc počítat. Musíš být opravdu 

starý.“ 

Ron zaskučel a překryl Hugova ústa svou dlaní. 

„Můžeme jet?“ zeptala se Hermiona rozpačitě a zněla lehce zahanbeně. 

Severus se pobaveně zasmál a nasoukal se k ní na přední sedadlo. 

Než vzlétli, Hermiona zapnula zneviditelnění. Severus, který seděl vedle ní, si 

znovu s úžasem uvědomil, jak normální se všechno zdálo… na povrchu. Škoda, 

že mě Albus nespojil s těmito dvěma, pomyslel si náhle. Harry Potter nebyl 

jediný, kdo se změnil – jeho dva nejlepší přátelé vyrostli, vyspěli natolik, že to 

ani nepovažoval za možné, a očividně odsunuli staré předsudky stranou. 

Úkosem pohlédl na Hermionu a všiml si, že ona se na něj dívá rovněž. 

„Přemýšlel jsem o tom, jestli byste mi mohla něco říct,“ pronesl tiše. „Rád bych 

věděl, kdo za války zemřel… na naší straně.“ 

„Vy to nevíte?!“ vyjekla. 

Severus zavrtěl hlavou. 

„Tak tedy…“ zamumlala omluvně. „Remus Lupin. Nymphadora Tonksová. Fred 

Weasley. Pamatujete na toho chlapce s fotoaparátem, Colina? Ten zemřel 

rovněž. Někteří další také…“ Začala z paměti odříkávat seznam obětí a pak také 

vyjmenovala seznam zmijozelských studentů, kteří zemřeli, když bojovali za 

Voldemorta. Severus naslouchal a každé ze jmen v něm zanechávalo prázdnotu. 

„Je jich tolik,“ zašeptal. 

„Příliš mnoho,“ souhlasila. 

„A Nymphadora…“ 

Lítostivě si povzdechla. „Byli jste si blízcí?“ 

„Tak trochu,“ odpověděl. „Kvůli své pozici jsem si nebyl blízký s nikým, ale… ona 

je… nebo spíše byla sestřenice mého kmotřence. Mimochodem, jak je na tom 

Draco?“ 

„Je v pořádku,“ hlesla Hermiona tiše. „Všichni jsou v pořádku. Narcissa 

zachránila Harrymu život, však víte, takže nešli do Azkabanu nebo tak něco. Po 
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válce Draco odjel do zahraničí, aby pokračoval ve studiích. Naposledy jsem o 

něm slyšela, že se stal učněm v Kruvalu.“ 

„Ach,“ zamumlal Severus s lehkým nesouhlasem. „Přirozeně, nejlepší škola přes 

černou magii.“ 

„Ano,“ potvrdila Hermiona, „ačkoliv jeho učňovství je v Lektvarech.“ 

Severus zjistil, že se opět usmívá, i když jen zlehka. Možná, že oběti minulých 

desetiletí nebyly zcela zbytečné. 

Zahlédla výraz na jeho tváři a ta její lehce ztuhla. „Život není takový, jaký 

býval,“ zabrblala tiše. „Všechno není… dobré. Ministerstvo se mění. Celý 

kouzelnický svět se znovu mění. Harry… to, jak se teď chová… ničemu 

nepomáhá. Předělal celé Ministerstvo, aby maximalizoval svou vlastní moc… 

Vrátil mozkomory do Azkabanu, jak jste si měl jistě možnost všimnout.“ 

„Chápu,“ odpověděl tiše. „Mimochodem, co se stalo Ginny Weasleyové?“ 

Hermiona okamžitě zcepeněla a rukama sevřela volant auta. „My ve skutečnosti 

nevíme, co se mezi nimi stalo,“ odpověděla šeptem. „Vzali se po válce. Ona 

s nikým z nás nikdy o jejich problémech nemluvila, ale začala se za poslední roky 

víc a víc stahovat do sebe. A před dvěma měsíci utekla. Nechala jen vzkaz, že 

nechce mít nic společného s nikým, kdo zná nebo znal Harryho…“ 

Severus ucítil, jak jeho tělem prošlo zachvění. Tohle neznělo dobře. „Jak starý 

byl jejich syn?“ 

„Šest měsíců,“ zamumlala Hermiona. „Pojmenovali ho Albus Sirius…“ 

Severus na to pozvedl obočí. „Očekával bych, že pojmenuje svého prvorozeného 

po Jamesovi.“ 

„To my všichni,“ souhlasila Hermiona. „Ale jemu Brumbál vážně moc chyběl. 

Vlastně se z toho stala téměř posedlost.“ 

Severus sklonil hlavu. Tohle odhalení pro něj nevěstilo nic dobrého – z pohledu 

na jejich situaci. 

Auto přistálo u nábřeží. Hermiona vypnula neviditelnost a zeptala se Rona: 

„Počkáte tady, nebo půjdete s námi?“ 

„Počkáme tady,“ odpověděl Ron, který houpal Huga na kolenou. „Vy dva běžte.“ 

„Nebude to trvat dlouho,“ informovala ho Hermiona. Otevřela kufr auta a vytáhla 

rozměrné zavazadlo na kolečkách a pak ona a Severus společně zamířili 

nepořádnou, sluncem zalitou ulicí podél řady téměř identických cihlových domů. 

Směřovali do jeho starého domu. 

 

Kapitola 7 – Jazyk temnoty 
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Během chůze se Severus rozhlížel a uvědomil si, že se okolí jeho dřívějšího 

bydliště moc nezměnilo. Řeka byla stále tak špinavá, jak si pamatoval, a ulice 

byly téměř pusté. 

Nakonec se dostali k domu a společně vstoupili. První místnost vypadala přesně 

tak, jak ji Severus opustil – minimalistický nábytek, u stropu jednoduchý lustr, 

stěny obehnané policemi a zaplněné knihami a svitky. 

„Budete si s sebou chtít vzít i něco z přízemí?“ zeptala se Hermiona, která si 

očividně byla vědoma tajného vchodu. 

„Ne,“ prohlásil. „V přízemí je jen ložnice a obývací pokoj. Všechno, co potřebuji, 

je zde. Kolik si myslíte, že toho můžu vzít?“ 

Jemně se usmála. „Tolik, kolik chcete. Ten kufr je zakouzlen nezjistitelným 

zvětšujícím kouzlem. Můžete tam umístit celou svou knihovnu, ba i víc.“ 

Přikývl s upřímnou vděčností. „Děkuji vám, slečno Grangerová.“ Začal se 

rozhlížet po knihovně, sbíral knihy, které si chtěl vzít s sebou, a umisťoval je do 

kufru, který Hermiona nechávala otevřený. 

„Není vůbec zač, pane,“ odpověděla pokorně. 

Prohledával police dál, až jeho oči nakonec spočinuly na starém předmětu, který 

pro něj měl sentimentální hodnotu – na obrovském hrubém drápu alespoň 

patnáct centimetrů dlouhém. Zvedl jej a vložil si jej do dlaně. 

„Co je to?“ zeptala se Hermiona. „Pokud vám nevadí, že se ptám…“ 

„Můj amulet pro štěstí,“ odpověděl se slabým úsměvem. „Vlastnil jsem ho od 

svých šesti let.“ 

Udiveně na něj zírala. Byl delší než jeho dlaň. „Jaký má pro vás význam?“ 

„Našel jsem ho, když jsem si hrál venku. On… připomínal mi ukolébavku, kterou 

zpívával můj otec.“ 

Hleděla na něj zvědavě a se špetkou rozpačitosti, když zabroukal starou melodii: 

Kvůli špatnému kopytu*, ztratila se podkova, 

Kvůli špatné podkově, ztratil se kůň, 

kvůli špatnému koni, ztratil se jezdec, 

kvůli špatnému jezdci, ztracena byla bitva, 

kvůli špatné bitvě, ztraceno bylo království. 

a to všechno kvůli špatně okovanému kopytu. 

*nail v angličtině = dráp, nehet a v tomto případě i kopyto (protože kůň prostě 

nemá drápy, že?) 

S radostí se hlasitě zasmála. „Takže jste si vyvodil, že když si jej necháte, nikdy 

neprohrajete bitvu… nebo království – kvůli špatnému kopytu!“ 

„Přesně,“ pronesl suše. „A teď vidíte, co dobrého mi to přineslo.“ 

Viděl, jak její tvář okamžitě změnila výraz, a pocítil bodnutí lítosti, že ji rozrušil. 
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„Právě jsem si uvědomil,“ dodal spěšně, s touhou změnit téma hovoru, „že bych 

vám měl říkat paní Weasleyová, ale vy jste mě předtím neopravila.“ 

K jeho údivu zavrtěla hlavou. „Ne, pane… Stále jsem slečna Grangerová. Nikdy 

jsme se nevzali.“ 

„Proč ne?“ Severus nedokázal skrýt své překvapení. 

„To se těžko vysvětluje, pane, ale je to, jako by naše životy byly v zajetí… 

dokud… myslím tím – jak bychom mohli? S Harrym a tím, jak se chová, jako 

Ronovým svědkem? Ginny měla být moje hlavní družička, ale pak s námi začala 

mluvit méně a méně… a teď ani nevíme, kde je. Prostě se to nezdá správné, 

víte?“ 

Severus přikývl. „To je asi pravda, slečno Grangerová, ale přesto – možná se to 

nikdy nebude zdát správné. Neměli byste pro uskutečnění vašich životů čekat, až 

bude svět dokonalý.“ 

„Nečekám na dokonalost,“ odpověděla trochu stručně, „ale nebudu předstírat, že 

je všechno v pořádku, když není téměř nic.“ 

„No… váš syn je rozkošné dítě,“ prohlásil Severus zamyšleně. „Však také nese 

poněkud neobvyklé jméno.“ 

Hermiona sklonila hlavu. „Ano,“ zašeptala. „To zřejmě ano. Málem jsem ho 

pojmenovala Viktor,“ pronesla rozpačitě, zdůrazňujíc poslední slabiku a převalujíc 

znělé „r“ lehce na jazyku, „ale Ron z toho byl nabručený… Nechtěl, aby náš syn 

nesl jméno mojí školní lásky… třebaže to samozřejmě o tom vůbec nebylo…“ 

Severus přemýšlivě pozvedl obočí. Hugo… Viktor… Hugo… 

„Viktor Hugo?“ zeptal se, když si vzpomněl na jméno jednoho mudlovského 

autora. 

Přikývla a on viděl, dokonce i v té prašné místnosti, jak se temně začervenala. 

„Co s ním?“ zeptal se. 

„Prosím, nerozzlobte se, pane,“ zašeptala. „Já… pojmenovali jsme ho tak nějak… 

po vás.“ 

„Po mně?!“ vyjekl Severus a téměř upustil náklad, který držel ve svých rukách. 

„Jak to myslíte?“ 

Zčervenala ještě víc a zhluboka se nadechla. 

„Chtěla jsem mu dát jméno, které by znamenalo, že… věříme ve váš příběh… 

víte?“ zamumlala. „Viktor Hugo napsal váš příběh. Dvakrát. Jste dvojí krve, četl 

jste během dospívání mudlovskou literaturu?“ 

Severus mimovolně přikývl. Četl, ale už to bylo dávno – a pak to nahradily 

důležitější věci jako postupy na přípravu lektvarů, kletby a zaklínadla černé 

magie… 

„Vybavujete si Bídníky?“ zeptala se tichým hláskem. 
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„Nemohu říct, že ano,“ pronesl s lítostí. 

„Och,“ šeptla. „Je to starý příběh… o… válce a času po ní… a o muži. Jmenoval se 

Valjean. Valjean byl odsouzený zločinec, ale… no, měl skutečně dobré srdce… a 

snažil se dělat správné věci, ale nikdy neunikl své minulosti. Měl nepřítele, který 

se ho snažil dopadnout a potrestat… ale Valjean svého nepřítele zachránil a…“ 

povzdechla si. „Na jeho smrtelné posteli se odhalí, že o sobě šířil jen půlku 

pravdy, protože si myslel, že by ho zahanbilo, kdyby se doznal, že zachránil lidi, 

kteří věřili, že je hříšník… A tak si myslel, že toho není hoden… až do konce.“ 

Věnovala mu rozpačitý pohled. „Je to dobrý příběh,“ dodala chabě. „Ale nedokážu 

ho správně vystihnout.“ 

Stál tam bez pohybu, omráčený, a byl si jistý, že má růžové tváře. „Slečno 

Grangerová, musím říct, že to je ten nejkomplikovanější důvod pro výběr jména 

pro dítě,“ pronesl nakonec. „Upřímně doufám, že si pro svého syna budete moci 

dovolit terapii, až mu to jednou celé vysvětlíte.“ 

„Dobíráte si mě?“ dožadovala se lehce plačtivým hlasem. 

„Jen trochu,“ přiznal to zjevné. „Řekla jste, že existoval ještě jeden příběh?“ 

Zabrblala něco neinteligentního a odvrátila se. Obešel ji a postavil se k ní tváří 

v tvář, rty stočené do úšklebku. „No ták, slečno Grangerová. Vysypte to. Kde je 

vaše nebelvírská odvaha?“ 

Zostuzeně zavrtěla hlavou. „Ale vy mě zabijete.“ 

„Nemám hůlku, slečno Grangerová. A ještě stále potřebuji, abyste mě dopravila 

zpátky,“ pronesl uvážlivě. „Ujišťuji vás, že vás nezabiju.“ 

„Ono… tedy… ten druhý příběh je…“ zajíkala se. 

„Zvoník u Matky Boží?“ doplnil, neschopen déle skrývat své pobavení. „Ten si 

pamatuji, i když jen mlhavě.“ 

V nastalém poníženeckém tichu přikývla. Severus se pokojně rozesmál. 

„Pokud mi paměť slouží, zvoník byl pokřivené, škaredé stvoření, vydané na 

milost urážkám davu… a až překrásná cikánská čarodějka, která se jmenovala 

Esmeralda, prohlédla skrz jeho ošklivost,“ zamumlal Severus. „On se do ní 

zamiloval. Ale ona nemilovala jeho…“ 

„A pak král nařídil, aby ji vydali na smrt,“ zašeptala Hermiona. „Zvoník ji nemohl 

zachránit… a potom…“ 

„Zvoník zvolal: Hle, vše, co jsem kdy miloval!“ dodal Severus zamyšleně. „Velmi 

příhodné, slečno Grangerová.“ 

„Mrzí mě to,“ zamumlala pokorně. „Asi jsme ho měli pojmenovat Mike.“ 

Rozesmál se nahlas a poskládal své knížky na hromadu. „To nemusí,“ sdělil jí 

drsným hlasem. „Tohle je ta nejsměšnější a nejšílenější věc, kterou pro mě kdy 

někdo udělal.“ 
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Od teď, kdykoliv pohlédnu na tvého syna, budu myslet na překrásnou čarodějku 

se jménem v barvě Lilyiných očí. 

„Pak se rádo stalo,“ odpověděla tiše. 

Když byly všechny knihy shromážděné, Severus s úžasem sledoval, jak zmizela 

téměř polovina jeho knihovny v průměrně velkém očarovaném zavazadle, které 

s sebou přinesli. 

„Řekněte mi něco,“ zeptal se Severus najednou. „Zná pan Potter důvod výběru 

jména pro vašeho syna?“ 

Zavrtěla hlavou. „Vždycky se strašně naštve, kdykoliv někdo z nás zmíní, že vám 

stále věříme. Před čtyřmi lety se s ním Ron pokoušel mluvit a… Harry ho praštil. 

V každém případě se… nakonec udobřili, ale… nic se tím nevyřešilo. On 

neustoupil, ale Harry také ne. Mimochodem, asi před dvěma lety se Neville 

s Lenčinou pomocí pokoušel publikovat článek v Jinotaji – jistý druh teorie vaší 

neviny… Harry to číslo zkonfiskoval a málem poslal Nevilla na měsíc do 

Azkabanu. Dalo nám hodně práce mu to vymluvit… Takže nakonec se to stalo 

takovou nevyslovenou dohodou mezi námi. My s ním neřešíme vaši vinu či 

nevinu… Vlastně vás nezmiňujeme vůbec. Protože, když ano, pak to způsobí více 

škody než užitku.“ 

Severus se přidušeně zasmál. „Takže se váš syn stal takovým tajným 

poselstvím.“ 

„Tak nějak,“ zašeptala Hermiona. „V Bídnících měli svůj vlastní tajný jazyk, 

kterým mluvili… jazyk, kterému rozuměli jen ti, co jej znali, ale nikdo mimo ně… 

jazyk bídy tomu říkali… nebo jazyk temnoty.“ 

„Ach,“ vydechl Severus. „No pak tedy podle současné politické situace 

předpokládám, že bychom si jej měli raději osvojit.“ 

Věnovala mu nevěřícný pohled. „Profesore, jsem si zcela jistá, že vy už ho umíte. 

A klidně vsadím roční plat na to, že byste o něm mohl napsat celý lexikon.“ 

 

Kapitola 8 – Pouta a loajality 

Když ho Ron a Hermiona uvedli do jejich domova, byl Severus překvapen 

zjištěním, že to byl celkem obyčejný mudlovský dům obklopený plně 

mudlovskými sousedy. 

„Jeden blok odsud bydlí moji rodiče,“ vysvětlila mu Hermiona. „Chtěla jsem je 

mít nablízku, takže když se naskytla možnost zakoupit tady nemovitost…“ 

„Je to pěkné místo,“ řekl Severus nepřítomně. Dům byl omítnut příjemnou 

modrou barvou s bílým zdobením. Zahrada obsahovala záhony tulipánů a lilií 

vysázených v úhledných řadách. 

V přízemí se nacházel obývací pokoj s podlouhlým konferenčním stolkem, 

pohovkou a třemi křesly. Také tam byl krb připojený na letaxovou síť, jak mu 
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Hermiona sdělila s nezbedným úsměvem. Pak vzala Severuse na rychlou 

obhlídku a ukázala mu ohromnou kuchyň s jídelnou, než ho zavedla do patra, 

kde byla jejich ložnice a Hugův pokoj. Jediný hostinský pokoj byl umístěn 

v přízemí v sousedství obývacího pokoje – tamní malý útulný pokojík byl 

přeměněn, aby poskytl ubytování případné návštěvě. 

„Pěkné,“ zopakoval Severus. 

„Rone, musíš se ještě vrátit do práce?“ zavolala Hermiona do obývacího pokoje, 

když se se Severusem vrátili do kuchyně. 

„Ne, Harry mi dal kvůli dohledu nad profesorem den volna,“ odpověděl Ron 

s jasnou rozmrzelostí, která ale očividně nebyla namířená na Severuse, když 

s naprostým odporem zdůraznil slovo dohled. „Máte mě na krku na celý zbytek 

dne.“ 

„Och, drahý, jak to jen přežijeme,“ zabrblala Hermiona zřetelně potěšeně a pak 

pohlédla na Severuse. „Jdu udělat oběd. Možná byste si rád odpočinul?“ 

„Mohu vám pomoci?“ nabídl nečekaně, dokonce i pro něj samého. 

„No dobře,“ pronesla, „ale já všechno vařím tím zdlouhavě nudným, mudlovským 

způsobem, když mám čas, a dnešek zřejmě bude jedním z těch dnů.“ 

„Ach,“ ušklíbl se a nenápadně si pod stolem protáhl svou bolavou ruku. „Nuže, 

tak tedy zjistíme, jestli mi jsou všechny ty roky sekání a kostičkování přísad do 

lektvarů k něčemu dobré.“ 

Přikývla s úsměvem, který ale neukazoval žádné veselí, a přešla k ledničce. 

Otevřela ji, dlouhou dobu tam jen stála a nepřítomně zírala dovnitř, jako by 

dělala soupis všech věcí, které tam byly umístěné. Severus ji z náhlého popudu 

následoval a položil jí ruku na rameno. Okamžitě od něj odvrátila tvář, ale on ji 

obešel a zjistil, že jí po tvářích z očí kanou slzy. 

„Omlouvám se,“ pronesla kajícně a pohlédla na jeho ruku, které si i přes jeho 

největší snahu všimla. „Ani nedokážu vyjádřit, jak je mi líto, že…“ 

„Nemáte se za co omlouvat,“ utrousil Severus rezervovaným hlasem. „Tahle… 

nepříjemnost se mi nemusí líbit, ale je to bohužel to, co potřebuji.“ 

„Pokání,“ zamumlala s nechutí, když si vybavila jejich první rozhovor po jeho 

probuzení z kómatu. „Myslíte tím, že to Brumbál takhle zařídil úmyslně? Proč by 

to dělal, když jste pouze následoval jeho příkazy?“ 

„Protože,“ odpověděl Severus prostě, „některé hříchy jsou méně omluvitelné než 

jiné. A některé nejsou vůbec.“ 

„Vysvětlete mi to,“ dožadovala se a vytáhla zdánlivě náhodné věci z ledničky a 

rozložila je na stůl do uspořádané, ukázněné řady. 

Vzal do ruky žlutý meloun a s pobavením se na něj zadíval. „Nuže, slečno 

Grangerová, když se jedná o otrocká pouta… tak mohou být některé prohřešky 

snadno a zcela prominuty. Například – řekněme, že mi můj pán nařídí, abych si 
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při jeho příchodu oblékl slavnostní hábit. A řekněme, že budu mít takovou 

radost, když zaslechnu jeho kroky, že zcela zapomenu na jeho instrukce a 

přispěchám ho uvítat.“ 

Hermiona protočila panenky nad tou myšlenkou a Severus sám musel potlačit 

lehce pohrdavý úšklebek. „Je to porušení pravidel, ale nikomu neublíží – a tedy 

jej lze lehce prominout, pokud se tak pán rozhodne.“ 

„Na druhou stranu,“ pokračoval Severus, „řekněme, že ztratím nervy a svého 

pána udeřím. Takové porušení bude vyžadovat odplatu – a i když mi můj pán 

bude chtít prostě odpustit, otrocké pouto to nedovolí, dokud nebude zaplacena 

jeho cena.“ 

Teď na něj hleděla téměř dokonale zmateně. „To všechno vím, ale…“ 

„A pak,“ pronesl Severus tiše, „si představte, že svému pánovi způsobím 

smrtelnou újmu. Dokonce, i když to on sám schválí, neexistuje pro to odpuštění. 

Jak by mohlo? Je pryč. Jediná věc, která ještě zbývá je… trest.“ 

Hermiona upustila na podlahu něco, co se s hlasitým zvukem rozstříklo kolem, a 

upřeně na něj zazírala. „Vy… ne! Brumbál byl váš pán?“ 

Koutek jeho úst se lehce rozmrzele stočil vzhůru. „Nebuďte tak šokovaná. Bylo to 

nezbytné. Naše spojení bylo čistě emocionální a magické, ale naše pouto bylo i 

přesto neuvěřitelně silné. Přemýšlejte o tom – jaké jiné pouto by mi pomohlo 

překonat instinktivní touhu uposlechnout přání Temného pána, která do mého 

vědomí vtékala skrz… tohle?“ pohlédl na své předloktí, kde pod rukávem jeho 

košile ležel ukrytý všem známý obraz lebky s hadem. 

„Ale pak… och můj Bože!“ zašeptala. 

„Tím, že jsem zabil svého pána, se zkrátila má přirozená délka života na 

polovinu,“ pronesl. „Kdybych byl ponechán svému osudu, zbývalo by mi tak 

deset let… ale ne víc. Jediný způsob, jakým jsem mohl žít normálně, byl…“ 

„Díky novému otrockému poutu,“ dokončila za něj Hermiona. „Ale i přesto 

neexistuje odpuštění… protože i když je starý pán mrtvý, vaše tělo stále 

obsahuje připomínku toho pouta…“ 

Přikývl. „Ano… jistě, ne plnou silou ohně… spíš jako zářící plamínky, nebo možná 

popel, který zbývá. Ale požadavek na odplatu je časem znovu vzkříšen a znovu 

se objeví… hodně podobně jako pták fénix. Pokud na mě nebude utrpení 

uvalováno z vnějšího zdroje, moje vlastní mysl a tělo si vytvoří adekvátní… 

náhradu. Což rovněž nebude příjemné. A proto jsem v současné době na tom 

nejdokonalejším a nejžádanějším místě a to na tak dlouho, dokud budu živ.“ 

Přikryla si ústa rukou a vypadala, že se jí obrátí žaludek. „Jak mohl Brumbál 

udělat něco takového?“ žádala vysvětlení. „Tohle je… nelidské!“ 

„Byl to jediný možný způsob,“ odpověděl stroze. „Byli jsme ve válce, jak si 

možná vzpomínáte. On sám si už značně vytrpěl. Byl v sázce Dracův život a 
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dokonce i jeho duše – a to ani nemluvím o životě jeho rodičů. A dokonce i 

trpělivost Temného pána se mnou byla omezená – kdybych to neudělal, nikdy 

bych do konce války nedokázal zůstat na místě špiona.“ 

Utřela si nos. „Takže teď… když budete s takovýmhle pánem, který se k vám 

bude chovat takto…“ 

„Pokání tvořené poutem je jediný způsob, jak to může fungovat,“ pronesl 

Severus. „Není to žádná hra. Však také kdybych měl tu možnost, vybral bych si 

mozkomorův polibek, ale jak to tak vypadá, žádný mozkomor nebyl svolný,“ 

dodal s úšklebkem. „Ale proč lpět na nepříjemnostech? Měli bychom přece 

připravovat oběd.“ 

Chvíli tam stála strnule a pak s překvapivou pohotovostí uchopila jeho pravou 

ruku do své. Šokovalo ho to – doufal, že si toho nevšimne. Ale ta ruka už 

nevypadala tak zle, jak si s úlevou uvědomil – jen několik pohmožděnin a dva 

drobné škrábance, nic víc. Než mohla vyslovit léčivé kouzlo, zavrtěl lehce hlavou 

a ruku stáhl. 

„Zabiju ho,“ slíbila mu. 

Pohlédl na ni s údivem. „Pokud vás toto jeho chování natolik hněvá, tak proč se 

s ním stále přátelíte?“ 

Temně zčervenala. „Myslím, že je to částečně proto, že stále čekáme, že se toho 

zbaví - ať už ho do toho dostalo cokoliv… Někdy si představuji, že je tohle 

všechno jen noční můra, a že se jednoho dne vzbudím a život bude zase 

normální.“ 

„Znám ten pocit,“ připustil tiše. „Ale to se nestane, že ne?“ 

Nešťastně zavrtěla hlavou. „Jen se to zhoršuje. On se zhoršuje. Zvolna, velmi 

zvolna… ale stává se temnějším každý měsíc… každý rok. Jako by v něm něco 

rostlo… požíralo ho to… nebo ho to měnilo… Je to děsivé to sledovat.“ 

„A přesto to stále sledujete, stejně jako se díváte na trosky vlaku po nehodě,“ 

zasmál se Severus nevesele. 

„Je to horší,“ zašeptala. „O mnoho horší… bylo by snazší se k němu otočit zády a 

utéct.“ 

„Tak proč to neuděláte?“ trval na svém Severus. 

Její tvář ostře zčervenala a ona zostuzeně sklonila hlavu. „Protože… ho stále 

milujeme. I přesto, čím se stal… ho nemůžeme nechat jít… Někdy při něm 

stojíme kvůli přátelství a lásce… ačkoliv připouštím, že někdy je to z čirého 

strachu.“ 

„Ze strachu, že by mohl něco udělat vaší rodině, pokud byste vyjádřila svůj 

nesouhlas nebo se stáhla z jeho dosahu?“ 

Zabodla se do něj pohledem, vzdorovitě a zuřivě, ale když promluvila, byl její 

hlas klidný a odměřený. „To ani v nejmenším. Bojíme se o něj,“ vysvětlila 
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kousavě. „Stále se sama sebe ptám, co by se stalo, kdyby měl mladý Tom 

Raddle po svém boku přátele, kteří by ho nikdy neodmítli, vždy ho vyslechli a 

nutili ho, aby si zvolil správně? A říkám si, že kdybychom Harryho nechali jít, 

možná bychom nikdy nenašli na tu otázku odpověď.“ 

Zátylkem mu z jejích slov projel chlad a pokračoval dolů po jeho páteři. 

„Opravdu si myslíte, že je to tak zlé?“ zamumlal. 

Přikývla. „Ano. Oba si to myslíme. A přesně kvůli tomu ho nemůžeme nechat jít.“ 

Vyslala ve směru obývacího pokoje, kde byli Ron a Hugo zaneprázdněni hravým 

zápasem, opatrný pohled. „Abych byla upřímná, od teď za deset let bych 

nechtěla vidět Huga Weasleyho, kterak tráví letní prázdniny hledáním viteálů 

Harryho Pottera.“ 

 

Kapitola 9 – Hledání zjevení 

Zbytek odpoledne uplynul rychle. Hermiona, Ron, Severus a Hugo společně 

poobědvali, přičemž Hugo zcela ignoroval své rodiče, neustále terorizoval 

Severuse a dožadoval se, aby si mohl prohlédnout jeho temné znamení. Severus 

se na něj mračil, jak nejlépe uměl, jeho výraz se stal dokonce hrozivým, ale čím 

více se snažil, tím více se Hugo smál. Nakonec se Severus rozhodl, že přizná 

porážku, a vyroloval si rukáv. 

Hugo hleděl na temné znamení v naprostém úžasu. Olízl si prsty a snažil se jej 

setřít a pak seškrábat svými nehty, jak se jej horlivě snažil smazat. Severus se 

ušklíbl a letmo pohlédl na Hermionu Grangerovou, která vypadala naprosto 

zděšeně. Co se Severuse týkalo, nebyl si jistý, co ho pobavilo víc – jestli 

chlapcovy pokusy o odstranění temného znamení nebo Hermionin očividný děs 

z jeho jednání. 

Později odpoledne pak všichni čtyři společně připravovali večeři. Dokonce i Hugo 

pomáhal – stál na stoličce u dřezu, omýval zeleninu a šplíchal na sebe vodu a 

s omračující přesností i na všechny okolo. Během těch několika hodin se 

v Severusově mysli objevovala stále dokola jedna věta: Stálo to za to. Možná, že 

díky tomu, že spatřil ždibet obyčejného lidského života, třebaže ne svého, ale 

někoho zcela jiného, to všechno stálo za to. Jeho život špiona, jeho ztracení 

přátelé, všechno to pokřivování a roztříštění jeho duše, vražda jeho mentora a 

dobrodince a dokonce i jeho současná situace neznamenaly téměř nic ve světle 

dobroty, kterou měl právě teď v tomto konkrétním okamžiku před sebou. 

Právě když začali Hugo a Ron prostírat k večeři, Harry přišel ze svého pracoviště 

na Ministerstvu krbem. Objal Hermionu, potřásl si rukou s Ronem, a když 

k němu přispěchal Hugo, zvedl jej do náruče. 

Hugo a Harry pak začali na podlaze obývacího pokoje hravě zápasit a Harry po 

sobě nechával, k Hugově naprosté radosti, šlapat. 
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V jednom okamžiku se Hermiona a Ron stáhli do patra a nechali Harryho hrát si 

s Hugem a Severuse, aby se o sebe postaral v kuchyni. Kuchyň byla napůl 

otevřená do obývacího pokoje, takže Severus viděl všechno, co se tam dělo. 

Jakmile byli jeho rodiče pryč, začal Hugo Harryho trápit otázkami a Severus je 

v tichosti poslouchal a koutkem oka sledoval jejich interakci. 

„Strejdo Harry!“ dožadoval se Hugo. „Kdy se miminko Al vrátí zpátky? A 

Krátura?“ 

Harry Huga pevně objal. „To nevím,“ pronesl jemně a vložil na vršek blonďaté 

hlavičky lehký polibek. „Možná to bude nějaký čas trvat.“ 

„Kam odjeli?“ vyptával se Hugo dál. 

„To mi neřekli,“ odpověděl Harry, když si dřepl na podlahu vedle Huga. „Ale vím, 

že odjeli někam na dlouhou společnou dovolenou. Teta Ginny, miminko Al a 

Krátura, všichni tři.“ 

„A proč jsi nejel s nimi?“ nepřestával Hugo. „Proč mi to maminka a taťka 

neřeknou?“ 

Harry se upřeně díval do Hugových očí. „No, to je tak, Hugo,“ pronesl tiše, „že 

dospělí někdy dokážou provádět vážně děsivé věci. Někdy se dokonce navzájem 

zraní nebo se vystraší. A když některého svého přítele opravu hodně vystrašíš 

nebo zraníš, opravdu moc, pak se tento tvůj přítel může rozhodnout odjet na 

velmi dlouhou dovolenou bez tebe.“ 

Hugo na něj zíral a vstřebával všechny poskytnuté informace. „Zranil jsi tetu 

Ginny?“ zeptal se pak lítostivě. 

„To si nemyslím,“ sdělil mu Harry. „Ale jsem si jistý, že jsem ji příšerně 

vystrašil.“ 

Hugo popotáhl a zatahal Harryho za rukáv. „Jako na Halloween?“ 

„Ano,“ zamumlal si Harry pod fousy a jeho tělo, jako by zamrzlo, když odpovídal. 

„Něco takového.“ 

Hugův hlas začal být čím dál víc plačtivější. „A nemůžeš jí prostě říct, že je ti to 

líto?“ 

„Ne,“ odpověděl Harry s překvapující neochvějností. „Člověk se může omluvit jen 

tehdy, když hodlá změnit své chování. Ale pokud nehodlá, pak by ses s těmi 

slovy neměl ani zatěžovat.“ 

Hugo tu informaci na chvíli zvážil a pak změnil téma. „Teď s tebou žije profesor 

Severus Snape?“ 

„Ano, teď se mnou žije on,“ potvrdil Harry trochu neochotně. 

„A všiml sis té jeho značky na čele?“ zašeptal chlapec spiklenecky. „Je skoro jako 

ta tvoje.“ 

„Ano,“ zašeptal Harry na oplátku, naprosto vážným tónem. „Všiml.“ 
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„Co to znamená?“ zeptal se Hugo stále v tichém šepotu. 

„No,“ zauvažoval Harry. „Ta značka prostě znamená, že pokud vystraším 

Severuse, tak on na žádnou dovolenou nepojede. Bude pořád se mnou.“ 

Pokud byla ta slova určena pro Severusův sluch a měla jeho páteř zasáhnout 

zimnicí, pak jistě dosáhla svého cíle, třebaže to Severus navenek neukázal. Bylo 

jeho druhou přirozeností potlačit v sobě instinktivní emocionální reakci, vstřebat 

informaci a uložit si ji pro pozdější analýzu. To stejné učinil i teď. Udržel své tělo 

v naprostém klidu a své dýchání rozvážné a neměnné, i když naslouchal 

rozhovoru v druhé místnosti, který byl tak děsivý ve své jednoduché krutosti. 

Hermiona a Ron se vrátili z patra a všichni se usadili k večeři. Nejprve byli tišší a 

atmosféra se zdála o něco napjatější než letní obloha před velkolepou bouřkou, 

ale pak je naštěstí zachránil Hugo, když Harrymu hodil do tváře pár hrášků. A 

Severus musel znovu obdivovat chlapcovu mušku, i když jen v duchu. Harry se 

zasmál a oplatil mu to. A pak mezi nimi začala rychlá bitva s jídlem a uvolnila 

atmosféru. 

Brzy po večeři si Hugo odešel nahoru do svého pokoje hrát. Severus začal téměř 

automaticky poklízet v kuchyni, ale i nadále sledoval a poslouchal všechno, co se 

dělo v obývacím pokoji. 

Harry se potuloval po místnosti, postával u krbu, oči zafixované na jednoduché 

mudlovské akustické kytaře umístěné na masivním podstavci. Zvedl ji, usadil se 

s ní do jednoho z křesel a nepřítomně pobrnkával. Ron a Hermiona si sedli na 

gauč naproti němu. 

„Pamatuješ, jak jsme si chtěli založit vlastní kapelu? A být slavní jako Sudičky?“ 

zeptal se Ron. 

„Jo,“ odvětil Harry nepozorně, zatímco objímal kytaru. 

„Co se s tím vším stalo?“ 

„No, všechno vždycky nejde podle plánu,“ odpověděl Harry, než sklonil hlavu. 

„Asi jo,“ pronesl Ron. „Takže… napsal´s v poslední době nějakou novou 

písničku?“ 

Harry zabrblal něco nevraživého a nevlídného. 

„Zahraj ji,“ vybídl ho Ron. 

„Né, je hloupá.“ 

„To bezpochyby. I tak ji zahraj.“ 

Harry zavrtěl hlavou, jako by chtěl odmítnout jeho žádost, ale jeho prsty už 

znovu přejížděly po strunách a uvolňovaly melodii. Ty tóny byly jednoduché a 

nenáročné a zdálo se, že by to mohla být poklidná, veselá píseň. Ale pak začal 

Harry, k Severusovu překvapení, broukat melodii a nakonec i zpívat; jeho hlas se 

s nápadným smutkem tiše rozezvučel domem. 
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Myslel jsem, tehdy po válce, 

že už bude všechno dobré, 

že nic nikdy nenaruší 

světlo, život, ani mír. 

A přec ten bol přetrvává, 

mění se na jemný prach, 

výhra klouže mezi prsty 

a den už dál netrvá. 

Nebe večer červená se, 

temnota se rozpíná, 

jako ten prach zkázy naší 

pokrývá bezesnou zem. 

Vím, že něco tady chybí, 

jistá drobná, neuchopitelná část, 

hovor, co se nikdy nestal, 

setkání, co neprožil jsem. 

Když se ráno samo zrodí, 

hledám něco, co jsem ztratil, 

a pak jsem tam znovu sám, 

na King´s Cross tebe čekám. 

Nebudeš tam – to sám vím, 

a přec tam jdu a vyhlížím, 

možná, že rok bude málo, 

možná, že den bude moc. 

Píseň najednou skončila a následovalo ticho. Nakonec promluvila Hermiona, aby 

se s třesoucím se hlasem zeptala: „Harry… o čem ta píseň je? Dokážeš mi to 

říct?“ 

„Já to nevím, Miono,“ zamumlal Harry, který stále ještě brnkal do strun a 

přehrával nahodilé tóny. „Vím jen, že se něco mělo stát, něco co… Nevím co. Ani 

nevím kdy. Ale mělo se to stát na King´s Cross. Jsem si tím skoro jist.“ 

„Proč na King´s Cross, co myslíš?“ popíchla ho Hermiona jemně. 

„Nevím,“ zašeptal Harry. „To jen, že… každý rok touto dobou mám pocit, že bych 

tam měl jít. Cítím, že bych se tam měl s někým setkat, ale nesetkám.“ 

„Zjistil jsi s kým?“ zeptal se Ron. 

„Já nevím!“ odvětil Harry znovu, v jeho hlase se začínala vzdouvat beznaděj. 

„Neposlouchal jsi mě? Já nevím!“ 

„A tak… šel jsi tam někdy?“ vyptávala se Hermiona dál. „Na King´s Cross?“ 

„Jo,“ zamumlal Harry. „Šel a půjdu zase. Každý rok touto dobou. Většinou celý 

první týden v květnu nedělám nic jiného… jen… však víte… jdu na nádraží, sednu 
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si tam a čekám. Jen čekám, až se někdo ukáže, a ani nevím kdo… nebo proč…“ 

Harryho hlas se vytratil a on se zhluboka nadechl. „Dost šílený, co?“ 

„Naprosto šílený,“ potvrdil Ron tiše. „Takže mám za to, že to musí být dost 

podstatný.“ 

Harry se nervózně zasmál a odložil kytaru zpátky na místo. „Možná to tento rok 

bude jiné,“ zamručel. „Možná se tento rok někdo objeví… vysvětlí mi, jaký má 

můj život smysl… spraví mě a všichni budeme zase normální.“ 

Severus pohlédl ve směru té místnosti a spatřil, jak se Hermiona a Harry 

objímají. Uslyšel tiché popotáhnutí. „Och, Harry… co jen s tebou budeme dělat?“ 

Nevesele se zasmál. „Hermiono… upřímně, co se mnou můžete dělat?“ 

Hermiona ho, náhle neschopna slova, jen pevně sevřela v náruči. Pak promluvil 

Ron, tiše a vážně: „Harry… kámo… víš, že tě milujeme, že jo?“ 

„Jo,“ souhlasil Harry bezodkladně. „Vážně netuším proč a většinu času dokonce 

ani nevím, co láska vlastně je. Ale vím, že vy ano.“ 

Následovala dlouhá pauza a pak znovu promluvila Hermiona: „No, Harry… tvůj 

pokoj je připravený… odpočiň si. Uložím Sna- Severuse na pohovku.“ 

„Ne,“ zašeptal Harry. „Já si lehnu na pohovku. On může mít ložnici.“ 

„Určitě?“ zeptal se Ron. „Zítra jdeš do práce.“ 

„To nevadí,“ řekl Harry. „Vážně, Rone. Já… mám tu pohovku rád. Je to… jako za 

starých časů, víš, v Doupěti…“ 

Hermiona a Ron popřáli Harrymu dobrou noc a pak se zastavili v kuchyni, aby 

popřáli dobrou noc i Severusovi. Zamířili do patra a Severus vykročil z kuchyně, 

aby se dostal do hostinského pokoje. 

Harry na něj kývl s drobným, nuceným úsměvem na tváři a Severus se 

impulzivně zastavil až u něj a blížeji, pečlivěji si prohlédl jeho tvář. Dokonce i 

v přítmí té místnosti bylo zřejmé, že byly jeho rysy pokřivené bolestí. Zuřivě se 

kousal do rtu, jako by se pokoušel přemoci nějaká slova, která byla bezmála 

připravena vytrysknout z jeho úst. 

Severus si ho tiše prohlížel. „Z vašeho bolestného výrazu, pane Pottere, soudím, 

že umíráte touhou vyřknout ta tři lítostivá slůvka, jenže věříte, že to nesmíte 

udělat, protože byste mi tak do určité míry poskytl falešný pocit naděje pro 

budoucnost.“ 

„Něco takového,“ pronesl Harry. 

Severus pokrčil rameny. „No, pokud se pak před spaním budete cítit lépe, pak 

máte mé požehnání je vyslovit a já slibuji, že se z nich nebudu snažit nic valného 

vyčíst.“ 

Harry sebou při těch slovech viditelně trhnul. „Děkuji za tvou nabídku,“ 

odpověděl tiše, ale nic dalšího nedodal. 
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Severus krátce přikývl. 

Harry sklonil hlavu a dál se zahořkle usmíval. Na několik prchavých okamžiků 

vypadal zase jako dospívající mladík – vyděšený, vzdorovitý a zranitelný naráz. A 

pak mu najednou z oka vyklouzla osamocená slza. Severus sledoval její cestu 

svýma očima, přísně si připomínaje, že to nic neznamená. Jenže to pro ten 

moment samotný samozřejmě znamenalo všechno. 

A pak se to nutkání reagovat stalo nesnesitelným. Pozvedl svou ztrestanou, 

pohmožděnou ruku a setřel tu jedinou slzu z Harryho tváře. Harry ztuhl pod tím 

dotekem, ale nevytrhl se mu. 

Na několik minut tam stáli v absolutní tichosti. Neříkali nic a ani se nehýbali. 

Nakonec Harry zuřivě zavrtěl hlavou, jako by se dostával z omámení, a odkráčel. 

Severus se otočil a odešel spát do hostinského pokoje. Vzduch té místnosti nesl 

vůni čisté bavlny a lilií, a když Severus upadal do spánku, uvědomil si, že si 

nevzpomíná na příjemnější vůni, či nějakou pokojnější. 

 

Kapitola 10 – Otázky a odpovědi 

Po večeři u Rona a Hermiony se Severus a Harry brzy následujícího rána 

přesunuli domů. Severus otevřel zavazadlo a začal Harrymu ukazovat každou 

jednotlivou knihu či část oblečení. Ale Harryho to velmi rychle otrávilo, a tak na 

něj mávl, že to stačí. 

„Chápu, chápu, tvoje knihy jsou nesmírně cenné, tím lépe pro tebe, Severusi.“ 

„Mám ještě jednu věc, kterou jsem si přinesl,“ pronesl Severus klidně a vložil si 

do dlaně ten obrovský dráp. „Má to pro mě určitou sentimentální hodnotu, to je 

vše. Chtěl jsem, abyste si toho byl vědom a mohl mi to případně zakázat, pokud 

byste to považoval za zbraň.“ 

Harry pohlédl na dráp a na jeho rtech se objevil úšklebek. „Zbraň? A co bys s tím 

asi tak chtěl dělat? Zavěsit na něm v obývacím pokoji nějaký vážně ohavný 

obraz?“ 

Severus zjistil, že se rovněž trochu ušklíbá. „O tom by se mi ani nesnilo, pane 

Pottere.“ 

„Nech si ho,“ odpověděl Harry tiše. „Bůh ví, že v tomto okamžiku, nic moc jiného 

svého nemáš.“ Harry vzal jeho ruku do své a sevřel ji s konejšivým stiskem 

kolem toho drápu. 

Severus zlehka přikývl, překvapený dotekem, který byl očividně znamením 

laskavosti – stejně jako ten smutný a nepřirozený tón Harryho hlasu. Byl to… 

soucit? Ale Severus si vzpomínal na jeho Cruciatus, na hrozby, které mu 

předcházely a doprovázely ho, a odehnal tu myšlenku pryč. 

Následující dny byly jednotvárné. Téměř. 
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Severus zaplnil svou polici v ložnici knihami, které si přinesl z Tkalcovské ulice, a 

na noční stolek položil ten starý, obrovský dráp. 

První tři dny byl ponechán o samotě a netušil, co si o tom má myslet. Harry 

s ním mluvil jen zřídka, vlastně ho volal jen k večeři, dal mu najíst, nechal ho 

vykonat několik domácích prací a pak ho propustil. 

„Co se stalo se všemi těmi plány na nekonečné mučení?“ zeptal se jednou 

Severus, aniž by se staral, aby zněl byť jen trochu zdvořile. Harryho chování mu 

drásalo nervy a on byl bezmála připraven vyvolat konflikt, jen aby mu Harry 

něco hrozného udělal a oni už to měli za sebou… Ale pak se Severus kousl do 

jazyka, když si uvědomil, že začal tíhnout k chování, které kdysi používala jeho 

matka v přítomnosti jeho otce. 

Když byl ještě dítětem, byl Severus omráčený tím, jak se mohla jeho matka, plně 

kvalifikovaná čarodějka a rozhodně ne nějaká křehká, něžná žena, jeho otce, 

obyčejného mudly, tak bát. A přesto to tak bylo. Po každém obzvláště brutálním 

výbuchu hněvu následovalo krátké období klidu, který celé to napětí jen znovu 

zvyšoval. Nakonec už to bylo nesnesitelné a ona začala odsekávat, používat ty 

správné páky, popichovat ho ke křiku, řevu, jen aby něco udělal – cokoliv, aby se 

uvolnilo to příšerné napětí z očekávání. Zhostil jsem se té okouzlující role 

týraného partnera, pomyslel si Severus absolutně sebepohrdavě a zařekl se, že 

se nebude chovat podle scénáře, který ho naučili v dětství. Jenže o tom věděl 

své, jak si sám říkal, a ne zcela věřil, že to dokáže. 

Harry na jeho otázku neodpověděl. Ale ani Severuse nezranil. Namísto toho se 

ho začal dotýkat. Což, jak Severus rychle zjistil, bylo bezmála ještě horší – ne, 

rozhodně horší. 

Ty doteky byly lehké a ne nepříjemné. Harry ho hladil po šíji, masíroval jeho 

ramena, pokládal mu ruku na bedra a napůl ulevoval té tenzi a napůl svými prsty 

prozkoumával Severusovo tělo. A pak ho otevřenou dlaní pohladil po hlavě a 

projel dlouhými vlasy, které mu nyní spadaly až pod ramena. 

Severus dobře věděl, že si za těmi doteky nemá představovat nic jiného, než čím 

doopravdy byly – ruce pána, který hodnotil a podmaňoval si své vlastnictví. Při 

každém tom pohlazení a doteku okamžitě ztuhnul, ale strpěl je bez jediného 

zvuku, nereagoval nijak, nenáviděl ty prsty, které projížděly po jeho páteři přes 

tenkou látku bavlněné košile, kterou dostal, a nejvíce ze všeho nenáviděl to, že 

v jednom okamžiku, na pomíjivou vteřinu, zjistil, že ho láká uvolnit se a prostě 

do sebe nasát něžnost celého toho laskání, bez ohledu na to, od koho pocházelo. 

„Jak dlouho si myslíš, že mi dokážeš vzdorovat?“ zeptal se Harry s pobavením, 

rukou spočívaje na Severusově pasu. 

Tak dlouho, dokud budu živ, nebyla moudrá odpověď a tak Severus zatnul zuby a 

neřekl nic. 

Harry stáhl ruku a vyrovnaně se uchechtl. 
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„Počkej na mě v jídelně, Severusi,“ prohlásil Harry a odešel do své ložnice. 

Severus se usadil k jídelnímu stolu a čekal, poslouchal Harryho kroky, které 

zněly, jako by něco hledal a nakonec to i našel. Pak se Harry vrátil a v rukách 

držel velký kartáč na vlasy. 

Harry přeměnil jednu ze židlí na křeslo a pohodlně se do něj usadil. 

„Pojď sem,“ nařídil mu. „Usaď se na zemi.“ 

Severus si založil ruce na hrudi a zazíral na něj. Sedět na podlaze u Harryho 

nohou ho ani nenapadne. Harry si zlehka povzdechl a vytáhl hůlku. 

„Podívej… Severusi. Můžeme to udělat po zlém, nebo ještě daleko, daleko horším 

způsobem,“ pronesl Harry a zněl lehce pobaveně. „Avšak věř mi, ve výsledku 

budeš stejně sedět u mých nohou. Můžeš být pokrytý svou krví a výkaly, ale 

budeš sedět u mých nohou, poklidně, a budeš dělat, co ti řeknu. Všechno, co ti 

řeknu.“ 

Severus na moment uvažoval, že Harryho pobídne právě k tomu – aby projevil 

svou brutalitu – ale pak se rozhodl, že by to bylo zbytečné. Vstal, přešel 

k Harrymu a usadil se na podlahu tváří k němu. 

„Otoč se ke mně zády,“ pronesl Harry tiše. „Prosím.“ 

Severus tak učinil a Harryho ruka se okamžitě usadila v jeho vlasech, 

pročesávala je s neobvyklou jemností, rozdělovala prameny, jeho prsty 

masírovaly jeho hlavu a pak mu nakonec Harry začal pročesávat vlasy. Severus 

to vydržet bez cuknutí. 

„Chci, aby ses uvolnil,“ řekl Harry klidně. „Uvolnil pod mýma rukama. Uklidni se.“ 

Severus nehnul ani brvou. 

„Chápu,“ pronesl Harry vážně, „proč se nechceš uvolnit. Protože v okamžiku, kdy 

to uděláš, pocítíš, jak se v tobě formuje první semínko náklonnosti… té 

náklonnosti, které otrocké pouto tak obratně vytváří a hýčká si jej. A pak, až tě 

příště zraním, to bude jen horší. O dost horší, protože ti všechno to utrpení 

způsobí člověk, na kterém ti záleží.“ Harryho ruka uchopila jeho vlasy do hrsti. 

„Abych to řekl otevřeně – nechceš ke mně chovat žádné neopětované city.“ 

„Zcela správně,“ prohlásil Severus bez lítosti. 

„Být tebou, netrápil bych se tím,“ zamumlal Harry tiše. „Otrocké pouto očividně 

nezpůsobilo, abys miloval Brumbála – třebaže on tebe miloval, aspoň trochu. 

Ty´s ho přesto zavraždil. Nemyslím, že jsi vůbec schopen náklonnosti nebo 

lásky. A i kdybys byl – proč ochraňovat tvé srdce? Nestojí za ochranu. To si 

musíš uvědomovat.“ Harry jemně, duchem nepřítomně projížděl jeho vlasy. „A 

vážně… cítit trochu neopětované náklonnosti k někomu není tak vysoká cena za 

zradu, vraždu a roky zneužívání ostatních… nemyslíš?“ 

Severusovi před očima probleskly jeho životní viny, zatímco nad tím zamyšleně a 

svědomitě uvažoval, s pánovou rukou spočívající na jeho hlavě. 
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„Zřejmě ne,“ odpověděl Severus nakonec. 

„Jsem rád, že jsme se shodli,“ odpověděl Harry vážně. „Tady je můj plán. Učešu 

ti vlasy a zapletu je do copu. Jednoduchého francouzského copu. Nemusíš mít 

strach, nechci, abys vypadal směšně nebo zženštile. Právě naopak. Věřím, že to 

bude vypadat době. Máš na to dobré vlasy. Jemné, houževnaté a povolné a teď, 

když se z nich spláchly všechny ty roky mastnoty z lektvarů, i docela přitažlivé.“ 

Harry se na chvilku odmlčel a, jak se zdálo, užíval si rozpaky, které jeho slova 

vyvolala. „Uvolníš se a podvolíš se tomu. Chci vidět ve tvém postoji podřízení, ne 

jen povolnost. Pochopil jsi?“ 

„Ano,“ odpověděl Severus tiše. Rozuměl tomu rozdílu vskutku dobře. Také už 

měl dostatek životních zkušeností, aby chápal důvod pro všechny ty rychlé 

posuny mezi emocionálním týráním a pochvalou – záměrem bylo prolomit 

obranné valy oběti a donutit ji snáze ustoupit. Jenže když na to myslel, nemohl 

být připraven se uvolnit. 

Harryho ruce ho hladily po vršku hlavy. „Neuvolňuješ se,“ pronesl Harry 

pobaveně. „Ani se nesnažíš.“ 

„Snažím se,“ trval Severus tiše na svém, aniž by byl jeho hlas útočný, než ho 

nakonec zasáhl záblesk inspirace. „Je to… těžké, to je celé. Možná… byste mi to 

mohl usnadnit…“ 

„Jak?“ zeptal se Harry opravdu zvědavě. 

„Mluvte se mnou během té činnosti,“ odpověděl Severus. „Dovolte mi pokládat 

otázky…“ 

„Tak dobrá,“ odvětil Harry zřetelně pobaveně. „Můžeš si zahrát na špiona, pokud 

ti to pomůže. Pokládej otázky, zatímco ti budu zaplétat vlasy. Já budu dokonce 

po pravdě odpovídat, co ty na to?“ 

Kartáčem spočinul na temeni jeho hlavy a začal ho česat. Severus zhluboka 

vydechl a lehce se zaklonil. Mohlo by to být příjemné… pokud by zapomněl na to, 

kdo ho češe... a proč. 

„Jak jste se stal temným čarodějem?“ zeptal se Severus otevřeně. 

Harry se přidušeně zasmál. „Útočíš hned na ta nejzranitelnější místa. Ta má. To 

je celá ta slavná Snapeovská mazanost?“ Ale nepřestal česat jeho vlasy a ani se 

jeho tahy nestaly drsnějšími. „Já nevím jak, Severusi. Ani nevím kdy. Možná to 

bylo tehdy, když jsem úspěšně seslal svůj první Cruciatus na toho bídáka, který 

plivl McGonagallové do tváře. Nebo to možná bylo tehdy, když jsem 

Voldemortovi nabídl šanci litovat, ale hluboko uvnitř jsem doufal, že ji nevyužije… 

protože jsem chtěl, aby zemřel. Všechno, co teď vím, je, čím jsem.“ 

„Hmm,“ zamumlal Severus. Kartáč mu projížděl vlasy od vrcholu hlavy až po 

konečky a on musel uznat, že to bylo příjemné. Nepříjemně příjemné. „Zabil jste 

od války někoho?“ ptal se dál. 
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„Jistě,“ odpověděl Harry, ale nic dalšího nedodal, jen prostě pokračoval 

v kartáčování Severusových vlasů, očividně ponořený do toho zážitku. 

„Za jakých okolností?“ 

„Tak tedy… nastoupil jsem po válce do bystrozorského sboru, kde jsme stopovali 

Smrtijedy, kteří unikli, abychom je dovedli před soud. Někteří odporovali a my 

jsme při více než jedné příležitosti použili i smrtící prostředky.“ Harry se 

chvilkově odmlčel a protáhl prsty skrz záplavu vlasů, pročesávaje prameny. 

„Také jsem několik lidí odsoudil k mozkomorovu polibku,“ pronesl Harry. „Takže 

asi můžeš říct, že jsem je zabil také.“ Harry mluvil velmi věcně, bez výčitek 

svědomí či triumfálnosti a zněl starší než na těch svých dvacet tři let. 

„To je všechno?“ zeptal se Severus klidně. 

„To je všechno,“ odpověděl Harry. 

Harry začal do rukou přímo na vrcholu Severusova temene shromaždovat jeho 

vlasy a rozdělil je na tři prameny. Ten pocit byl příjemný, jak si Severus 

uvědomil. Zhluboka si povzdechl, uvolnil se a ještě více se zaklonil, nastavuje 

svou hlavu svému pánovi. 

„Dobře,“ zašeptal Harry a v jeho hlase zaznělo uznání. Prsty stáhl prameny 

k sobě, pevně za ně zatahal, ale ne krutě, a zaplétal je do copu. 

„Bolela vás ještě někdy vaše jizva?“ zeptal se Severus. „Kdykoliv?“ 

„Ne,“ odpověděl Harry nepřítomně. „Od války mě nikdy neobtěžovala. Ani 

jednou.“ 

„Nějaké další fyzické symptomy? Bolesti hlavy, záchvaty, halucinace?“ 

„Ne. Nic. Daří se mi celkem dobře, děkuji za optání.“ 

Přidal další vlasy do copu a ten začal houstnout, jak Harry pokračoval v pletení, 

zcela upoután svým konáním. 

„Proč mi nevěříte?“ zeptal se Severus. Pokládal otázky bez obviňování či 

sebelítosti. Sám už ty odpovědi samozřejmě znal, ale přesto dumal nad tím, jestli 

se, když bude takové otázky pokládat dostatečně často, nevynoří něco nového. 

Harry se tiše zasmál. „Jak ti mohu věřit? Tvé vzpomínky v myslánce se mě 

snažily přesvědčit, že na mě muž, kterého jsem miloval skoro jako svého otce, 

dohlížel a pečoval o mě jen pro to, abych ve správný moment zemřel. Také mi 

sdělily, že ti údajně tvrdil, že musím zemřít, aby válka skončila a Voldemort byl 

poražen. No… udělal jsem, co jsi mi řekl, že bych měl. A přesto jsem… což je 

dost zvláštní, nezemřel. Válku jsme vyhráli a Voldemort je pryč. Takže z toho 

vyplývá, že jsi lhář. Lhář toho nejhoršího druhu, Severusi – toho druhu, který 

musí být dopaden.“ Jeho hlas byl drsný, ale jeho ruce nepřestávaly se svou 

jemností, pohybujíce se níž a níž. 

Severus cítil, že už bude cop hotový a rozhodl se položit jednu poslední otázku. 
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„Máte v držení kámen vzkříšení. Proč nevyvoláte Brumbála a nezeptáte se ho 

sám? Potvrdí vám, že jsem vám říkal pravdu.“ 

Harry dokončil cop, umístil na jeho konec stužku a zavázal ji, aby cop držel na 

místě. Pak se neočekávaně postavil a vztyčil se nad Severusem, který byl stále 

ještě usazený na podlaze, jeho nově spletený cop pevně sevřený v Harryho pěsti. 

Poté Harry bez varování jeho cop pustil a dvakrát Severuse uhodil hřbetem ruky 

do tváře. Severus kvůli brutalitě jeho úderů bezděčně zalapal po dechu. Kovový 

prsten – Harryho svatební prsten, který stále ještě nosil – mu natrhl ret. 

„Přesvědčil jsi ho, že jsi na jeho straně. A pak jsi ho zabil. Už nikdy těmi svými 

nečistými zrádnými rty nevyslovuj jeho jméno,“ zavrčel Harry nebezpečně. 

„Nikdy.“ 

Severus na Harryho nevěřícně zíral. Jejich pohledy byly zaklesnuté v sobě. 

„Můj slib mě zavazuje k tomu, abych chránil tvůj život,“ připomněl mu Harry 

kousavě. „Ale víš co? Pro fyzické přežití nepotřebuješ ani jazyk ani hlasivky. 

Takže… nepokoušej své štěstí.“ Harry na něj namířil hůlkou, zaměřil se na jeho 

ústa a lehce se pousmál, protože očividně očekával odpověď. Přesto mu Severus 

nehodlal na výsměšky a hrozby odpovídat. To nejlepší, co mohl udělat, bylo na 

důkaz pánových slov přikývnout. Naštěstí to bylo dostatečné. Harryho výraz 

zjemněl a on se natáhl k Severusovi, aby ho zvedl z podlahy. 

„A teď odejdi,“ pronesl Harry. „Ten cop ti sluší. Prozatím si ho nech.“ 

 

Kapitola 11 – Rozbitý zachránce 

Harry se nezatěžoval tím, aby Severuse po jejich sezení s otázkami a odpověďmi 

vyléčil, a Severus to také nebral na zřetel. Pravdou bylo, že kdyby dostal šanci, 

asi by se rozhodl, že vyléčení odmítne – protože jinak by to jen vyvolalo iluzi, že 

se nic nestalo. A Severus ve svém věku a v této kritické době svého života neměl 

zájem o iluze jakéhokoliv druhu. 

Následující den byl pátek, druhého května. Severus se vzbudil před svítáním, jen 

aby si uvědomil, že je v domě něco jinak. Nacházela se tam podivná aura ticha, 

která vycházela ze spodního patra. Neslyšel jediný zvuk, který jeho ostrý sluch 

obvykle rozpoznal – dokonce ani vrzání prken v podlaze, ani praskání ohně 

v krbu… prostě nic. Pomyslel si, že to bylo skoro, jako by bylo na obývací pokoj 

uvrženo tišící kouzlo. Rychle se oblékl a sešel do přízemí. 

Harry seděl v obývacím pokoji za jídelním stolem, s hlavou zanořenou v pažích. 

Na první pohled to vypadalo, že spí, ale pak, jak ho Severus pozoroval, si všiml, 

že se jeho ramena lehce otřásají. Plakal – vzlykal, jak si Severus uvědomil, a 

seslal kolem sebe tišící kouzlo, aby ho nevzbudil. 

„Harry,“ zavolal na něj. 

Harry se prudce napřímil a zlostně na něj zazíral. 
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„Sejměte to kouzlo,“ požádal ho Severus. 

Harry tak učinil a stále se mračil. „Co ty po mně chceš?“ vyštěkl. 

Severus odsunul židli a usadil se ke stolu naproti němu. 

„Zapomeňme na několik minut na roli mučitele a oběti a jen spolu mluvme. Jste 

toho stále schopen, pane Pottere?“ 

Harry sklonil hlavu a lehce kývl. „Pro teď ano.“ 

„Dobře,“ odpověděl Severus vyrovnaně. „Dovolte mi, abych se vás zeptal – co se 

s vámi děje? Tohle není vaše normální chování. Musíte si to přece uvědomovat.“ 

Harry ohrnul rty do úšklebku, na který by byl Draco Malfoy neskonale pyšný. „Jsi 

vyděšený?“ 

„Nesmírně,“ odpověděl Severus suše. „Jen ne kvůli sobě.“ 

Následoval zahořklý, rozezlený smích. „Nech mě hádat. Jsi vyděšený kvůli mně a 

mé duši.“ 

„Ne,“ pronesl Severus chladně. „Avšak jsem velmi vyděšený kvůli vašim 

přátelům a lidem, kteří vám jsou nablízku. Ničím neomezovaný sadismus u 

psychopata není nikdy bezpečná záležitost. Víte proč, pane Pottere? Protože se to 

stupňuje. Bez ohledu na to, co uděláte, vždy budete potřebovat ještě víc. Jak 

dlouho si myslíte, že vám bude stačit fackování a Cruciatus? A potom, jak dlouho 

bude trvat, než vás začnu nudit a rozhodnete se, že je čas zranit někoho jiného?“ 

Překřížil si paže na prsou a plně očekával, že ho zmiňovaný Cruciatus právě teď 

zasáhne plnou silou, ale Harry se sotva pohnul. 

„Nevím,“ zašeptal. „Ale v současné době nemám v úmyslu ublížit nikomu jinému. 

Jen tobě.“ 

„Stejně jako jste neměl v úmyslu ublížit Ginny Weasleyové?“ sondoval Severus 

bez obviňování v hlase. 

„Neublížil jsem jí,“ odpověděl Harry vyčerpaně. „Ale… čím déle jsme byli spolu, 

tím více se mě bála. I když mi stále tvrdila, že mě miluje. Na konci mou 

přítomnost nemohla ani snést… Ale přesto neodešla. Nechápal jsem proč… ale 

když jsem ji pak viděl plakat nad Alovou kolébkou… tehdy jsem to pochopil. 

Takže jsem jí jedné noci řekl, že jestli bude chtít odejít, může si vzít Ala a 

Kráturu. Ona… zmizela hned druhý den. Aniž by cokoliv řekla.“ Harry se zatrpkle 

zasmál. „Kdo ví… možná, že to, že jsem ji nechal jít, byla ta poslední ušlechtilá 

věc, kterou jsem za svůj život udělal.“ 

Severus na něj upřeně hleděl a potlačil v sobě jakoukoliv soucitnou poznámku – 

teď na ni nebyl čas. „Řekněte mi – nechal jste se vyšetřit u svatého Munga?“ 

Harry se hořce a bolestně zasmál. „Jestli jsem se nechal? Ach, ano. Minulý rok 

jsem na Hermionino naléhání strávil tři týdny na pozorování. A víš co? Nejsem 

démon, nejsem upír, ani vlkodlak, ani nemrtvý, nejsem ovlivněn temnou kletbou, 
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ani nemám tumor na mozku, a abych nezapomněl, nejsem ani víla. Ve 

skutečnosti, jak ukázaly lékařské testy, jsem dokonale zdravý a nic jiného než 

naprosto kompletní a nudný člověk.“ 

Severus zamyšleně přikývl. „Dobře. To jsou dobré věci na vyloučení. Vedl jste si 

v posledních letech deník?“ 

„Jo.“ Harry na něj vrhnul letmý pohled. „Proč?“ 

„Zkoušel jste jej číst zpětně, abyste zjistil, jestli neexistují nějaké spouštěče 

vašeho… stavu?“ 

„Mým stavem,“ zopakoval Harry hlasitě, „je to, že jsem uvízl se zrádcem a 

vrahem, upoután k němu nezrušitelným slibem. Jak se to slučuje s mým 

stavem?“ 

„No, rozhodně se zdá, že z toho dokážete vyždímat, co jen jde,“ pronesl Severus 

bez humorného podtextu. „Nicméně mohu říct, že odplata, kterou si vymáháte 

na mně, si na vás rovněž vybírá svou daň. Což mě vede k domněnce, že nejste 

zcela sám sebou.“ 

„Možná jsem nikdy nebyl sám sebou,“ odvětil Harry. „Možná jsem byl jen tím, co 

ode mě očekávali druzí… ten vždy tak ohleduplný, podělaný zachránce 

kouzelnického světa.“ 

„Možná,“ přemítal Severus. „I tak se zdá, jako byste to jednání, že nejste sám 

sebou, posunul na novou úroveň. Proč?“ 

Harry se pousmál. „Myslím, že je to naprosto zřejmé. Nenávidím tě. Chci, abys 

trpěl.“ 

„Samozřejmě,“ souhlasil Severus. „Ale otázkou zůstává proč?“ 

„PROTOŽE JSI ZAVRAŽDIL MÉ RODIČE!!!“ zařval Harry a jeho hlas se rozléhal 

celým domem. 

Severus se nenechal zastrašit nebo odradit. „Ano. To je vskutku pravda. Ale to 

stejně tak Petr Pettigrew a vy jste ho i přesto bránil před Lupinem a Blackem.“ 

„V tom je rozdíl!“ zasyčel Harry. 

Severus na něj vyrovnaně hleděl. „Jak? Odpusťte, ale zřejmě se mi nedaří vidět 

žádný kvalitativní rozdíl mezi mnou a Petrem Pettigrewem.“ 

Harry s absolutním nezájmem pokrčil rameny. 

„Dobře,“ pronesl Severus znovu. „Tak se vraťme k té záležitosti s deníkem. Jak 

podrobné jsou vaše záznamy?“ 

„Dost,“ odpověděl Harry unaveně. „Nech mě hádat – teď si můj deník budeš chtít 

přečíst, ne?“ 

„Ani by se mi nesnilo, abych o něco takového žádal,“ odpověděl Severus. „Avšak, 

mohl bych vám navrhnout, abyste jej zaslal na analýzu slečně Grangerové? 

Možná by mohla najít něco, co jste vy opomněl.“ 
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„Jako třeba?“ vyzval ho Harry. 

„Jak bych to mohl vědět?“ odsekl Severus. „Posledních pět let jsem byl 

v kómatu, jen abych po svém probuzení zjistil, že mě zotročil psychopat. Věřte 

mi, že nemám náladu na teoretizování s nedostatečnými informacemi. Mám 

nicméně poměrně nepříjemnou naději, že budu po zbytek svého života loutkou 

v rukách dalšího Temného pána.“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Jen mi blbneš hlavu.“ 

„Ne,“ odpověděl Severus. „Kdybych vám jen blbnul hlavu, pak bych apeloval na 

vaši lepší stránku. Říkal bych vám, že vaše matka neobětovala svůj život, aby se 

z vás stal sadistický psychopat. Říkal bych vám, že si Hugo zaslouží lepší příklad 

než tohle a že Al a Ginny potřebují skutečného Harryho,“ Severus poslední dvě 

slova výsměšně zdůraznil, „aby se o ně postaral. Ale vy byste mě stejně 

neposlouchal, protože nakonec na těch slovech nezáleží, pane Pottere, protože 

vy jste nový Temný pán, či až nebezpečně blízko tomu, abyste se jím stal, a 

dokážete uvrhnout celý kouzelnický svět do chaosu, dokud své chování 

nedostanete pod kontrolu.“ 

Harry opovržlivě zavrtěl hlavou a podíval se na Severuse s odporem. Severus se 

setkal s jeho pohledem a opětoval jej. Na několik minut na sebe v naprosté 

tichosti zírali, dokud se Harry nakonec neodvrátil. 

„Líbí se vám to?“ vyzval ho Severus otevřeně. Svou otázku nerozvedl, oba věděli, 

co to znamená a Harryho odpověď to jen potvrdila. 

„Anó,“ zasyčel Harry vzdorovitě. „Líbí se mi to. Líbí se mi to. Líbí se mi, když tě 

sleduji, jak se snažíš předstírat odvahu, i když vím, že jsi zatraceně vyděšený a 

připravený propuknout v slzy jako děcko. A nemyl se, donutím tě brečet a užiju 

si to.“ Harry na něj znovu upřeně hleděl a pokračoval. „Líbí se mi, když tě vidím 

krvácet. Líbí se mi, když se svíjíš a chvěješ se, když se tě dotýkám. Líbí se mi, 

jak se mi snažíš podrobit a přitom víš, že budeš nenávidět každý jednotlivý 

moment toho všeho… a …“ Jeho hlas lehce zadrhl. 

„A?“ dotíral Severus nemilosrdně. 

„A pak se objeví okamžiky, kdy se sám nenávidím za to, že se mi to líbí,“ 

zašeptal Harry. „Ovšem takové chvíle jsou velmi vzácné. Protože já celým svým 

srdcem věřím, že si zasluhuješ všechno, co se ti děje.“ 

Harry se náhle prudce postavil a otřel si tváře rukávem. Pak na sebe seslal 

kouzla pro očistu a úpravu vzhledu, která odstranila všechny stopy po vlhkosti a 

zčervenání jeho tváře. Když promluvil příště, jeho hlas zněl pozoruhodně klidně a 

nesl v sobě jen lehký podtón sarkasmu. 

„Na zbytek dne budu pryč. Snaž se, abych ti moc nechyběl.“ 

Severus na něj pohlédl. „Hodláte jít na King´s Cross?“ 

„Jo, proč? Chceš mě doprovodit?“ 
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„Nedokázal bych vymyslet lepší činnost na naši druhou schůzku,“ odpověděl 

Severus beze špetky humoru. 

Harry se nevesele usmál. „To rozhodně.“ 

Než nastal úsvit, společně opustili Godrikův Důl a zamířili na londýnské nádraží. 

Ovšem na King´s Cross nebylo vůbec nic. A přesto si tam Harry sedl a čekal, 

mžoural do tváří lidí, kteří spěchali kolem něj. Severus důkladně pročesal nádraží 

a hledal jakékoliv stopy, které by Harryho mohly přivádět na toto místo. Tedy 

natolik důkladně, nakolik toho byl bez hůlky schopen. Prozkoumal lavičky, koleje 

vlaku, cihlové sloupy a dokonce mluvil i s prodejcem jediného stánku s jídlem v 

okolí. Ale na tom místě nebylo nic neobvyklého ani pozoruhodného, vlastně 

vypadalo úplně stejně, jak si ho Severus pamatoval. Den uplynul, zatímco 

Severus pátral a Harry čekal. 

Několik lidí Harryho poznalo a navázalo s ním kontakt, ale rozhovor nikdy netrval 

moc dlouho. Takže, když se den chýlil ke konci a slunce už zapadlo, neobjevilo se 

nic. Nakonec Harry prošel celé nádraží, sesílal kouzlo Revelio a hloubkově 

skenovací kouzla na každý centimetr. Když skončil a usadil se očividně vyčerpaný 

na lavičku, už bylo po druhé hodině ráno. 

„Mám toho dost,“ pronesl Harry unaveně. „Nic tady na mě nečeká.“ 

Jeho hlas se lehce chvěl, když mluvil, ale přesto se nepohnul, aby vstal. 

„Můžeme tedy jít domů?“ zeptal se Severus. 

Harry mu věnoval rychlý pohled. „Jistě. Ne, že by tam na mě snad něco čekalo 

rovněž. Moje žena a syn jsou pryč… a namísto nich jsem na příštích několik 

desetiletí uvízl s osobou, která zabila mé rodiče a mého mentora.“ Praštil rukou 

do lavičky. „Ale jo. Můžeme. Je pozdě. Pojďme domů.“ 

 

Kapitola 12 – Temná noc 

Sobota proběhla mírumilovně a bez událostí. Harry spal až do brzkého odpoledne 

a pak znovu odešel na King´s Cross. Vrátil se extrémně pozdě a zamířil rovnou 

do postele, aniž se Severusem promluvil. 

V neděli se Harry opět vydal rovnou na nádraží, ale tentokrát se vrátil v poměrně 

přijatelnou hodinu. Právě v okamžiku, kdy se usadili k večeři, zazvonil domovní 

zvonek a Harry šel otevřít. 

Severus jen sotva rozpoznal toho vysokého, mladého muže s lehce zakulacenou 

tváří, který se k nim připojil v jídelně. Byl to Neville Longbottom. 

Harry přizval Nevilla, aby se k nim posadil a Neville tak učinil, zíraje na Severuse 

opatrně a s úžasem. Severus učinil pohyb, aby se postavil a odešel nahoru, ale 

Harry lehce zavrtěl hlavou a tak Severus zůstal. Jedli, zatímco Harry a Neville 

hovořili o nějakých věcech, které souvisely s prací, o Hermionině skuhrání nad 

tím, že Azkaban opět stráží mozkomorové, o Nevillově práci na zdokonalení 
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mnoholičného lektvaru a o nadcházejícím odchodu Minervy McGonagallové 

z Bradavic do důchodu. 

Když bylo po večeři, Harry sklidil ze stolu. Neville na Severuse pohlédl 

s obezřetností a lehce se začervenal. 

„Co?“ dožadoval se Harry. 

„Tohle je tak neskutečné. Nedokázal jsem věřit vlastním uším, když jsem to 

slyšel,“ pronesl Neville tiše. „Nejprve jsem měl za to, že je to jeden 

z Georgeových hloupých žertů. Myslím tím – to jako vážně…?“ 

„Vážně,“ odpověděl Harry trochu domýšlivě. „Takže, Neville – o co ti jde?“ 

Neville něco zamumlal. 

„Ven s tím, kamaráde. Znám tě dost dobře. Něco chceš. Takže, co je to?“ popíchl 

jej Harry. 

Neville vydal rozpačité povzdechnutí. „Šikla by se mi nějaká pomoc,“ zamumlal 

zdráhavě. 

Harry ho s pobavením sledoval. „Poslouchám.“ 

Neville se na něj podíval rozzlobeně. „Vím, na co myslíš. Už je to chvíle, co se 

mi… v laborce… povedl nějaký průlom. Myslím tím…“ 

„Neville, tobě se v laborce nikdy žádný průlom nepovedl,“ konstatoval Harry 

otevřeně a trochu netrpělivě. „Tvůj výzkum na poli lékařské herbologie a léčivých 

lektvarů byl vždycky při nejlepší vůli průměrný.“ 

„To si nemyslím,“ odporoval Neville tiše. „Vím, co dělám – a myslím, že v tom 

jsem docela dobrý. Ale už nějakou dobu se mi nedostává nových nápadů či vizí. 

Hermiona má na druhou stranu,“ pokračoval Neville s nechutí, „nové nápady 

každý týden… A touhle rychlostí získá její tým cenu Stříbrného kříže dřív, než 

stihnu říct Waddawazi.“ 

Harry se s rozkoší nahlas zasmál. „Neville… ty si ze mě děláš prdel. Ona tráví 

výzkumem jen den a půl – zbytek její pracovní doby zabere administrace. A ty ji 

stále nedokážeš přetrumfnout?“ 

Neville potichu zaklel. „Nemusíš to rozmazávat, Harry,“ zabrblal. „Nevím, jak to 

dělá, jen vím, že chci aspoň jednou vyhrát.“ 

Harry se zachechtal. „Takže si tohohle umaštěnce chceš půjčit, huh? Vysát z něj 

nápady, okoukat techniky a donutit ho, aby ti pomohl soupeřit s Hermioniným 

týmem, aniž bys mu přiznal jakékoliv zásluhy? Ohromil´s mě, Neville. To je… 

téměř zmijozelské.“ 

„No ták, Harry,“ prosil ho Neville tiše a zoufale. „Známe se tak dlouho, ty a já. 

Prosím? Co ti to udělá, když mi pomůže? Všechno, co chci, je trochu srovnat 

skóre. A mimoto… to vážně chceš, aby celý den vysedával v Godrikově Dole na 

zadku a ošmatlával tvoje rodinná alba, zatímco jsi pryč?“ 
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To očividně zasáhlo citlivou strunu a Harry se nevesele zasmál. „Se slovy to 

vážně umíš, Neville. Tak tedy dobrá. Vyzvedni si ho zítra v šest hodin ráno.“ 

Neville se nad tím návrhem rozklepal. „Harry, představa šesté ranní mi nedělá 

dobře už jen z principu.“ 

Harry se rozchechtal. „Ty jsi takový líný parchant, Neville. Žádný div, že v práci 

neděláš pokroky. Ať je to, jak chce, Hermiona už mi jde stejně na nervy, takže 

mi nebude vadit, když ji uvidím trochu uzemněnou. Takže si ho půjč. Ať ti 

pomůže. Bude dělat dobrotu, to ti garantuji.“ 

Severus poslouchal celý rozhovor, zatímco v něm doutnal skrytý vztek. Cítil, jak 

mu céva u pravého spánku začíná pulzovat, což se vždy stávalo, když měla jeho 

nálada sklony vybuchnout. Uvědomil si, že si ve skrytu duše přál, aby dostal 

šanci z Godrikova Dolu uniknout a dělat něco jiného – cokoliv jiného a tohle byla 

stejně dobrá šance jako každá jiná – ale celá ta myšlenka, že by měl pomáhat 

očividně průměrnému, línému a bezohlednému mladému muži soupeřit proti 

jednomu ze dvou lidí na celém světě, kteří mu věřili a podporovali ho, byla 

nesnesitelná. Ne, že by do něčeho takového měl v úmyslu vložit všechno své 

úsilí, ale i přesto – zjistil, že se mu i z pouhého toho návrhu dělá zle. A slyšet, že 

o Hermioně Grangerové mluví Harry najednou opovržlivě, jeho nechuť jen 

přiživilo. 

Letmo vrhnul na Nevilla ne moc přátelský pohled a ten najednou vypadal, že 

nemá daleko k mdlobám. Harry si toho všiml a rozezleně vyštěkl: „Och, u 

Merlinovy brady, Neville, vzmuž se! Škola je za námi a ty si v duchu nemusíš 

představovat Snapea v šatech svojí babičky, abys mu dokázal čelit.“ 

Severus si nebyl zcela jistý, co si o tom mentálním obrazu myslet, a ani si nebyl 

jistý, jestli se na to chtěl ptát. 

Neville, který vypadal na omdlení více než dříve, odešel krátce poté. 

Jakmile se za ním zavřely dveře, Harry zamířil k Severusovi, který stále ještě 

seděl u stolu, a vztyčil se nad ním. 

„Viděl jsem ten pohled,“ oznámil mu tiše. „Myslíš si, že jsme odporní. Myslíš, že 

je naše jednání… neetické…“ přemítal Harry výsměšně. 

Severus pokrčil rameny. „Nezáleží na tom, co si myslím,“ pronesl suše. „Na čem 

ovšem záleží, je to, co si o sobě bude pan Longbottom myslet od teď za pět let, 

až bude Stříbrný kříž ukazovat svým dětem.“ 

A pak, než měl Severus šanci vstát, ucítil, že na něj bylo sesláno poutací kouzlo a 

připevnilo ho k židli. Harry rychle a bez dlouhých cavyků popadl opěradlo židle a 

posunul jej spolu se Severusem k jídelnímu stolu. 

„Myslíš si, že jsi v pozici, abys mohl provádět morální soudy?“ dožadoval se 

Harry. „Myslím, že jsi zapomněl na to, kdo jsi. A teď je čas ti to připomenout.“ 
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Harry odešel a Severus zůstal sedět a čekal. Když se Harry vrátil, měl v rukách 

neobvykle dlouhý kus pergamenu a brk, který vypadal matně povědomě. 

Severus pohlédl na brk, všiml si absence inkoustu a jeho rty se o vlastní vůli 

stočily do úšklebku. 

„Krvavý brk, pane Pottere?“ zeptal se Severus s pozvednutým obočím. „Mám jen 

jednu otázku – co vám tak dlouho trvalo?“ 

Harry rukou sáhl Severusovi na bradu a zvedl mu hlavu. „Zvláštní. Skoro mi tě 

začalo být líto. Až do dneška.“ 

„No, nemůžu vám ani vypovědět, jak jsem rád, že jste přišel k rozumu,“ sdělil 

mu Severus pohrdavě. 

Harry mu dal rychle a nečekaně prudkou facku. 

„Dovol mi ti připomenout, co jsi,“ začal Harry tiše. „Jsi zrádce. Vrah. A zbabělec. 

Jsi zbabělec, protože jsi strávil celý život tancem na hranici mezi dobrem a zlem, 

zatímco jsi přesvědčoval obě strany, že jsi s nimi, abys měl krytá záda bez 

ohledu na to, kdo vyhraje. Jsi vrah, protože jsi seslal smrtící kletbu na muže, 

který tě miloval. A jsi zrádce, protože i když ti Brumbál důvěřoval natolik, abys 

měl přístup na školní pozemky, tak první věc, kterou jsi udělal, bylo, že jsi 

přetlumočil vyslechnuté proroctví Temnému pánovi – bez zaváhání nebo 

jakékoliv pochybnosti.“ 

Harry zkřížil ruce na prsou a bez mrknutí na Severuse zíral. „Vím také, kdy se to 

stalo,“ zašeptal Harry. „Vím, kdy jsi nás zradil. Zdá se, že je Halloween tvůj 

šťastný den, Severusi. A to je přesně to, co chci, abys napsal. Den tvé zrady. 

Večer všech svatých 1979. Napsaný tvým rukopisem.“ 

Severus na něj pohlédl s překvapením a uvědomil si, že je jeho rozhodnutí 

protestovat a bojovat to tam. Znovu se musel sklonit nad Potterovým temným 

smyslem pro spravedlnost – ten úkol nebyl nespravedlivý a dokonce ani nijak 

obzvláště krutý ve světle toho, co se dne 31. října 1979 událo a jaké to mělo 

následky. A Severus si opět uvědomil, že jeho hrdost a arogance ustupují 

naprostému a kompletnímu odporu k sobě samému, což bylo jeho dědictví na 

více než dvě desetiletí. 

Harry upřeně sledoval jeho tvář. Když si všiml změny na jeho výrazu, seslal na 

něj kouzlo, aby mu uvolnil pravou ruku. 

„Piš,“ prohlásil Harry. „Budeš to samozřejmě dělat celou noc, ale bude to stát za 

to. Pokud si vzpomínám správně, pak tisíc vět splní svůj účel. Možná ti to 

nakonec pomůže si vzpomenout, kým jsi, co jsi učinil a jak malý jsi, abys mohl 

posuzovat ostatní.“ 

„Možná,“ odpověděl Severus apaticky. 

Přiložil brk k pergamenu a napsal první větu: Večer všech svatých 1979. 
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Zatímco psal, kůže na jeho pravé ruce zrudla a on naprosto jasně pocítil řezání. 

Sledoval s otupělou fascinací, jak se řez rozevírá a uzavírá a hojí se, zanechávaje 

za sebou sotva viditelnou linii textu. Automaticky sevřel svou pěst kolem brku, 

aniž by vydal jediný zvuk. Harry, který postával vedle něj, se tiše rozesmál. 

Severus ho nepoctil ani jediným pohledem. Jak pokračoval ve psaní, zranění na 

jeho ruce se objevovalo a hojilo znovu a znovu a jizva se pokaždé stávala lehce 

výraznější – ale on od této chvíle už pěst nikdy nesevřel, nekousl do rtu, ani 

nepohnul svalem na tváři, aby vyjádřil svou bolest. 

Harry ho asi hodinu sledoval, vůbec ze své oběti nespouštěl oči, a drobně se 

usmíval. 

Nakonec vstal a pronesl: „Dobrou noc, Severusi. Pokračuj v tom. A nedělej moc 

časté přestávky. Ráno chci vidět tisíc vět a permanentní otisk na tvé ruce.“ 

Harry šel do postele a nechal Severuse bez možnosti pohybu připoutaného na 

židli, jen s pravou rukou volnou, aby mohl psát. 

Padla tma a on byl sám, zadržený na místě, s ničím jiným než krvavým brkem, 

pergamenem, tančícími plameny v krbu a vzpomínkami. 

Hodiny plynuly a on stále psal. 

Psal bez zastávky, bez odpočinku, téměř uchvácený celým svým jednáním. 

Nakonec si už ani nebyl jistý, kdo koho potrestal – jestli to byl Harry Potter nebo 

on sám, kdo se nakonec potrestal způsobem horším, než je chladné 

sebepohrdání. Cítil, jak mu krev teče z ruky, špiní pergamen a povrch stolu, ale 

ten pocit ho nervoval jen lehce. Staré vzpomínky se vynořovaly a pohlcovaly jej, 

blokujíce bolest, ponížení, celou tu bezmocnost současné situace. 

Pamatoval se na ten večer až moc dobře. Pamatoval si tah temného znamení, tu 

touhu, nutkání, které proudilo jeho myslí, zatímco si sebe byl vědom jen napůl. A 

to přinejmenším. Pamatoval, že vyslechl slova proroctví a věděl, že musí 

informace z něj předat… Zdálo se to v tom čase dostatečně nevinné a přesto 

dramatické, aby mělo význam se Temnému pánovi svěřit. To, že by měl nechat 

ústa zavřená, ho tehdy ani nenapadlo. Jediný útržek informace sdělený omylem 

znamenal celoživotní lítost. 

S prázdnotou v hlavě si pomyslel, že možná zemřel na Naginino kousnutí a že 

tohle bylo peklo, ve kterém byl Harry Potter jen výplodem jeho fantazie, nutil ho 

znovu a znovu platit za své hříchy a smál se mu, když tak činil. 

Když nastalo ráno, Harry sešel dolů a prohlédl si jeho zakrvácenou ruku. 

„Moc dobře,“ pronesl s falešnou vážností. Seslal několik čistících kouzel, aby 

nechal zmizet krev z povrchu stolu a dokonce i ze Severusovy ruky. Jen ta 

čerstvě zhojená jizva zůstala, jako svědek zrady, která se odehrála před bezmála 

čtvrt stoletím. 
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Když Harry uvolnil poutací kouzla, Severus se pohnul – a byl odměněn explozí 

bolesti v šíji, zádech a ramenou. Cuknul sebou jen lehce. Postavil se a protáhl se, 

jeho záda a paže protestovaly při každém pohybu. Byl vyčerpaný, ale více 

duševně než fyzicky, tak vyčerpaný, že by byl asi schopen prospat celé dny a 

přesto by to nebylo dost. 

Harry ho chladně sledoval. „Umyj se a připrav se na odchod. Dnes budeš 

pracovat pro svého druhého nejméně oblíbeného studenta a dokážu si 

představit, že až přestane ohýbat páteř, udělá víc, než že jen ztříská tvou ruku 

pravítkem, aby tě potrestal za roky emocionálního týrání, kterým jsi ho poctil.“ 

Kapitola 13 - Spiklenci 

O půl hodiny později Severus vyšel ze sprchy a oblékl se. Vzal si na sebe hábit 

s dlouhými rukávy a pod to nátělník, který je měl ještě delší, takže pohodlně 

zakrýval polovinu jizvy od krvavého brku a dobře mu seděl. 

Neville Longbottom se ukázal, aby ho vyzvedl, brzy poté. Severus, stále 

vyčerpaný z té noci beze spánku a mučení, se o to vlastně ani nestaral. Pokud 

šlo o něj, stále se cítil jako v pekle, teď byl jen na den přesunut na jiné oddělení. 

Neville Harrymu přemrštěně poděkoval a pak kývl na Severuse a oba se vydali 

na cestu. Použili k přesunu ke svatému Mungovi letax a objevili se v malinké 

lektvarové laboratoři, která vypadala neorganizovaně, omšele a zcela… průměrně 

ve všech směrech. Severus se bezmála otřásl pří představě práce na takovém 

místě, ale Neville k jeho překvapení neměl zájem tam zůstávat. Vhodil do ohně 

další hrst prášku a oba vstoupili znovu do krbu a poté, o vteřinu později, do 

prostorné, prosvětlené kanceláře s obrovským stolem u okna. Hermiona 

Grangerová vstala – ne, ve skutečnosti vyskočila – a zamávala jim přes místnost. 

„Profesore! A… Neville!“ zasmála se. „Podařilo se to! Dostal jsi ho pryč! Na jak 

dlouho?“ 

„Na tak dlouho, dokud bude můj výzkum léčivých lektvarů průměrný, jak 

doufám,“ pronesl Neville sarkasticky. „Což může chvíli trvat.“ 

Severus na ně v úžasu hleděl. 

Hermiona se zářivě usmála. „Profesore, říkali jsme si, že byste raději netrávil 

celé dny v Godrikově Dole… a opravdu si myslím, že bychom se měli co nejvíce 

držet pohromadě.“ 

Její úsměv brzy zmizel, když se k nim dostala a prohlédla si Severuse detailněji – 

a všimla si blednoucí rány na jeho rtu a čerstvé jizvy na jeho ruce. Držel svou 

ruku nenápadně natočenou stranou, napůl skrytou dlouhým rukávem svého 

hábitu, ale i přesto jí to nové zranění neuniklo. Vzala jeho ruku do svých a 

zahleděla se na ni. 

„Večer všech svatých 1979 – co to má znamenat?“ dožadovala se. „Tehdy se 

Harry ještě ani nenarodil!“ 
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„Byl to den, kdy jsem Temnému pánovi přinesl proroctví Sibyly Trelawneyové,“ 

pronesl Severus nezúčastněně. 

Kousla se do rtu a sevřela ruku v pěst, očividně se pokoušejíc přemoci svou 

zlost. 

„Nemůžu tomu uvěřit!“ zvolala nakonec s rozhořčením v hlase. „Po všem tom 

napětí kolem Brumbálovy armády, když jste VY zásoboval Umbridgeovou 

falešným veritasérem, kdy jste VY šel zkontrolovat Siriuse, abyste se ujistil, že je 

v pořádku, kdy jste VY zalarmoval Řád v době, kdy jsme se řítili do toho udělat 

něco tak strašně stupidního… budete VY ze všech lidí vystavovat na odiv 

zatracenou jizvu od krvavého brku?“ 

Několik minut na ni bez výrazu zíral a pak nezúčastněně pokrčil rameny. Poté 

náhle svou ruku vytrhl z jejího sevření a překryl jizvu znovu rukávem. „Na tom 

nesejde,“ pronesl unaveně. „Takže o co tady tedy jde? O miniaturní spiknutí proti 

Ministerstvu? Znovuobnovení Brumbálovy armády?“ 

„Jo,“ potvrdil Neville, nestaraje se o to, aby ve svém hlase nenechal proznít 

beznaděj, „armáda čtyř.“ 

„Pěti, pokud počítáme i Huga,“ dodala Hermiona nevesele. „Možná už by bylo na 

čase dát mu hůlku.“ 

„O co jde?“ zopakoval Severus. 

Odpověděl mu zdráhavě Neville. „Jde o to, že… se zdá, že jsou jím všichni 

ovlivněni… víc, než je normální. Myslím tím… je to skoro, jako by mohl zasáhnout 

do mysli člověka a uzpůsobit si ji. Ostatní lidé se stanou jeho otroky celkem 

snadno. Věří Harryho teoriím, souhlasí s jeho reorganizacemi, podporují jeho 

jednání… bez ohlednu na cokoliv. A tento… vliv s časem narůstá.“ Neville sklonil 

hlavu. „Myslím, že je v tomhle tak trochu jako Voldemort… kromě toho, že na 

kontrolu lidí nemá temné znamení. Nepotřebuje ho. On… Myslím, že nějak 

zasahuje do myslí lidí a…“ 

Hermiona pohlédla na Severuse s lítostí. „Tehdy v Azkabanu – viděl jste Percyho 

a Kingsleyho…“ 

„Ach,“ vydal Severus, „lámal jsem si nad tím hlavu. Kdo je vůči jeho vlivu 

imunní?“ 

„Já jsem,“ prohlásila Hermiona neochvějně. „A stejně tak Ron a Neville. Vy jste, 

jak to tak vypadá, rovněž. A co se Huga týče, tak to těžko říct. Ještě je příliš brzy 

na nějaké soudy.“ 

„Existují ještě nějací další?“ zeptal se Severus. 

Hermiona smutně zavrtěla hlavou. „Pokud víme, tak ne. Všichni ostatní, které 

známe, jsou pod vlivem toho kouzla, jak by se tak řeklo. Weasleyovi, všichni 

kromě Rona… dokonce McGonagallová… i Lenka Láskorádová. Mimochodem, 

začínám si myslet, že to proto se Ginny rozhodla rozhoupat se k činu a utéct. 
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Mám za to, že cítila, že se stává někým jiným – a věděla, že tomu nedokáže 

vzdorovat. Takže odešla, když ještě mohla.“ 

Severus přikývl. „I když je to smutné, dává to smysl.“ Pečlivě prostudoval 

Hermioninu tvář. „Minule, když jsme spolu mluvili, tohle jste mi neřekla,“ 

upozornil ji jemně a bez obviňování. 

„Minule, když jsme spolu mluvili, jsem vás chtěla nějakou chvíli sledovat. Snažila 

jsem se být opatrná… Prostě proto, že jsem si myslela, že máme více času. A 

taky jsem nevěděla, co vím teď,“ zašeptala. Severus se na ni zadíval s otázkou v 

očích. „V sobotu jsem od Harryho dostala sovu. Přinesla mi jeho deník. Prosila 

jsem ho, aby mi ho ukázal celé poslední dva roky, a právě teď z nějakého 

podivného důvodu souhlasil…“ 

Severus se pokoušel nevypadat příliš samolibě, když se při jejích slovech usmál. 

Zazírala na něj, oči rozšířené v užaslém obdivu. „Přesvědčil jste ho! Jak?“ 

Severus pokrčil rameny. „Upřímně, nemám ani ponětí. Ani jsem si nemyslel, že o 

tom uvažuje. Takže… co jste našla?“ 

Zhluboka se nadechla. „Je to trochu dlouhý příběh…“ 

„Vyklop to,“ utnul ji Neville ostře. 

„Dobře,“ zamumlala. „Celé jsem to přečetla. Nedokázala jsem najít žádná 

vodítka, proč se mu to děje, ale pak jsem se rozhodla zanalyzovat jeho chování a 

zjistit, jestli jsou tam nějaké vzorce…“ 

Neville obrátil oči v sloup. „Hermiono!“ 

„Dělám, co můžu,“ bránila se suše. „Přidělila jsem numerickou hodnotu 

myšlenkám, slovním výpadům a chování, které nebyly pro Harryho před pěti lety 

přirozené. Čím větší intenzita… necharakteristicky násilného chování, tím vyšší 

numerická hodnota. Pak jsem ty hodnoty promítla do časové osy. Takže to 

zkrátím – jeho chování… jeho intenzita se zvyšuje exponenciální rychlostí.“ 

Neville lehce pobledl. „Tak tedy,“ začal rozpačitě, „co to… pro nás prakticky 

znamená?“ 

Hermiona otevřela ústa k odpovědi, ale nevyšel z nich žádný zvuk, a pak ztěžka 

polkla, očividně se pokoušejíc zadusit vzlyk. 

Severus si unaveně povzdechl. „Pane Longbottome, to znamená, že od teď za 

několik týdnů bude rána na mé tváři nebo jizva od krvavého brku ta nejmenší 

z mých starostí.“ 

Neville na ni upřeně zíral. „Hermiono… touto rychlostí, jak dlouho bude trvat, než 

někoho zabije?“ zeptal se velmi tiše. 

„To nevím. Myslím tím, že způsob, jakým jsem přiřadila numerické hodnoty, byl 

trochu nahodilý a…“ 

„JAK DLOUHO???“ rozkřičel se Neville z plných plic. 
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„Pokud nezjistíme, o co tady do háje jde, a nenajdeme způsob, jak to zastavit, 

pak asi ne moc dlouho. Přinejlepším pár měsíců, pokud mohu odhadnout. Možná 

méně.“ Pohlédla na Severuse s bolestným úsměvem. „Měl byste být v bezpečí, 

myslím… pro teď.“ 

„Nebuďte směšná, slečno Grangerová,“ vyhuboval jí Severus. „Pokud se 

rozhodne, že mě chce zabít, pak mě zabije. Pro někoho jeho kalibru není tak 

těžké najít způsob, jak Neporušitelný slib obejít. Jste chytrá žena. Došlo vám to 

ještě dříve než mně.“ 

Zuřivě vrtěla hlavou. „K tomu nedojde… Přísahám… Zastavíme ho… Nenecháme 

ho…“ 

„Nedojde k čemu, Hermiono!?“ dožadoval se Neville. „Harry ho nemůže zabít. 

V okamžiku, kdy to zkusí, Neporušitelný slib zabije jeho!“ 

Hermionin ret se rozechvěl. „Ne, pokud už bude mít viteál, Neville. Všechno, co 

potřebuje, je zabít předtím někoho jiného, a seslat kouzlo pro vytvoření viteálu… 

Pak bude nepřemožitelný… Bude si se Severusem moci dělat, co jen bude chtít, 

ať už složil Neporušitelný slib nebo ne. Harry ho umučí k smrti, pokud se 

rozhodne, že je to to, co chce.“ 

Neville klesl na židli stojící před jejím stolem. „Kurva,“ hlesl dosti mdle. „Takže co 

budeme teď dělat?“ 

„Vy byste měli jít do tvé laboratoře a začít pracovat,“ podotkla pevně. „Musíš 

zdokonalit svůj mnoholičný lektvar. Vraťte se v poledne. Ron se k nám připojí – 

to už bude mít po směně. Sedneme si, dáme hlavy dohromady a přijdeme na 

to.“ 

Neville se zahořkle zasmál. „Nepřišli jsme na to za celých pět let a teď na to 

máme kolik? Několik dní? Týden?“ 

Vyrovnaně přikývla. „Ano, to máme. A také to dáme do pořádku. V tomhle 

nemáme moc na výběr, nebo ano?“ 

 

Kapitola 14 – Porada 

Než opustili Hermioninu kancelář, Severus spolkl svou hrdost a tiše ji požádal o 

kouzlo pro obnovu sil a bdělost, aby dokázal celý den fungovat. Její velké hnědé 

oči se rozšířily ještě více než obvykle, ale nehádala se, ani netlačila na detaily, za 

což byl Severus nesmírně vděčný. 

Neville odvedl Severuse zpět do své laboratoře a tentokrát ten hrozný nepořádek 

a chabé osvětlení už nebyly tak moc depresivní. 

Neville a Severus strávili skoro pět hodin prací na mnoholičném lektvaru, či spíše 

– Severus Nevilla několik minut sledoval, než jeho frustrace dosáhla vrcholu, 

odsunul Nevilla z cesty a začal na lektvaru raději pracovat sám, zatímco Nevilla 

pověřoval jen jednoduchými úkoly, jako bylo poklízení a příprava ingrediencí. 
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V poledne zamířili, vyčerpaní a pokrytí šplíchanci z lektvaru, zpátky do 

Hermioniny kanceláře, kde už na ně čekali Hermiona a Ron. Byl pro ně připraven 

i oběd, a tak se všichni čtyři usadili kolem Hermionina pracovního stolu. 

Jedli v tichosti a pak několik hodin od začátku do konce zkoumali Harryho 

zápisník a společně znovu tvořili Hermioninu stupnici. Neville skučel, že je to 

bezpředmětné, ale Hermiona se do něj pustila a zvítězila s argumentem „o 

přesvědčivosti stupnice“, a tak to udělali. Jejich zjištění se nezměnila – jejich ne 

až tak vzdálená budoucnost stále vypadala bezútěšně. 

„Řekněte mi něco,“ požádal je nakonec Severus. „Ne že bych chtěl znít naprosto 

sebestředně, ale proč Harry nepoužil kámen vzkříšení, nepřivolal Brumbála a 

nezeptal se ho, jestli je můj příběh pravdivý?“ 

Všichni odvrátili zrak. Nakonec tiše promluvila Hermiona: „Přivolal ho. Nebo se o 

to aspoň pokusil. To bylo to první, co zkoušel před čtyřmi a půl lety… když našel 

kámen vzkříšení. Ale Brumbál se nikdy neobjevil… Takže Harry nechal mě a 

Rona, abychom to zkusili… ale Brumbál neodpověděl ani na naše volání.“ 

„To by mělo být nemožné,“ podotkl Neville celkem zbytečně. „Žádná duše za 

závojem by neměla být schopna odolat volání relikvie smrti.“ 

„Možná, že není za závojem,“ zamumlal Severus zcela znechuceně a pomyslel si: 

Možná, že ten starý bídák odešel za roky manipulace, tahání za nitky a používání 

lidí do svých her rovnou do pekla. 

„Pane…“ oslovila ho Hermiona lítostivě. „Nevadilo by vám… kdyby Neville a Ron 

věděli, co jste mi řekl… když jste byl u nás doma?“ 

„O mém otrockém poutu s Albusem Brumbálem? Ne, to je přijatelné,“ svolil 

Severus tiše, všímaje si, že Nevillova a Ronova tvář okamžitě získala výraz 

naprostého šoku. 

„Děláte si srandu?“ vybreptnul Ron a pak, když spatřil ten lehce přezíravý a ne 

zcela šťastný výraz na Severusově tváři, se rychle opravil: „Neděláte si srandu… 

Ale to nedává smysl. Myslím tím – nevypadáte jako typ muže, který by někomu 

rád nosil knihy a skládal mu šaty… A… pokud jste byl svázán otrockým poutem, 

proč jste Voldemortovi tlumočil to proroctví od Trelawneyové?“ 

„Neporozuměl jste povaze otrockého pouta a špatně jste si vyložil časové 

rozpětí,“ odvětil Severus ostře. „V době, kdy Trelawneyová vyslovila své 

proroctví, jsem byl svobodný člověk a dvojitý agent. Albus i já jsme velmi dobře 

věděli, že to nepůjde jinak. Možná jsem začal sympatizovat se světlem, ale když 

jsem byl s Temným pánem, to volání bylo ochromující. Volání temného znamení 

bylo… sotva postřehnutelné vynucení spolupráce. Nutilo mě to předat proroctví 

Temnému pánovi. A já tak učinil, aniž bych si to jakkoliv promyslel.“ 

Hermiona na něj zírala se směsicí hrůzy a údivu. „Ale pak, když jste zjistil, jak si 

to proroctví vyložil… prosil jste ho, aby ušetřil Lilyin život… ale on…“ 
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„Nikdy mi to neslíbil, bez ohledu na to, jak jsem ho prosil. Takže nakonec, když 

jsem už vyčerpal všechny ostatní naděje, jsem šel za Albusem Brumbálem,“ 

odpověděl Severus příkře. 

Hermiona si utřela nos, očividně si vybavovala vzpomínku z myslánky, když 

řekla: „Takže, když jste Brumbálovi tvrdil, že jste ochoten dát mu… cokoliv… 

vážně jste to tak myslel. Cokoliv.“ 

„Počkat,“ zarazil je Neville. „Počkat. Tohle je praštěný. Vzdal jste se svobody a 

vstoupil do otrockého pouta… kvůli čemu? Jen abyste odčinil to, že Voldemort 

odsoudil Potterovi na smrt?“ 

„Ne,“ odpověděl Severus chladně. „To nemohlo odčinit nic. Vzdal jsem se 

svobody, abych byl schopen pracovat pro světlo, abych byl schopen se něčeho 

podobného vyvarovat znovu. Nechápete to? Požádal jsem o to pouto. Ne kvůli 

přinášení knih nebo skládání prádla. Pouto k jednomu z nejmocnějších 

kouzelníků na světě mi umožňovalo soustředit se na něco jiného, na něco jiného 

než na sebe. Nenutilo mě dělat něco, co mi bylo cizí – a na druhou stranu mi to 

dávalo sílu dělat to, k čemu jsem se doopravdy rozhodl. Díky tomu jsem byl 

schopen odolat nutkání zla, které skrz mě proudilo. Dokonce i poté, co byl Albus 

pryč, mi pozůstatky pouta stále pomáhaly… Některé z jeho ochran přetrvávají 

dodnes.“ 

„To tedy muselo být opravu nějaké pouto,“ zamumlala Hermiona. 

„To bylo,“ odpověděl Severus vážně. „Jedno ze starobylých. Jedno z těch 

nejstarších. Bylo… základní, primitivní, patriarchální… Dokonce ani pouto vazala 

ke svému pánovi, pouto rytíře ke svému králi se s tím nemohlo srovnávat… Neslo 

v sobě neuvěřitelnou moc… a vlastně dokonce i teď ve mně stále přežívá… To 

současné pouto je díky němu změněno na to, čím bývalo to předchozí.“ 

Hermiona k němu vzhlédla. „Co tím myslíte?“ zeptala se ho se zachvěním 

v hlase. 

„Myslím tím, slečno Grangerová, že mimo jiné věci, to současné pouto rozezná, 

co jsem učinil během svého předchozího otrockého vztahu, poučí se z něj a 

náležitě se tomu přizpůsobí.“ 

„Rozpozná, že jste Brumbála zabil,“ konstatoval Neville tiše. 

„Ano,“ odpověděl Severusi. 

Hermiona na něj pohlédla očividně sklíčeně. „Co to znamená?“ naléhala. 

„To znamená, slečno Grangerová, že mi to pouto nedovolí zopakovat ten samý 

zločin podruhé,“ vysvětlil Severus prostě. „Pokud pana Pottera fyzicky zraním 

nebo mu ublížím, vážně mě potrestá. Třeba tím, že přijdu o rozum, tím si nejsem 

jistý a ani to nemám zájem zjišťovat. A kdybych se někdy pokusil způsobit 

svému pánovi smrt, tak mě tentokrát otrocké pouto zabije téměř okamžitě.“ 
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Hermiona vážně přikývla. „Tak se budeme snažit, aby k tomu nedošlo. Musíme 

přijít na to, co se stalo, nebo spíše – co se Harrymu děje.“ 

Všichni seděli v tichosti, nikdo neřekl ani slovo. Nakonec Hermiona vyštěkla: „No 

tak, vy všichni. Tohle má být porada! Takže přednášejte jakékoliv návrhy, bez 

ohledu na to, jak divoce nebo bláznivě se jeví. Co můžeme ztratit?“ 

Severus promluvil jako první. „Ještě stále nevím, jestli bychom se neměli 

poohlížet po přirozeném vysvětlení. Harry prožil život plný manipulace a 

zneužívání. A pak zjistil, že o něm muž, který ho měl mít rád jako svého syna, 

smýšlel prostě jako o oběti pro dobro kouzelnického světa. Takže, když Harry 

přežil a přesto zachránil svět, byl rozzuřený, že mu celý život lhali, ale nedokázal 

se zlobit na Albuse Brumbála… tak si místo toho vybral mě.“ 

„Počkat,“ pronesl Neville tiše. „Myslel jsem, že Brumbál byl… myslím tím… myslel 

jsem, že jste ho… no…“ Zakoktal se, očividně neschopen dokončit větu. 

Severus se na něj upřeně zahleděl. „Byl to můj pán. Samozřejmě, že jsem ho 

miloval. A ve stejnou chvíli jsem ho nenáviděl za to všechno, co učinil… Za to, jak 

si s Harrym pohrával jako s loutkou na špagátcích, jak ho sledoval vyrůstat… jen 

proto, aby…“ Ke své hrůze si uvědomil, že se mu hlas bezmála láme kvůli té 

vzpomínce. Pamatoval si, jak na Albuse křičel, obviňoval ho, že Harryho choval 

jako prase na porážku. Také si vzpomněl na ten příšerný, zaslepující hněv, kdy 

se Albus začal tiše smát a velmi laskavě, s jemným nádechem výsměchu se ho 

zeptal, jestli snad Severus nakonec nezačal toho chlapce mít rád. Severus si 

pomyslel, že se Albus smál, jako by to byl nějaký druh vtipu. Severus sevřel ruku 

v pěst, praštil s ní o desku Hermionina stolu a bezmála roztříštil sklo, které ji 

pokrývalo. Zuřivě na všechny hleděl, ale pak, po chvíli, díky které se dal znovu 

dohromady, tiše zašeptal: „Omlouvám se.“ 

Hermiona zavrtěla hlavou. „Není třeba se omlouvat. Avšak, pane, tahle část 

vašeho příběhu mi nikdy nedávala moc smysl. Nemyslím si, že by Brumbál 

připravoval Harryho na smrt.“ 

Severus se hořce usmál. „Takže mi taky nevěříte. Alespoň ne zcela.“ 

„Věřím vám z celého srdce,“ zamumlala. „Ale přesto si začínám myslet, že jsme 

něco pochopili špatně. Nebo možná jen nemáme dost informací. Přemýšlejte o 

tom logicky – pokud Brumbál pro Harryho zamýšlel smrt Voldemortovou rukou, 

proč by ho zavazoval tím, aby ochraňoval váš život? Proč by ho měl zatěžovat 

Neporušitelným slibem? Očividně očekával, že Harry konec války přežije…“ 

„Jak?“ vyštěkl Ron. „Jak mohl očekávat, že Harry přežije Voldemortovu Avadu? 

To je nesmysl.“ 

„Vážně?“ vybídl je Neville. „Nepřežil snad Harry Voldemortovu smrtící kletbu už 

předtím? Kdo mohl říct, že se to nestane znovu?“ 

Všichni na sebe užasle hleděli. 
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„Možná, že je to ono!“ zvolala Hermiona vzrušeně. „Harry je jedinou osobou na 

světě, která v sobě měla ochranu proti Voldemortově smrtící kletbě…“ 

„Pokud by tomu tak bylo, tak jaký by mělo smysl ho posílat, aby ho smrtící 

kletba zasáhla?“ rozumoval Ron. 

Hermiona omluvně pokrčila rameny. Asi minutu byli všichni zticha, dokud 

nakonec nepromluvil Severus: „Možná šlo o to zničit tu jedinou věc, která 

nenesla ochranu jeho matky,“ pronesl zvolna. „Odštěpek Voldemortovy duše, 

který v něm sídlil…“ 

Hermiona na něj pohlédla s posvátnou úctou. „To je ono!“ vyjekla. „To je přesně 

ono! Přišel jste na to! To jen ten kousek, který nám chyběl! A samozřejmě, že 

vám to Brumbál nemohl objasnit, protože se obával, že by to Voldemort i přes 

vaše schopnosti v nitrobraně mohl zjistit…!“ 

„Takže, tím pádem Brumbálův šílený plán očividně fungoval a viteály byly 

zničeny,“ prohlásil Neville. „Protože všichni víme, že byl Voldemort poražen. Ale… 

i přesto se něco nějak podělalo. Možná Voldemort do smrtící kletby něco přidal… 

nebo seslal ve stejnou chvíli ještě jinou. Nebo třeba někdo jiný…“ 

Ron souhlasně přikývl. 

„Byl tam Rubeus Hagrid,“ vzpomínal Severus. „Mohli bychom začít tím, že se 

zeptáme jeho. Musíme zjistit, jestli si něčeho nevšiml… Bez ohledu na to, jak 

nepodstatný by to byl detail… mohl by být důležitý.“ 

„Souhlasím,“ řekla Hermiona pevně. „Rone, ujmeš se toho?“ 

„Jistě,“ odpověděl Ron. „Zastavím se v Bradavicích zítra večer.“ 

„Další záhadou na vyřešení,“ přidal se Neville, „je spojení nás všech. Co máme 

my čtyři společného, že dokážeme odolat Harryho vlivu? Možná, pokud bychom 

zjistili, o co jde, mohli bychom to zopakovat…“ 

Hermiona ochotně přikývla. „Pokud mi poskytnete vzorky krve a budete souhlasit 

s několika základními vyšetřeními, pak na tom mohu začít pracovat už dnes 

večer.“ 

„Skvělé, takže ty a Ron jste dostali vzrušující úkoly,“ zašklebil se Neville. „A co já 

a tady profesor?“ 

„Profesorovým vzrušujícím úkolem bude, aby se do dvou týdnů nenechal zabít,“ 

pronesla Hermiona suše. 

Severus se uchechtl. „Jsem kouzelník, ne divotvůrce.“ 

„Považujte to za výzvu,“ poradila mu Hermiona nevesele. 

„A co já?“ dožadoval se Neville. „Co mám dělat? Tedy krom sabotování své 

vlastní práce?“ 
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„Můžeš meditovat nad tajemstvími života a smrti,“ nabídla mu Hermiona tiše. 

„Možná přijdeš na to, jak je možné, že je Albus Brumbál schopen odolat volání 

relikvie smrti a proč nás tím všechny tak štve.“ 

 

Kapitola 15 – Váleční hrdinové 

Na konci dne už byl Severus naprosto vyřízený. Kouzla pro bdělost už vyprchala, 

a jakmile pominulo i vzrušení z porady a práce, znovu se objevila abnormální 

bolest z napětí v jeho zádech. A on byl samozřejmě příliš domýšlivý, aby se 

k tomu přiznal či požádal o celkové léčící kouzlo. A pak nastal čas na návrat 

„domů“ či spíše do Godrikova Dolu. 

Hermiona otevřeně prolévala slzy, rukama zakleslá kolem jeho krku. Neville stál 

bokem se skloněnou hlavou. Kdyby nebyl skoro vyšší než Severus sám, člověk 

by si kvůli tomu jeho sklíčenému, vystrašenému pohledu na jeho mladé tváři 

myslel, že je ještě dítě. Severus se tiše zasmál, protože jejich znepokojené 

chování vypadalo, jako by mířil do války. Když se o tom zmínil nahlas, Nevillova 

tvář nabrala dokonce ještě zasmušilejší výraz. 

„Hermiono… nemůžeme ho prostě unést a nechat si ho?“ zeptal se Neville. 

„Ne,“ odpověděla Hermiona žalostně. „Jeho… cejch… kdyby zůstal mimo… um… 

Harryho dům bez povolení… zraní ho. Hodně.“ 

Neville zabrblal pod fousy něco sprostého. 

Když se krbem vrátili do Godrikova Dolu, Harry už byl doma a čekal na ně. 

„Jak to šlo?“ vyptával se okamžitě. 

„Dobře. Bylo to užitečné,“ pronesl Neville hlasem, ve kterém proznívala neochota 

zdající se naprosto ryzí. „Velmi užitečné.“ 

„Běž, prosím, do svého pokoje,“ sdělil Harry Severusovi. 

Severus byl příliš unavený i na to, aby mu věnoval zdrcený pohled. Odešel 

nahoru a zamířil do svého pokoje, nechávaje dveře dokořán. Jeho ostrý sluch 

dokázal lehce sledovat rozhovor, který se odehrával v jídelně. Usadil se na 

postel, objal si pažemi kolena a poslouchal. 

„Harry… co je?“ zeptal se Neville. „Jsi v pořádku?“ 

„Jo, dobrý. Všechno je dobrý,“ potvrdil Harry zamyšleně. „Dáš si večeři? Něco 

k pití?“ 

„Ani ne. Měl bych asi zamířit domů,“ oznámil mu Neville nepokojně. 

„Ach, ano. Čeká na tebe tvoje krásná Lenka.“ 

Neville se smutně zasmál. „Ne. Má krásná Lenka na mě nečeká. Rozešli jsme se.“ 

Harry vypadal, jako by ho to odhalení překvapilo. „Cože! Proč?“ 

„Zřejmě jsme si prostě… nerozuměli,“ konstatoval Neville rozpačitě. 
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Harry se pousmál. „To vás předtím nikdy nezastavilo…“ 

„To ne,“ souhlasil Neville, „ale někdy se prostě dostaneš do bodu, kdy… už tomu 

druhému ani rozumět nechceš. A pak už je moc pozdě.“ 

„Tak to bys měl rozhodně zůstat na něco k pití,“ pronesl Harry. „Tak pojď.“ 

„Zítra vstávám v půl šesté!“ protestoval Neville, ale podle zvuků v jídelně se 

stejně posadil. 

Harry se znovu zasmál. Pak někam odešel a rychle se vrátil. Byl slyšet zvuk 

pokládání skleniček na stůl a nalévání tekutiny. Další půl hodinu ti dva popíjeli 

v naprosté tichosti. 

Nakonec promluvil Harry: „Tak mi řekni, Neville… co tě přimělo dostat se z fáze: 

Snape je nevinnou obětí Harryho Pottera? A stalo se to vůbec?“ 

„No,“ odpověděl Neville zamyšleně, „asi jsem se rozhodl, že na tom nesejde. Ať 

je na tom jeho příběhu pravdy, kolik chce, stále je to mizera. A… koukni… na 

spodu toho všeho je fakt, že právě teď chci prostě vyhrát. Chci přijít na nový 

postup na mnoholičný lektvar a dostat za něj cenu. Je to tak špatné?“ 

Neville zněl naprosto přesvědčivě a slova mu plynula z úst tak přirozeně, jak jen 

to bylo možné – s právě tou správnou špetkou vzteku a touhy po vlastní obraně. 

Severus si uvědomil, že to bylo… dokonalé. 

Harry vydal hluboký povzdech. „Abych byl zcela upřímný, Neville, je to ubohé. 

Ne, ještě víc než jen ubohé. Koukni se na sebe. Jsi válečný hrdina. Držel jsi 

v rukách nebelvírův meč. Zabil jsi Nagini. A teď? Jsi průměrný vědec provádějící 

výzkum, který ho ani nebaví. Víš, že sám o sobě ničeho nedosáhneš a využíváš 

k tomu, abys získal svou cenu, muže, kterým opovrhuješ… Co se ti to kurva 

děje? Proč neděláš něco, co tě baví? Něco, v čem jsi dobrý?“ 

„Jako co?“ zeptal se Neville pochybovačně. „Žurnalistiku, speciální 

vyšetřovatelství?“ 

Harry vypadal, že ztratil slova. 

Neville si unaveně povzdechl a zřejmě si dolil další whisky. „Harry, možná, že to 

říkám jen proto, že už jsem opilý, ale… co je tobě do toho, co právě teď dělám? 

Alespoň už se tě nesnažím ponižovat na veřejnosti. Nemusíš mi hrozit 

Azkabanem. Jsem tvůj dokonalý malý vyznamenaný válečný hrdina. Můžeš mě 

ukazovat a trousit mé jméno kdekoliv potřebuješ. Není to snad to, co chceš?“ 

Následovalo dlouhé ticho. Zdálo se, že oba muži pokračovali v popíjení, každý 

ztracený ve svých vlastních myšlenkách. 

Nakonec znovu promluvil Harry a jeho hlas zněl unaveně a sklesle: „Neville… čím 

vlastně jsem?“ 

„Co tím myslíš?“ zamumlal Neville. „Jsi ministr kouzel. Pán relikvií smrti. Jsi Ten-

který-přežil, dříve známý jako Chlapec-který-přežil.“ 
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Harry se nevesele zachechtal. „Ale jde o to… proč? Proč jsem kteroukoliv z těch 

věcí? Z jakého důvodu jsem vůbec naživu? Neměl bych být. Voldemort mě zasáhl 

smrtící kletbou. Měl bych být mrtvý. Co se zadrhlo, když vyslovil Avada 

Kedavra?“ 

„No,“ zauvažoval Neville. „V prvním případě tě zachránila láska tvé matky. 

Možná… že zafungovala i napodruhé.“ 

„Láska mojí matky,“ vyslovil Harry zvolna, „je ta nejhorší věc, která se 

kouzelnickému světu kdy stala.“ 

„To nemyslíš vážně,“ odvětil Neville jemně. 

„K čertu, že ano,“ zasyčel Harry. „Měla ustoupit a nechat Voldemorta, aby mě 

zabil. Světu by bylo líp, kdyby byla naživu a já mrtvý… s tebou jako Vyvoleným.“ 

Neville podle zvuku vyplivl část svého pití zpět do sklenice. „Harry… teď mě ale 

vážně děsíš.“ 

Harry se naprosto výsměšně rozchechtal. „Tak to je zlé, protože je to pravda. 

Koukni se na mě, Neville! Koukni se mi do očí a řekni, že sis někdy nemyslel to 

samé.“ 

„Nikdy!!!“ zakřičel Neville z plných plic, jak mu jeho podnapilý stav dovolil 

projevit svůj hněv. „NIKDY!!! Myslel jsem na hodně věcí, Harry. Třeba, že jsi jako 

ministr kouzel absolutně na prd! Že jsi mocichtivý lump beze špetky rozumu! Že 

si se svými přáteli hraješ jako s loutkami! Že už máš jen sotva nějaké skutečné 

přátele! Že… si nezasloužíš moc, kterou vlastníš! Že si kurva NEZASLOUŽÍŠ mít 

ve vlastnictví bezovou hůlku! Ale NIKDY jsem nepomyslel na to, že by svět byl 

lepším místem k životu, kdybys byl MRTVÝ!“ 

„No,“ začal Harry smutně a tiše, „pak jsi dokonce ještě hloupější, než jsem si 

myslel.“ 

Něco prásklo o desku stolu. „Harry, co je s tebou kurva špatně?“ chtěl vědět 

Neville. „Tohle není nějaký druh poválečné deprese nebo…“ 

„Ne,“ zamumlal Harry. „To nic. Zapomeň na to. Jaké to dnes bylo? Pracovat s 

ním?“ 

„V pohodě,“ odpověděl Neville. „Myslím tím, že není žádný okouzlující princ, ale 

aspoň má mozek. Udělali jsme dneska hodně práce. Bude stačit tak týden práce 

na tvorbě postupu a pak začneme s klinickými zkouškami.“ 

„Dobře,“ zašeptal Harry znaveně. „Dobře. Jsem rád, že ti konečně něco vychází. 

Běž domů, Neville. Uvidíme se zítra ráno.“ 

Zarachocení krbu indikovalo Nevillův odchod. Severus slyšel vrzání schodů a pak, 

o minutu později, Harry vstoupil do jeho pokoje. 

Harryho smaragdové oči probodávaly temnotu místnosti. Byly zaměřené na 

Severuse a upřeně ho sledovaly. 
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„Jaký jsi měl den?“ zeptal se Harry. 

„Vcelku dobrý,“ odpověděl Severus apaticky, zíraje na něj bez jakéhokoliv 

výrazu. 

Harry přikývl a usadil se na kraj postele, zády otočený k Severusovi. „Smrdíš 

jako mnoholičný lektvar.“ 

„Představte si to,“ odvětil Severus cynicky. 

„Sundej si věci a běž do sprchy,“ nařídil mu Harry tiše, aniž by se na něj podíval. 

Severus si povzdechl, svlékl se, popadl ručník a zamířil do koupelny, ale předtím 

ještě věnoval svému pánovi přezíravý pohled. K jeho překvapení ovšem Harry 

seděl s tváří lehce natočenou směrem od něj a měl zavřené oči. 

Severus se sprchoval dlouhou dobu, smýval ze svého těla zápach potu, 

mnoholičného lektvaru a prachu. Opláchl si i vlasy. Nenáviděl, jak je má nyní 

dlouhé, ale věděl, že jeho pán nebude chtít, aby si je zkrátil. Když se vynořil ze 

sprchového koutu, všiml si čisté košile a trenýrek, které visely na háčku na 

dveřích, jako by tam byly připravené pro něj. Osušil se, oblékl se a vrátil se do 

ložnice. Své denní oblečení našel pečlivě složené na židli a zcela čisté – Harry na 

ně musel seslat čistící kouzlo, zatímco byl ve sprše. Severus sebou škubnul při 

připomínce, jak bezmocný a závislý bez své vlastní hůlky je. 

Harry na něj sotva pohlédl. 

„Lehni si na postel. Tváří dolů.“ 

Severus na něj zíral s absolutní nechutí, aniž by se pohnul. 

„Prosím?“ pronesl Harry váhavě. 

Severus mu zdráhavě vyhověl. Zamýšlel říct něco nevraživého, ale 

pravděpodobně poprvé ve svém životě mu nepřišlo absolutně nic na mysl. Teď, 

když už Hermionina povzbuzující kouzla zcela vyprchala, ho naplno dostihla 

únava posledních třiceti šesti hodin beze spánku a on byl zcela připravený 

usnout. 

Harry se otočil a přiblížil se k němu. Prsty skrz košili prohmatával jeho záda a 

pátral po uzlících napjatých svalů, které Severus získal během noci, kdy psal věty 

krvavým brkem. A pak na ně Harry namířil hůlku a o jedno rychlé kouzlo později 

se uzlík rozplynul a zanechal po sobě na tom místě jen proud tepla. Harry 

opakoval proces znovu a znovu, hledal napětí a pohmožděniny a jednu po druhé 

léčil. Když byl Harry hotový, Severus se otočil na bok, tváří k Harrymu, který teď 

klečel před postelí, s napůl zavřenýma očima a bradou spočívající v dlaních. 

„Harry,“ oslovil ho Severus tiše, „víte, co se s vámi děje?“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Tyhle dny nevím skoro nic o ničem,“ zašeptal. Jeho dech 

byl cítit po alkoholu. 

Severus pohlédl na Harryho ruce, neposkvrněné a celé. „Co se stalo s vaší vlastní 

jizvou po krvavém brku?“ zeptal se z náhlého popudu. 
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Harry mírně pootevřel oči. „To Ginny,“ odpověděl. „Kdykoliv ji během toho 

posledního roku viděla, začala plakat. Prostě jen… plakala. Nakonec jsem z toho 

už byl unavený… a zbavil jsem se jí. Dva týdny léčby, ale za ty mrzutosti to 

stálo.“ 

„Hmm,“ zamumlal Severus. „To je asi pochopitelné. Pro mnoho lidí není snadné 

vidět známky utrpení na těch, které milují.“ 

Harry se hořce zasmál. „Ale ona neplakala proto,“ uvedl na pravou míru. 

„Plakala, protože kdykoliv ji viděla, vzpomněla si na starého Harryho,“ vysvětlil 

s vyloženým výsměchem v hlase. „Toho hodného. Toho, který by si raději usekl 

svou vlastní ruku, než aby zranil někoho jiného.“ 

„Co se mu stalo?“ zeptal se Severus. 

„Možná, že zemřel,“ zabrblal Harry. „Nebo možná vůbec nikdy neexistoval.“ 

Harry na něj letmo pohlédl. „Ty bys to měl vědět. Nikdy sis nemyslel, že jsem 

pro kouzelnický svět dar z nebes. Nenáviděl jsi mě od prvního okamžiku, kdy jsi 

mě viděl.“ 

„Pravda,“ potvrdil Severus bez obalu. „Ale to neznamená, že jste byl zrozen, 

abyste se stal dalším Temným pánem.“ 

„Ne,“ souhlasil Harry. „Podle tebe jsem byl zrozen, abych zemřel.“ 

Severus pozvedl ruku a jedním prstem obkreslil jizvu ve tvaru blesku na Harryho 

čele. Harry pevně sevřel oční víčka, ale neprotestoval. 

„Možná jsem se ohledně toho zmýlil,“ pronesl Severus tiše. „Koneckonců, udělal 

jste všechno, co bylo třeba, a přesto jste stále naživu.“ 

„Vážně jsem?“ vybídl ho Harry s překvapivou zlostí v hlase a prudce se postavil. 

„Dobrou noc, Severusi.“ 

Pak rychle odešel, aniž čekal na odpověď. 

 

Kapitola 16 - City 

Přešel týden. Nový postup na mnoholičný lektvar (všech dvacet verzí) byl 

připraven. Avšak nic jiného nebylo. 

Hagrid z Bradavic odešel a Ronovi se ho nepodařilo vypátrat. Strávil mnoho 

hodin ze svého volného času procházením záznamů výslechů Smrtijedů, ale 

žádnou užitečnou informaci stejně neobjevil. 

Hermiona provedla mnoho testů a skenů jich všech ve snaze najít něco, co mají 

společného, něco, co by vysvětlilo, proč dokážou Harryho vlivu odolat. Ale na 

konci stejně vyšlo najevo, že má prázdné ruce. 

Neville pročetl všechny materiály, které byl schopen najít o relikviích smrti, knihy 

o přivolávání zemřelých a spekulace o posmrtném životě, jen aby na konci týdne 

musel s lítostí pokrčit rameny. 
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Život v Godrikově Dole byl několik dní normální, ale pak začalo zase narůstat 

napětí. Severus ho vnímal prakticky celým tělem. A z nějakého důvodu zjistil, že 

necítí strach, ani sklíčenost, ani skleslost, ale že se spíše cítí skutečně ublíženě, 

jako by byl mezi nimi porušen nějaký nevyslovený slib nebo jako by byl zrazen 

nebo opuštěn blízkým přítelem. Ty pocity byly zcela nezvané, zcela iracionální a 

přesto přetrvávaly. 

Trucoval v tichosti v laboratoři, kde dávkoval mnoholičný lektvar do malých 

označených lahviček. Pak ale Hermiona Nevilla vyhodila, zahnala Severuse do 

kouta a tiše zašeptala: „Řekněte mi to.“ 

„Je těžké to vyložit slovy,“ pronesl apaticky. 

„Zkuste to.“ 

„Je to soukromé,“ oponoval dál. 

Příkře na něj pohlédla. „Ne, to není,“ oponovala tiše. „Mělo by být, ale ve vaší 

současné pozici bohužel není soukromé nic. Ve skutečnosti ne. Můžete si zvolit 

jen to, kdo se to dozví jako první, jestli já, nebo Harry Potter.“ 

Vcelku zamyšleně přikývl. „Tak dobře.“ 

Několik dalších minut poslouchala, zatímco on hovořil. Nakonec lehce zavrtěla 

hlavou. „Nechápu to. Otrocké pouto sice způsobí, že si ke svému pánovi vytvoříte 

citový vztah, ale většinou to chce čas. Nemělo by se to stát tak rychle. A 

minimálně ne s takovou intenzitou.“ 

„To ty pozůstatky,“ odvětil, zatímco nepřítomně zíral před sebe. „Pozůstatky 

starého pouta. Moje nové otrocké pouto jen umocňuje vzpomínky na to staré… 

spolu s pocity k mému současnému pánovi, a díky tomu jsou takové, jaké 

bývaly, když jsem byl připoután k Albusovi…“ 

Naštěstí neřekla nic, čím by se ho snažila utěšit, ani mu nenabídla slova soucitu. 

Kdyby tak učinila, nevraživě by ji okřikl. 

„Bude to pro vás problém?“ zeptala se upřímně. „Pokračovat ve spiknutí, pokud 

k němu budete něco skutečně cítit?“ 

„Vůbec ne,“ odpověděl. „Především dokážu stále ke svému pánovi cítit hněv, 

frustraci a dokonce i odpor. To, že jsem Albuse Brumbála miloval, mi nebránilo, 

abych dokázal projevit i tyto emoce. Za druhé, naším zájmem není ho zranit. A 

za třetí, i kdybychom se toho dopustili, stále mám možnost zvolit si způsob 

svého jednání. Ať už jsou mé pocity jakékoliv.“ Jemně se usmál. „Protože ať už je 

má pozice ve světě jakákoliv, slečno Grangerová, v první řadě jsem člověk.“ 

Ona se okamžitě zamračila. „Prozkoumám otrocké pouto důkladněji. Možná, že 

dokážeme najít způsob, jak jej přemístit…“ 

Přikývl, ale ve výrazu jeho tváře nebylo moc naděje. „Otrocká pouta jsou 

patriarchální. Pamatujte na to. Mohou být přemístěna jen z otce na syna, když je 

syn dostatečně starý.“ 
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„No skvělé,“ zkonstatovala suše. „Takže tak za třináct let možná najdeme Ginny 

a Albuse Siriuse, odchytíme Harryho, když bude mít dobrou náladu, a donutíme 

ho, aby to pouto převedl…“ 

Severus se pokojně uchechtl. „Chytré. Avšak my oba víme, že tak dlouho žít 

nebudu.“ 

Po rozhovoru s Hermionou odsunul své emoce stranou a našel útěchu v práci. 

Měl s tím spoustu zkušeností a za ty roky se v tom stal dost dobrým. 

Klinické testy s mnoholičným lektvarem probíhaly triumfálně. Harry se o tom 

doslechl a následující pátek pozval Nevilla na něco k pití, aby to oslavili. 

Severus seděl v jídelně s nimi. Nedotkl se ani kapky alkoholu – měl za to, že už 

tak má dost problémů držet jazyk za zuby v přítomnosti Harryho Pottera a že 

poslední věc, kterou potřebuje, je něco, co by uvolnilo jeho zábrany. 

„Pomysli na to, jak bude Hermiona naštvaná, až se dozví, že ti Snape pomáhal,“ 

pronesl Harry rozmrzele. 

Neville pohlédl do svého pití a zavrtěl hlavou. „Ona už to ví,“ odpověděl 

zdráhavě. 

Harry zamrkal. „Děláš si srandu… Vážně?“ 

„Vážně, Harry, ale jdi. Je přece zatracená zastupující tajemnice veřejného zdraví 

a vedoucí výzkumu lektvarů u svatého Munga. Ví to. Jen je jí to prostě jedno. A 

z toho důvodu není naštvaná ani na tebe.“ 

„Namyšlená mrcha,“ prohlásil Harry pobaveně, ale beze zloby. „Asi si myslí, že 

vyhraje i tak, i když vy dva pracujete spolu.“ 

„Tak to těžko,“ odvětil Neville domýšlivě. „Ten postup na mnoholičný lektvar je 

prostě skvělý. Je to až nereálné. Nemáš ani tušení – vydrží 48 hodin, je stabilní 

jak pyramidy a naprosto perfektní. Dokonce můžeš i fyzicky CÍTIT, jaké to je být 

tou druhou osobou, do nejmenších detailů. Je to úžasné. Ne, dostat ocenění 

Stříbrného kříže nebude žádný problém. Vlastně spíš předpokládám, že bude 

problém nachystat várku s tím nejlepším postupem, jak jsou všechny zatraceně 

dobré.“ 

Severus se samolibě ušklíbl, zatímco poslouchal Nevillovu chválu lektvaru. I když 

se Neville pečlivě vyhýbal tomu, aby mu před Harrym udělil jakékoliv 

komplimenty či mu přisoudil zásluhy, Severus stále cítil nemalé množství 

ješitnosti při myšlence, že to byl on, kdo zdokonalil a připravil ten postup. 

Harry Severuse ostře sledoval – všiml si toho úšklebku a pohrdavě zavrtěl 

hlavou. Jeho pohled se pak přesunul zpět k Nevillovi. 

„Neville, je skvělé vidět tě zase ohledně něčeho tak nadšeného,“ uvedl Harry 

tiše. „Možná ti výzkum v lektvarech nakonec přece jen půjde.“ 

„Možná,“ zívl Neville. „Možná nakonec ano. Ale nezvládl bych to bez tebe. Jsem 

tvým dlužníkem.“ 



69 

 

Harry přikývl. „To nebyl problém. Udělal jsem to rád. Dobrou noc, Neville.“ 

Když Neville prošel krbem, Harry s pobavením zazíral na Severuse. 

„Chceš mi něco říct?“ vysmíval se mu. 

„Nic mi nepřichází na mysl,“ odpověděl Severus opovržlivě. 

Harry k němu tiše přešel, postavil se před něj a zamyšleně si ho prohlížel. „Víš, 

že dokážu dost jednoduše odhadnout, co se odehrává v té tvé malicherné, 

namyšlené hlavince? Myslíš si, že to ty si zasloužíš tu cenu, uznání a slávu. 

Přeješ si, aby byl ten nanicovatý Stříbrný kříž tvůj a aby sis ho mohl vzít domů.“ 

Severus udržel svůj výraz naprosto lhostejný a neutrální a neřekl na to nic. 

Nemělo smysl to popírat. Jeho ztráta pozice ve vědecké společnosti a vědomí, že 

se mu nikdy nedostane za jeho práci uznání, ho dráždily více než jizva 

z krvavého brku nebo cejch na jeho čele. 

Harryho rty se stáhly do tenké, zlostné linky. „Ty jeden… pyšný, ješitný, 

arogantní idiote. Stále mě ohromuje, že si myslíš, že máš na něco takového 

právo. Ty jsi ničím. A až jednou nebudeš, nikdo si na tvoje jméno ani 

nevzpomene.“ 

Severus si připomínal, že jsou pocity žalu a ztráty, které jím právě proudily, 

iracionální. A přesto – bolest u srdce, kterou cítil, když slyšel ta slova, byla zcela 

skutečná. Nemohlo by to bolet víc, ani kdyby je pronesl Albus Brumbál. Ale 

Severus si nehodlal začít libovat v sebelítosti. Vzdorovitě se na Harryho zahleděl, 

horní ret posměšně ohrnutý. 

„Že si na mé jméno nikdo ani nevzpomene? Na to bych nesázel, pane Pottere. 

Mám za to, že si na něj pan Longbottom jistě vzpomene, kdykoliv bude svou 

cenu Stříbrného kříže držet v rukách.“ 

Harry položil Severusovi ruku na rameno a nelítostně jej stiskl. 

„Arogantní parchante,“ zašeptal Harry nevěřícně. „Myslel jsem, že tě několik 

týdnů v Nevillově laboratoři přivede k rozumu. Ale ty máš teď asi dojem, že jsi 

zase lepší než všichni ostatní. Budu ti muset udělit lekci pokory, než ti bude 

dovoleno se vrátit.“ 

 

Kapitola 17 – Lekce pokory 

Následujícího dne Harry odešel časně a nechal Severuse doma samotného. 

Nastalo odpoledne a pak i uběhlo. 

Harry se vrátil až vpodvečer v doprovodu (k Severusovu překvapení) Olivera 

Wooda, George Weasleyho a vysokého chlapce s tmavou pletí, kterého Severus 

rozpoznal jako Leea Jordana, toho nebelvírského fracka, který nenáviděl Zmijozel 

a který doháněl k zuřivosti dokonce i Minervu McGonagallovou. 
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Harry vrazil Severusovi do rukou papírovou tašku. „Běž se převléknout a pak se 

vrať,“ pronesl s lehkým úšklebkem na rtech. „A neloudej se. Máme s tebou své 

plány.“ Ti tři ostatní kouzelníci se spokojeně ušklíbali a Severusovi okamžitě 

vyvstala na povrch vzpomínka na Poberty. 

Ve svém pokoji vytáhl soupravu oblečení a pozvedl nad tím pohledem obočí. 

Nebyl si jistý, co měl čekat, ačkoliv mu bylo jasné, že to bude zcela ponižující. 

Avšak přesto nečekal… toto. Byl to formální úbor – černé nablýskané lakovky, 

černé kalhoty, bílá košile, černý kožený pásek a formální hábit se zeleným 

zdobením. Bylo dost zvláštní, že ta souprava obsahovala dokonce i příslušenství 

– černou pásku do vlasů, nové trenýrky, nové ponožky a kravatu ve 

zmijozelských barvách. Severus měl očividně vypadat spíše jako student než 

jako učitel. 

Severus se posměšně ušklíbl, když se svlékal, a pak se začal převlékat. Opět 

Harryho Pottera podcenil. To, že Severuse přinutí nosit něco otevřeně 

degradujícího, byla jedna věc, ale obléci ho do formálního zmijozelského oděvu, 

udělat z něj sloužícího a dát ho na milost čtyřem o dost mladším pomstychtivým 

nebelvírům, bylo něco zcela jiného, něco, co zasáhlo přímo do srdce jeho ega. 

Severus opustil svou ložnici a vyhnul se pohledu do zrcadla. Věděl, že byl oblečen 

dobře, lépe, než se kdy oblékal sám po celé ty roky, kdy pracoval jako učitel – 

což ještě podtrhlo jeho ponížení. Přesně jak i mělo. Na kratinkou chvíli uvažoval, 

že začne vzdorovat a odmítne spolupracovat na své vlastní degradaci, ale pak se 

rozhodl, že se prostě ušklíbne a snese všechno, co je na něj uchystáno. Jejich 

malá skupinka spiklenců u svatého Munga měla před sebou stále dost práce a on 

nijak netoužil po výhledu, že se Harry rozhodne bránit mu docházet do 

nemocnice a on na neurčitou dobu zůstane trčet v Godrikově Dole. 

Když dorazil dolů, uvítalo ho chechtání. George Weasley zatleskal a Lee Jordan 

škubnul za jeho kravatu. Severus proti své vůli ztuhnul. 

„Přestaň,“ nakázal Harry Leeovi a usmál se. „Ještě ne.“ 

Přinutili ho, aby je obsluhoval u večeře a míchal jim nápoje. Harry vydával 

příkazy, které Severus řádně plnil. Harry ho pak s úšklebkem poplácal po zádech. 

„Vypadá to, že jsou ti ty roky míchání a mísení lektvarů nakonec k něčemu 

užitečné.“ 

Severus netušil, jak zvládl přežít všechny ty hodiny posluhování, míchání a 

poklízení, aniž by ke komukoliv utrousil jediné nevraživé slovo. V podstatě se 

pohyboval mechanicky, automaticky, s očima napůl přivřenýma a myslel na svou 

práci u svatého Munga a pak na Tkalcovskou ulici v době, než získal temné 

znamení, před Poberty, předtím než nastoupil do školy… před vším ostatním. 

Nakonec ho z denního zasnění vytrhl Harryho hlas. 

„Severusi, jsi nějak mimo. Nudíš se?“ 
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Severus na něj otupěle pohlédl. Nebyl si jistý, jestli měl na tu otázku vůbec 

odpovídat. 

„Skliď ze stolu,“ vyštěkl Harry. To Severus lehce splnil – odstranil skleničky a 

lahve a utřel stůl. 

„Dobře,“ pronesl Harry. „Pojď sem.“ 

Severus k němu přistoupil, jeho tělem se začal šířit mdlý pocit děsu. Věděl, že se 

teď něco stane, jen si nebyl jistý co. 

Harry poklepal na desku stolu. „Předkloň se. Opři se o stůl.“ 

Už jen ze samotného příkazu Severus ztuhl – a nebyl ani ochoten uvažovat, proč 

tomu tak bylo. Dokonce ani Sirius Black a James Potter ve vší své slávě nebyli 

tak špatní. Na okamžik tam stál bez pohybu a pak, aniž by přemýšlel, vystřelil ke 

dveřím. 

George a Lee ho ovšem dostihli a zablokovali mu východ. O chvíli později ho 

chytil i Oliver. Severus se pokusil protlačit skrz ně, ale oni ho popadli za paže. 

Zuřivě zápasil, pokoušel se rukou dosáhnout na jejich hůlky. Někdo mu dal ránu 

a pak ho jakási ruka popadla za kravatu a omezila mu možnost dýchání. Brzy 

visel v jejich sevření, neschopen dýchat, jak ho táhli přes chodbu zpět do jídelny 

a praštili s ním, donutili ho ohnout se, s horní částí těla opřenou o povrch stolu. 

Harry vypadal, že ho nic z toho netrápí a ani neznepokojuje – ani Severusův 

zoufalý pokus o útěk, ani následné vzplanutí násilí. Popadl Severuse za zápěstí, 

utrousil pár kouzel a vytvořil tak pouta, která ho přidržovala na místě, ohnutého 

přes stůl – s pažemi vytrčenými dopředu a kotníky pevně připevněnými 

k podlaze. 

„Nuže,“ podotkl Harry s uspokojením. „Je čas se posunout.“ 

Severus prudce škubl za svá pouta, ale bylo to zbytečné. Odpovědí na jeho 

marné pokusy byl Oliverův smích. 

„Jen se uvolni,“ doporučil mu Harry bezcitně a přesunul se pryč z jeho zorného 

pole. „Jak sis jistě už uvědomil, stejně neunikneš. Lee, přinesl´s to?“ 

„Jistěže ano,“ odpověděl Lee s úšklebkem. 

Severus slyšel zvuk, jak bylo něco přesunuto do Harryho ruky. 

„Pěkné,“ zapředl Harry. „Dokonce má i otvory. Je rozkošná.“ 

Lee se zasmál. „Pro mistra lektvarů jen to nejlepší.“ 

Severus ucítil na svých zádech něčí ruku a okamžitě rozpoznal Harryho dotek. 

Harry hladil jeho záda téměř konejšivě. 

„Takže, lámu si hlavu nad tím, kolik asi bodů Severus Snape odebral Nebelvíru, 

když jsme byli ve škole. Co myslíte?“ 

„Hodně,“ pronesl Oliver významně. 
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„No, dejte mi aspoň přibližné číslo,“ zamumlal Harry. „Pět set? Tisíc?“ 

„Nemám tušení,“ odvětil Oliver. „Kdo to počítal?“ 

„Myslím, že se to blížilo dvěma tisícům,“ odhadoval George vážně. 

„Dva tisíce čtyři sta deset,“ vyhrkl Lee Jordan najednou. 

Harry zanořil prsty do Severusových zad. „Cože?“ 

„Počet bodů, které odebral Nebelvíru za celou svou mizernou učitelskou kariéru,“ 

zopakoval Lee. „Dva tisíce čtyři sta deset. Vyhledal jsem si to ve školních 

záznamech.“ 

„No tedy…“ zamumlal Harry. „Tolik?“ 

Severus ztuhl, když Harry rukou nadzvedl jeho hábit a vyhrnul mu ho. Pak se 

nahnul kolem Severuse a rozepnul mu pásek. Trhnutím mu stáhl kalhoty a 

poklepal na Severusův zadek přes látku jeho trenýrek. Severus nedokázal 

potlačit pokořené zachvění. 

„Řekněme to takhle,“ prohlásil Harry chladně. „Tvoje dobrodružství s Poberty se 

ti bude zdát jako předehra v porovnání s tím, co ti způsobíme my čtyři.“ A pak 

Harry popadl gumu na jeho trenýrkách a stáhl mu je, odhaluje tak jeho zadnici. 

Někdo se znovu zasmál a pak se ho dotkla ruka někoho jiného. 

Ucítil na své pokožce tlak studeného dřeva, spolu s nějakými nepravidelnostmi 

na povrchu – těmi otvory. 

Harry stál za ním a prstem mu na bedra nakreslil čáru. „Tak jo, chlapi, žádné 

údery nad tuhle linii. A nic pod tuhle.“ Harryho prsty přejely po vrcholu 

Severusových nohou. 

Severus se kousl do rtu, snaže se co nejlépe nelpět na vědomí, že bylo jeho tělo 

právě rozkouskováno, jako by bylo neživým předmětem. 

Harry se k němu sehnul, rty mu přisunul až k uchu. „Kde je teď tvá hrdost, co, 

Princi?“ zašeptal. „Šikana není zase taková zábava, když se týká tebe, co? Jsi 

směšný.“ 

Severus natáhl krk, jak mu jen jeho pozice dovolovala, a bez zaváhání plivl 

Harrymu do tváře. Harry vypadal, že ho to překvapilo, ale jen na okamžik. 

„Jak vidím, už zoufale toužíš po dobré nakládačce,“ ušklíbl se Harry, když si otíral 

tvář. 

Severus zatnul zuby, nehodlal na jeho slova odpovídat. Pálka zasáhla jeho 

zadnici a pak znovu a znovu, rány padaly rychle a jeho kůže byla rázem jako 

v ohni. Několikrát zavrčel a zachraptěl, vzpíral se bolesti, čímž vyvolal u svých 

trýznitelů oceňující smích. Pak to přestalo, pálka změnila majitele a rány se staly 

odměřenějšími, silnějšími a padaly v delších intervalech. 

Pokračovalo to dál a dál. Jeho ponížení bylo zdrcující, až na úroveň křiku, možná 

na úroveň šílenství, ale pak jeho emoce, blaženě a nečekaně, prostě zmizely. 
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Nakonec ho bolest přemohla a on odplul do otupělého, omámeného stavu, kde 

mu jeho mysl přehrávala nahodilé vzpomínky, které neměly nic společného s tím, 

co se právě odehrávalo. Lektvarové postupy, které nikdy nedokázal dokončit… 

Nagini připravená k útoku… Nezveřejněná esej o bubácích… Jeho otec ječící na 

jeho matku, pozvedající ruku k úderu… Dětská říkanka, kterou mu otec broukal 

pokaždé, když večer přišel soumrak… Velký, starý dráp, který našel, když si byl 

následujícího rána hrát venku… 

V jednom okamžiku si uvědomil, že je po všem. Celá jeho zadnice bolestně 

pulzovala, tělo se mu divoce třáslo, jako by bylo vystaveno chladnému větru. 

„Působivé,“ ocenil Lee s úšklebkem. „Měli bychom to udělat znovu.“ 

„Úder za každý bod,“ potvrdil George. „Pokud to budeme dělat každý týden, pak 

by měl svůj dluh vůči Nebelvíru odčinit plus minus za rok…“ 

Oliver vydatně zívl. „Připozdívá se,“ podotkl. „Měl bych jít.“ 

„Já taky,“ přidal se Lee. „Tak zase někdy, Harry. Příště donesu něco jiného.“ 

„Hleď si, aby ano,“ odpověděl Harry. 

Severus slyšel kroky směřující ke dveřím, jak lidé odcházeli. Když se k němu 

postavil Harry, stále byl připoutaný a stále měl bolesti. 

„Mimochodem, Severusi,“ ozval se Harry s čirou záští v hlase, „plivnout mi do 

tváře? Chňapat lidem po hůlkách? A… dávat se na útěk? K čemu to všechno 

bylo? To bylo prostě jen hloupé. To jsi takový zbabělec, že už ti nezbyl ani 

dostatek sebekontroly nebo zdravého rozumu? Kdyby ses ocitl mimo můj dům 

bez mého svolení, budeš trpět takovými bolestmi, že ti Cruciatus přijde jako 

pohlazení. A i kdyby se ti nějakým zázrakem podařilo utéct, ujišťuji tě, že mi 

stopovací kouzla vtištěná do tvého cejchu umožní tě najít. A já tě najdu a 

přivedu zpět. Vždycky a pokaždé.“ 

Severus vydal lehký povzdech a v duchu proklel Nagini. Kdyby ho bývala uštkla 

lépe, pak by ho tím zabila už v Chroptící chýši… 

Slyšel, jak si Harry odepíná svůj vlastní opasek, vytahuje ho a skládá. Severus 

přitiskl tvář ještě blíž k desce stolu, pocit nevolnosti v jeho žaludku začal být vše 

prostupující. 

„Ať je tohle pro tebe dostatečná lekce. Nikdy mi neutečeš.“ 

Pásek zasáhl jeho už tak rozbolavělou zadnici. Severus mimovolně zalapal po 

dechu, a když pásek dopadl znovu, bezmála vykřikl nahlas. Harry se zachechtal a 

natáhl se, aby se dotkl jeho poraněné pokožky, klouby přejel přes šrámy a 

podlitiny. A pak, když se jeho ruka stáhla, dopadly ještě tři další rány a bolest se 

stala téměř nesnesitelnou. 

Severus tiše sténal. Koutkem oka zachytil, že ho Harry obešel a teď stál po jeho 

boku. Znovu pozvedl pásek a nechal ho plnou silou dopadnout na Severusovy 

prsty. Několikrát. Až jím přeťal i kůži. Severus neměl tušení, jak dokázal nekřičet 
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– ale nějak, díky nepochopitelnému zázraku, zvládl nevydat víc než hluboké, 

téměř živočišné zavrčení. 

A pak bylo po všem, pro tuto noc skutečně po všem, alespoň co se týkalo 

fyzického trestu. Harry uvolnil jeho zápěstí a kotníky z pout a Severus se nejistě 

narovnal. Zdvihal se s bolestí v zádech, ukrutnou bolestí v zadnici a naprostou, 

prudkou a děsivou bolestí způsobenou jeho krvácejícím prstům. Nechal svůj hábit 

spadnout, aby ho zakryl, ale i přes své naprosté ponížení se nedokázal přinutit, 

aby si natáhl trenýrky a kalhoty. Mučivá bolest v jeho prstech a zadnici ho od 

jakýchkoliv pokusů zrazovala. Takže ze svých kalhot a trenýrek prostě vystoupil 

a pak je zvedl, zíraje v naprosté tichosti na podlahu. 

Harry stál několik kroků od něj a právě si nasazoval svůj pásek zpátky. 

Z nějakého důvodu už ten pouhý pohled na jeho mladého pána, který tak 

obyčejným způsobem odkládá nástroj Severusova mučení, ještě podtrhl jeho 

bezmoc do takové míry, že zjistil, že se mu chvějí ruce. A pak slyšel, jak se sám 

směje, velmi tiše, velmi jemně, smál se naprosté mučivé komičnosti toho všeho. 

Že byl Brumbálův nejspolehlivější špeh, vedoucí Zmijozelu, člen vnitřního kruhu 

Temného pána donucen k tomuhle třiadvacetiletým chlapcem… 

Harry náhle došel k němu, vpletl mu prsty do vlasů, sevřel ruku v pěst a přitáhl 

si Severuse k sobě. Muž sebou škubnul, když si uvědomil, že na něj ty milované 

zelené oči – kopie Lilyiných očí – hledí s opovržlivým pobavením. 

„Myslíš si, že začínáš bláznit?“ vyptával se ho Harry a lehce se usmíval. 

„V to mohu jen doufat, pane Pottere,“ odvětil Severus se zavrtěním hlavy. „Jste 

se mnou hotov?“ 

„Pro teď ano.“ 

Harry ho propustil a nechal ho jít. Severus lehce klopýtnul a pak se vzdálil. Po 

schodech nahoru do svého pokoje šel s obtížemi a pomalu. Jakmile byl uvnitř, 

zbavil se pozůstatků svého oblečení a natáhl se na postel tváří dolů, zanořuje 

obličej do peřin. Stále měl bolesti, ale už začínaly ustupovat, třebaže jen zvolna. 

Pak se z náhlého popudu natáhl a dotkl se svého pozadí a byl odměněn čerstvým 

bodnutím bolesti, když se dvě stejně pohmožděné části jeho těla setkaly. 

Okamžitě stáhl svou bolavou ruku a rezignovaně si povzdechl. 

Přinutil se zůstat v klidu a pravidelně a zhluboka dýchat. Co se bolesti týkalo, tak 

už zažil i horší. Ale pokud šlo o ponížení, pak neměla jeho současná situace 

žádného srovnání. Když přišlo na bezmocnost, tak jediná chvíle, kdy se ve svém 

životě cítil ještě slabší, křehčí a bezradnější nastala, když poprvé zažil kletbu 

Cruciatus. Stalo se to tehdy, když prosil o život Lily Potterové a Temný pán mu 

nenabídl žádná ujištění. A Severus byl dost lehkomyslný na to, aby ho o to žádal 

dvakrát. 
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Kapitola 18 – Posvátné dary smrti 

Severus se probudil v době, která se zdála teprve jako polovina noci, za zvuku 

hlasů, Harryho a Nevillova, které se dole hádaly. Neville ho o něco plačtivě žádal. 

„Harry, prosím, přísahám, budu ti strašně moc dlužný, ale je to naprostý stav 

nouze!“ 

„Neville, jsou kurva čtyři hodiny ráno a je NEDĚLE.“ 

„Já vím! Harry, prosím! Myslíš si, že je to MŮJ nápad být vzhůru v tuhle hodinu? 

Zavolali mi z laboratoře. Noční hlídači tvrdili, že to tam vypadá, jako by ty 

mnoholičné lektvary začaly být nestabilní a některé z lahviček už dokonce 

explodovaly…“ 

„Nemůže to počkat do pondělka?“ zeptal se Harry chmurně. „Severus to spraví 

jako první věc hned v pondělí ráno…“ 

„V pondělí už tam možná nezbude nic, co by se dalo spravit, teda kromě děr ve 

stěnách mé laborky! Prosím, Harry, buď tak hodný!“ 

„Dobře!“ vyštěkl Harry. „Vezmi si ho. Je ve svém pokoji. A mimochodem, je 

trochu pomlácený, takže ho nejdřív asi budeš muset dát do pořádku.“ 

„Dobře, cokoliv,“ odpověděl Neville netrpělivě. 

Severus se prudce posadil a natáhl se pro oblečení. Oblékání se stalo bezmála 

nesplnitelným úkolem, protože jeho zkrvavené prsty zcela odmítaly 

spolupracovat. Trvalo mu to několik minut, ale nakonec všechno zvládl a 

dokonce si i zapnul hábit. 

„Mimochodem, Neville,“ upozornil ho Harry odměřeně, „jestli si ho ode mě budeš 

dál půjčovat, pak si na jeho zranění nestěžuj Hermioně. Poslední věc, kterou 

bych chtěl, je další přednáška o etice.“ 

„Jasně. Žádné stěžování,“ slíbil Neville připraveně. 

Harry se přidušeně zasmál. „Co se vlastně stalo?“ zeptal se. „Myslím tím, že sice 

nejsem mistr lektvarů, ale ti jak mohl mnoholičný lektvar krucinál začít 

vybuchovat?“ 

„To je to zrychlené vaření, které jsme používali,“ zabrblal Neville. „Lektvar musí 

být tři týdny udržován pod stázovými kouzly, dokud jej přirozené zrání 

nedostihne… a zřejmě došlo k tomu, že jsem zapomněl umístit stázová kouzla 

na…“ Nevillův hlas se vytratil. 

Harry se zachechtal. „Skvělé, Neville. Takže teď to budeš muset všechno 

připravovat znovu?“ 

Neville naprosto útrpně popotáhl. „Pokud by to trvalo moc dlouho… můžu si ho 

nechat přes noc?“ 

„Nevidím důvod proč ne.“ 
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Když Neville zaťukal na jeho dveře, Severus už byl připraven na odchod. Své 

pohmožděné ruce nechával schované v kapsách hábitu a doufal, že se tím vyhne 

otázkám a nevítanému soucitu na tak dlouho, jak jen to půjde. 

Severus a Neville odešli krbem a objevili se v Nevillově laboratoři. Severus nebyl 

překvapený, když to místo našel v naprostém pořádku přesně tak, jak ho 

zanechal, a všechny lahvičky byly zabezpečené a vcelku. 

„Důmyslné,“ odtušil Severus suše. „Uvědomujete si, že už tuhle výmluvu 

nebudete nikdy moci znovu použít?“ 

Neville zdráhavě přikývl. 

„Jen ze zvědavosti – co vás přimělo se zastavit v tuhle hodinu?“ zeptal se 

Severus prázdně. Jen sotva poznával svůj vlastní hlas, zněl mu vzdáleně a cize, 

jako by patřil někomu jinému. Někomu, kdo už kvůli o dvacet let mladším 

násilníkům přesáhl hranici nervového zhroucení. 

Neville svěsil hlavu. „Ron… Tedy, dozvěděl se o tom Harryho šílenství z minulé 

noci… George mu krbem zavolal ve tři ráno, naprosto zlískaný, a myslel si, že je 

to ta nejzábavnější věc na světě…“ 

„Och,“ vydechl Severus vyčerpaně, jak se jeho obavy z veřejného ponížení začaly 

vyplňovat. 

„Půjdeme?“ zeptal se Neville. „Ke mně?“ 

Severus neochotně přikývl. Aby řekl pravdu, nechtěl jít vůbec nikam – a pokud 

by dokázal najít nějaké temné, skryté místo, pak by tam nejraději několik dní 

hibernoval a předstíral, že byl poslední den jen jeho noční můrou. 

Když se ocitli v Nevillově bytě, Neville mu půjčil hůlku a ukázal na koupelnu. „Ve 

skřínce mám léčivé lektvary,“ řekl prostě. „Kdybyste potřeboval pomoc, 

zavolejte.“ 

Severus nepřítomně kývl a vzdálil se, aby se postaral o svá zranění, aniž by 

Nevillovi pohlédl do očí. Krátce zauvažoval, že na sebe sešle nějaké smrtelné 

kouzlo nebo se alespoň zbaví paměti na posledních 24 hodin, ale pak vzdorovitě 

zatnul zuby, vypil plnou dávku uklidňujícího lektvaru a přešel k léčení. 

Vyšel z koupelny po půl hodině, díky lektvaru se cítil fyzicky dobře a uvolněně. 

„Jste unavený? Hladový?“ zajímal se Neville. 

„Jen trochu unavený,“ odpověděl Severus poklidně. 

Prohlédl si Nevillův byt. Byl malý, s jednou ložnicí. Jeho minimalistické vybavení 

mu připomnělo Tkalcovskou ulici, kromě toho, že Neville neměl žádné knihovny – 

a ty obrovské kupy knih ležely na hromadě na zemi vedle stěn. 

Severus na to pozvedl obočí. 
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„Lenka si vzala knihovny s sebou, když odcházela,“ pronesl Neville s pousmáním, 

ale beze špetky vzteku v hlase. „Patřili mé babičce, ale ona je měla moc ráda. 

Takže jsem ji nechal, aby si je vzala.“ 

„Proč jste se s ní rozešel?“ zeptal se Severus bez obalu. 

Neville pokrčil rameny. „Byli jsme prostě moc rozdílní. Nerozuměli jsme si. 

Nedohlédli jsme na sebe.“ 

„Ach,“ pronesl Severus zamyšleně. „To je vskutku moc dobrý důvod pro ukončení 

vztahu.“ Pohlédl na Nevilla s lehkým úšklebkem, který jasně indikoval, že mu to 

ani na vteřinu nezbaštil. 

Neville se pousmál. „No, pod tím vším asi bylo to, že jsem jí prostě nemohl věřit. 

Myslím tím, že jakmile jsme se s Ronem a Hermionou rozhodli, že musíme udělat 

něco víc než jen sedět a sledovat, jak se Harry Potter řítí do záhuby, věděl jsem, 

že musím Lenku nechat jít. Podle toho, jak se chová teď, by s největší 

pravděpodobností utíkala přímo za Harrym v okamžiku, kdy by se o tom spiknutí 

dozvěděla, a hned by mu to vyslepičila… Ale možná, že by se to nestalo, nevím – 

nechtěl jsem to riskovat.“ 

Severus přikývl a natáhl se na Nevillově pohovce. 

„´Brou noc,“ zamumlal Neville, zazíval a pak odešel do své ložnice. 

Probudili se před polednem, najedli se a použili letax, aby se přesunuli 

k Hermioně a Ronovi. Hugo zůstal na víkend u Hermioniných rodičů. 

Všichni čtyři strávili celý den tím, že pročítali texty o relikviích smrti, zejména o 

kameni vzkříšení, což se ukázalo jako zcela bezpředmětné, a pak o bezové hůlce. 

„Pokud by Harry nebyl pánem bezové hůlky, pak by byl život daleko jednodušší,“ 

zabručel Ron. „Teď je nezastavitelný…“ 

„Možná bychom ho prostě mohli přemoci ve spánku a příště by už nebyla jeho,“ 

prohlásila Hermiona posměšně, ale humor v tom nebyl. 

„To ale vlastně není špatný nápad,“ ušklíbl se Ron. „Víte co? Jdeme na to.“ 

Hermiona vážně přikývla. „Budeme potřebovat plán, ale nechme si to v záloze.“ 

Neville se smutně usmál a pohlédl na Severuse. „Víte, když vás chtěl Voldemort 

zabít, mohl jste mu prostě říct, že není nutné vás zabíjet… že by stačilo, aby vás 

omráčil nebo odzbrojil, aby se stal pánem bezové hůlky.“ 

„Jen kdybych si to v té době uvědomil…“ odvětil Severus s pokřiveným 

úšklebkem. 

„Nevěděl jste to,“ zamumlala Hermiona. „Myslel jste si, že jste pánem bezové 

hůlky vy sám, že ano?“ 

Severus lehce přikývl. Voldemort naštěstí věřil v to samé a bezděčně tak Draca 

ze všeho vynechal. A pak, když se z jeho vědomí vynořily na povrch další 

vzpomínky, včetně těch na hádku s Temným pánem v Chroptící chýši, Severus 
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zjistil, že ho přemáhá zoufalství a hanba a že není schopen se soustředit na nic 

jiného. 

„Pojďme si dát něco k večeři,“ navrhla Hermiona tiše, když si všimla stínu děsu 

na jeho tváři. „Já už mám osobně čtení o posvátných darech smrti tak akorát 

dost. Zítra je také den a možná, že přijdeme na něco dalšího.“ 

Najedli se společně a pak se stáhli do obývacího pokoje. Severus, který se cítil 

vyčerpaný fyzicky a vyhořelý duševně, se natáhl na gauč a s napůl zavřenýma 

očima sledoval ty tři sedící v křeslech u krbu, jak si povídají. 

„Chceš zůstat přes noc?“ zeptal se Ron Nevilla. 

„Pokud vám to nevadí,“ povzdechl si Neville. „Myslím, že začínám svůj byt 

nenávidět.“ 

„Uvědomuješ si, že budeš nakonec potřebovat nové knihovny?“ zamumlala 

Hermiona. 

„Ne,“ odvětil Neville tvrdošíjně. „Jednoho dne, až bude tohle všechno za námi, až 

bude svět zase v pořádku a Lenka a já se k sobě vrátíme, přinese ty knihovny 

zpět.“ 

„Sakryš, tohle je hrozně depresivní,“ zabrblala Hermiona. „Rone, udělej něco.“ 

„Jako co?“ zamručel Ron. 

„Zazpívej něco,“ zvolal Neville najednou. 

„Jdi do háje.“ 

„Ale no ták,“ žadonila ho Hermiona. „Pěkně prosím, Rone?“ 

„Jo, pěkně prosíme, Rone?“ dobíral si ho Neville dobrosrdečně. 

„Pitomci…“ povzdechl si Ron rezignovaně, ale přesto se natáhl pro kytaru a vložil 

si ji do náruče. Zavřel oči a nahodile vybrnkával tóny. 

„Co chcete slyšet?“ zeptal se. 

„Něco, co je dobré,“ odpověděl Neville. 

„Něco, co je staré,“ zamumlala Hermiona. „Něco, co je staré a pěkné.“ 

„Znám přesně takovou píseň,“ zamručel Ron. Protáhl si prsty a pak začal hrát, 

dokud se nerozezvučela melodie, kterou každý z nich znal. 

„Och, ne, Rone, prosím, tuhle ne,“ reptala Hermiona. 

Ron se nevesele ušklíbl, ale přesto hrál dál. „Však víš, Miono, že ti, co žebroní, si 

nemohou vybírat.“ 

Když Ron zpíval, jeho hlas zněl překvapivě jemně a jasně: 

Ach, má lásko, ničíš mne, 

svým nezdvořilým odmítáním, 
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protože tě miluji velmi a dlouho, 

a libuji si ve tvé společnosti. 

Zelené rukávy jsou vší mou radostí, 

zelené rukávy jsou mým potěšením, 

zelené rukávy jsou mému srdci drahé, 

a nikdo, jen má dáma se zelenými rukávy. 

Tvé sliby jsou zlomené jako mé srdce, 

ach, proč jsi mne tak okouzlila? 

Nyní zůstávám stranou světa, 

ale mé srdce setrvá v zajetí. 

Zelené rukávy jsou vší mou radostí… 

Severus se nepohodlně ošil a zavřel oči. Neproléval slzy téměř dvacet let a byl si 

jistý, že nehodlá začít ani teď před těmi třemi mladými lidmi. Přesto zjistil, že ho 

tak divně, nevítaně štípe v očích a chtěl se toho okamžitě zbavit. 

Jsem připraven dát se do tvých rukou, 

poskytnout cokoli, po čem bys toužila, 

dát v sázku život i majetek, 

abych tvou lásku a přízeň měl. 

Budu se modlit k Bohu tam nahoře, 

abys mou stálost spatřila, 

a abys ještě, než zemřu, 

výsadu své lásky mi udělila.* 

Severus se smutně pousmál, okamžitě pochopil, proč se proti té písni Hermiona 

Grangerová ohrazovala. Zůstal nehybný, s pažemi zkříženými na hrudi a 

záměrně vypuzoval všechny zahořklé a bolestné myšlenky ze své mysli, dokud v 

ní nezbyla jen schopnost uvažovat jasně a klidně. 

Ron kytaru neočekávaně umístil na stojan. „No, profesor už spí a je pozdě. Jdu 

taky. Dobrou, Neville.“ 

„Dobrou noc,“ odpověděl Neville a zřejmě odešel do pokoje pro hosty. 

„Miono, jdeš?“ zeptal se Ron. 

„Za chvilku,“ prohlásila a popotáhla. „Ty jsi takový vůl, Rone. To jsi nemohl 

vybrat něco méně depresivního?“ 

„Mohl. Ale nevybral.“ 

O chvíli později odešel Ron rovněž. 

Severus dál ležel na zádech, s očima zavřenýma a pravidelně dýchal. Slyšel, jak 

se Hermiona zastavila u jeho pohovky. 

„Vím, že nespíte,“ sdělila mu. 

Nepoctil ji svou odpovědí, ani neotevřel oči. 
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„Řekněte mi něco,“ zašeptala. „Když jste Voldemorta žádal, aby vás nechal jít, 

abyste Harryho přivedl k němu… Udělal byste to?“ 

Severus paličatě držel svá ústa pod zámkem. 

„Chci to vědět,“ trvala na svém. „Jaký byl váš plán?“ 

„Neexistoval žádný plán,“ vyštěkl Severus. „Dobrou noc, slečno Grangerová.“ 

Hermiona popotáhla znovu. „Myslel jste si, že jste pravý pán bezové hůlky,“ 

pronesla s tichým smutkem v hlase. 

„Mám za to, že už jsem to potvrdil,“ odvětil Severus unaveně. „Ale protože jsem 

se mýlil, pak na tom sotva záleží, nemyslíte?“ 

„Žádal jste Voldemorta, aby vás nechal jít, protože jste měl v plánu nechat se od 

Harryho zabít,“ zašeptala Hermiona sklíčeně. „Aby se mohl stát pánem bezové 

hůlky…“ 

Severus se otočil na břicho a zanořil tvář do polštáře. Se zavřenýma očima tak 

zůstal ležet ve tmě a přál si, aby odešla. Ale přesto neslyšel, že by učinila nějaký 

pohyb, vůbec žádný. Pořád zůstávala na místě, potichu, rozhodnutá dočkat se 

jeho odpovědi. 

Nakonec slyšel pohyb, to když se Hermiona usadila na podlahu vedle jeho gauče. 

Otočil se na bok a uviděl ji tam sedět, s rukama kolem nohou a tváří zanořenou 

mezi koleny. 

„Miloval jste ho,“ konstatovala Hermiona tiše. „Brumbál měl pravdu. Po všech 

těch letech, kdy jste Harryho chránil, jste ho začal mít rád. To proto jsou vaše 

city tak silné… tedy kromě toho všeho ostatního… protože otrocké pouto ještě 

zesílilo již existující náklonnost a lásku…“ 

Severus zůstal zticha, nevěřil si, že by dokázal promluvit, aniž by se mu zlomil 

hlas. Celá tvář mu hořela příšerným studem. Nikdy ve svém životě se ještě 

necítil tak zle. Dokonce i se vším tím svým předsevzetím a roky sebekontroly, 

které měl za sebou, se nedokázal vyrovnat se skutečností, že se jeho života 

zmocnila osoba, které by ho jako jediné svěřil dobrovolně, a přetvořila ho do 

děsivé noční můry naplněné ponižováním a bolestí – noční můry, ze které se, jak 

se zdálo, nešlo probudit. 

*Greensleves je stará anglická píseň nebo balada. 

 

Kapitola 19 – Zapomenut 

Dny, které následovaly, byly napjaté a deprimující. 

Ron se chopil hledání Hagrida, ale přesto ani trochu nepokročil. Jediné, co všude 

slyšel, bylo, že Hagrid byl na dovolené, na návštěvě u starého přítele – a protože 

Hagrid si za posledních pět let vytvořil mnoho přátel, ve skutečnosti to nic 

neznamenalo. Takže kontaktoval všechny, kteří připadali do úvahy, včetně 
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madam Maxime z Akademie čar a kouzel v Krásnohůlkách, ale neobdržel 

z francouzské školy žádnou odpověď, dokonce ani s bystrozorskou pověřovací 

listinou. 

„Co teď budeš dělat?“ zajímala se Hermiona. 

„Vezmu si dovolenou a zajedu do Krásnohůlek osobně,“ odvětil Ron zarputile. „A 

pokud mě nepustí dovnitř, pak se třeba za pomoci mnoholičného lektvaru 

přeměním na Percyho…“ 

Hermiona zdráhavě přikývla. Všichni věděli, jak riskantní bylo ztělesňovat 

vrcholného ministerského úředníka, a že by Rona mohli lehce vyhodit nebo mu 

udělat ještě něco horšího, ale nedostávalo se jim času ani nových nápadů. 

Hermiona ve svém výzkumu učinila mírný pokrok. „To otrocké pouto není 

nepřekonatelné,“ sdělila Severusovi. „Některá omezení, která jsou na vás 

uvalená, mohou být nakonec překonána. Například – pokud by se nám podařilo 

dát svět a Harryho do pořádku, budete moci získat svá legální práva zpátky. 

Emocionální zasažení je ovšem jiný příběh.“ 

„Co dál?“ zeptal se, aniž by se uráčil brát její poslední prohlášení na zřetel. 

„Pouto vás za fyzické napadení či zranění vašeho pána potrestá šílenstvím. 

Nejprve dočasným, ale pokud budete pokračovat, stane se trvalým. Funguje to 

tak, že pouto vyšle sérii impulzů do ventrálního motorického kortexu a zapříčiní 

přerušení spojení s realitou, což způsobí pocity viny, úzkosti a strachu. Objevila 

jsem nicméně způsob, jak umístit na to místo kouzla ochraňující mysl, která ty 

impulzy zneutralizuje. Takže pak… pokud byste se rozhodl, že byste to měl 

udělat, mohl byste tomu týrání fyzicky odolat. Ačkoliv…“ zaváhala a nedokončila 

svůj proslov, jen aby mu namísto toho věnovala lítostivý pohled. 

Pomyslel si, že to ani nebylo třeba vyslovovat nahlas. Harryho mimořádná 

fyzická síla a bezová hůlka v jeho vlastnictví učiní z jakéhokoliv pokusu o vzdor 

předem ztracenou bitvu. Přesto to bylo lepší než nic. 

„Chci to,“ prohlásil Severus. „Čistě pro případ.“ 

„Dobře,“ souhlasila. „Jen nezapomeňte předstírat šílenství, pokud ho napadnete a 

nedopadne to dobře.“ 

Severus v úšklebku ohrnul horní ret. „Ještě několik týdnů tohoto zacházení a 

nebudu předstírat vůbec nic, ať už s kouzly chránícími mysl nebo bez nich,“ 

odvětil suše. „Víte, vždycky jsem Albusovi tvrdil, že mě Harry Potter jednoho dne 

přivede k šílenství nebo ke smrti. Kdo mohl tušit, že budou má slova tak 

prorocká?“ 

Nepodívala se mu do očí. 

„Vážně ho začínám nenávidět,“ zašeptala. „Že nás všechny opustil v tomhle 

chaosu a nezanechal nám nic, co by nám pomohlo… Dokonce ani svůj portrét.“ 

„Co se stalo s Brumbálovým portrétem?“ zeptal se okamžitě. 



82 

 

Ještě víc se napjala, ale odpověděla bez vytáček. „Nic si nepamatuje.“ 

Severus na své židli ztuhnul. „Cože?!“ 

S velkou neochotou přikývla. „Nepamatuje si události… ani lidi. Má jeho 

osobnost, ale… žádné vzpomínky. On… zná magické předměty, kouzla, teorie. 

Dokáže udělovat rady… ale…“ v tichosti zírala na své ruce, „nic jiného. Je mi to 

líto.“ 

Zmateně na ni hleděl. „Jak je to vůbec možné?“ zašeptal. „Mluvil jsem s ním… 

nedlouho předtím, než mě pokousala Nagini… a jeho portrét byl v naprostém 

pořádku!“ 

Omluvně pokrčila rameny. „Nemám tušení, jak se to stalo. Jestli za to třeba 

může nějaká temná kletba… kdo ví. Ale… skoro nám to zlomilo srdce. Harry si 

s ním šel promluvit… a on si Harryho ani nepamatoval. Neměl tušení, kdo Harry 

je. Jen mu pověděl, že není moudré, aby měl jeden člověk ve vlastnictví všechny 

tři relikvie smrti. Harry, jak se zdálo, nejprve souhlasil… ale pak očividně změnil 

názor.“ 

Severus přezíravě zavrtěl hlavou. „Takže ztráta paměti jeho portrétu začala po 

poslední bitvě?“ ujišťoval se úsečně. 

„Nebo možná i dřív,“ uvažovala nahlas, „jen jsme si toho prostě nevšimli. Byli 

jsme dost zaneprázdnění jinými věcmi.“ Pak na něj pohlédla s nadějí. „Ale vy… 

Byl jste k němu připoután výjimečným způsobem. Možná by se mu paměť 

vrátila, kdyby vás viděl.“ 

„Můžete mě k němu vzít?“ zeptal se Severus. 

„Ano,“ odpověděla. „Ron vlastní přenášedlo přímo do Bradavic. A já mám 

neviditelný plášť z polovida, který byste mohl použít. Jsem si jistá, že mi 

McGonagallová pár minut ve své kanceláři poskytne. Jen se snažte neudělat do 

toho portrétu žádné díry,“ dodala s mdlým úsměvem. „Těžko by se to pak 

vysvětlovalo.“ 

„Udělám, co budu moci,“ odvětil bez náznaku pobavení. „Tak pojďme hned.“ 

Odešli během hodiny. 

Jak procházeli bradavickými chodbami směrem k ředitelně, uvědomil si Severus, 

že se Bradavice skoro nezměnily. Škola byla během letních prázdnin téměř 

opuštěná, díky čemuž byla jejich cesta nerušená a poklidná. 

Severus skrytý pod pláštěm z polovida sledoval Hermioninu rozmluvu s 

ředitelkou a uvědomil si, jak moc za posledních pět let zchátrala. Vypadala 

daleko starší a její tvář nabyla přísnějšího a nevlídnějšího výrazu. Hermiona s ní 

mluvila jen krátce, obalamutila ji výmluvou, že potřebuje s portrétem hovořit o 

osobní záležitosti, načež se ředitelka pousmála, přikývla a odešla. 
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Uvnitř v kanceláři ze sebe Severus sejmul neviditelný plášť a Hermiona se usadila 

do jednoho z křesel u okna, dost daleko od portrétu, aby Severusovi poskytla 

tolik prostoru, kolik jen bylo možné. 

Severus přistoupil k portrétu a pohlédl na Albuse Brumbála. Najednou si nebyl 

jistý, co má říct nebo na co se ptát. Oči jeho mentora mu vyrovnaně vracely jeho 

pohled. 

„Kdopak jsi, můj chlapče?“ zeptal se Albus nakonec. 

Celým Severusovým tělem proběhl děsivý, téměř divoký třas. „Ty si vážně 

nevzpomínáš?“ začal opatrně, jako by nevěřil vlastním uším. 

„Obávám se, že ne. Měl bych tě znát?“ 

Severus, neschopen slova, dokázal jen krátce kývnout. 

Albus ho pozoroval s lítostí. „Je mi to vážně líto. Bojím se, že si nevzpomínám…“ 

„Co se ti stalo?“ dožadoval se Severus. „Proč si nic nepamatuješ?“ 

„Obávám se, že to také nevím,“ odpověděl Albus jemně. 

Severus se zhluboka nadechl, aby se dal dohromady. „Dobře,“ pronesl 

vyrovnaně. „Co by to mohlo způsobit? Temná magie? Kletba? Magický artefakt, 

který blokuje vzpomínky?“ 

„Ach,“ zamumlal Albus. „Myslím, že nic z toho. Vzpomínky daného portrétu 

přicházejí přímo z říše za závojem. A bránit jim v tom nemůže žádné kouzlo, 

artefakt ani kletba. Jediná věc, která by mohla takhle vážně přerušit spojení, by 

bylo osobní rozhodnutí jedince.“ 

Severus zjistil, že je připraven křičet, ale dokázal přemoci svůj hněv, který v něm 

kypěl. 

„Takže ty mi tu tvrdíš… že sis zvolil na nás zapomenout?“ zasyčel nenávistně. 

„Vypadá to tak,“ souhlasil Albus zdráhavě. 

Severus se nevěřícně ušklíbl. „Takže mám za to, že si na Harryho Pottera 

nevzpomínáš rovněž, že?“ 

„Och, pamatuji se na Harryho Pottera celkem dobře,“ odpověděl Albus s lehkým 

úsměvem na rtech. „Moje první a jediná vzpomínka na něj se datuje do doby 

před pěti lety. Přišel mě požádat o radu. Vyptával se mě, co má dělat se všemi 

třemi relikviemi smrti, které přešly do jeho vlastnictví.“ 

„A?“ vybídl ho Severus. 

„Sdělil jsem mu, že by neměl mít v držení více než jednu. Že je nebezpečné 

vlastnit všechny tři. Zejména pro někoho, jako byl Harry Potter.“ 

Severus se zaštítil před děsem těch prostých slov a přinutil se položit další 

otázku: „Jak to?“ 
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Albus si zhluboka povzdechl. „Sesbírání všech tří relikvií dává jejich pánovi 

neuvěřitelnou moc,“ zapřemítal. „A když jde o Harryho Pottera – já prostě 

nevěřím, že by s takovou mocí dokázal naložit správně. V jeho očích byla temná 

jiskra, kterou jsem v minulosti už viděl, a to nikdy nedělalo dobrotu.“ 

„Ach,“ vydechl Severus znaveně, všechno to zoufalství ho začínalo přemáhat. 

„Nesvěřil bys mu relikvie smrti, a přesto jsi mu předal mě.“ 

„Předal?“ zeptal se Albus popleteně. „O čem to hovoříš?“ 

Severus zvedl ruku ke své tváři, odsunul si vlasy z čela a odhalil tak v celé kráse 

svůj otrocký cejch. Albus na něj oněměle zíral. Severus tam stál, mlčky a ztuhle, 

otrocký cejch vystavený na odiv svému starému mentorovi a pánovi, který ho 

nepřímo obdařil tímto novým poutem a pak na něj zcela zapomněl. 

„Albusi,“ zašeptal Severus, dotýkaje se volnou rukou rámu portrétu. „Co jsi mi to 

provedl?“ 

Albus nedůvěřivě zavrtěl hlavou. 

„Dal jsem ti všechno,“ hlesl Severus zahořkle. „Svou svobodu, svůj život, svou 

poslušnost a dokonce i svou duši. Jen kvůli tvému slovu jsem se vydal po cestě, 

která mě zavedla přímo do pekla, ve kterém stále jsem. A na konci toho všeho 

jsi mě dal někomu jinému. Někomu, jako je on. A pak jsi na mě prostě… 

zapomněl. Jako kdybych v první řadě ani nikdy neexistoval.“ 

Albus na něj hleděl a jeho výrazem prostupoval zármutek. „Je mi to tak strašlivě 

líto, můj chlapče. Moje srdce pro tebe krvácí, ale přesto to nedokážu vysvětlit.“ 

Severus zavrtěl hlavou, jak skrz něj proudila beznaděj. 

„Nevadí,“ odtušil pak pevně, když sesbíral zbytek svého odhodlání. „Nemusí ti to 

být líto. Jsem si jistý, že jsi měl své důvody, jako vždycky. A mimoto,“ ušklíbl se 

posměšně, „vzhledem ke své minulosti bych měl být ten poslední člověk, na 

kterého by se mělo vzpomínat.“ 

Možná měl Harry Potter pravdu, pomyslel si Severus, a až bude po mně, nikdo si 

nebude pamatovat ani mé jméno. 

Sebral ze stolu plášť z polovida a otočil se k Hermioně Grangerové, která stála u 

okna s prázdným, sklíčeným pohledem v očích. 

„Jsem hotov,“ prohlásil Severus nelítostně. „Nic tu pro mě nezbylo.“ 

Ona prostě přikývla, on si oblékl neviditelný plášť a pak společně odešli, aniž se 

ohlédli. 

 

Kapitola 20 – Náhradník 

Když dalšího rána sešel Severus dolů, našel Harryho nachystaného do práce, 

kterak na něj čeká. 
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„Dnes nebudeš pracovat u svatého Munga,“ oznámil mu Harry klidně. „Půjdeš se 

mnou.“ 

„Vy mě berete s sebou do práce?“ zeptal se Severus s náznakem úšklebku. 

„Svým způsobem,“ odpověděl Harry s tenkým, nepříjemným úsměvem, který mu 

hrál na rtech. 

Užili letax, aby se dostali na ministerské ústředí a pak je Harryho přenášedlo 

odneslo do Azkabanu. 

Objevili se v prostorné místnosti. Harry seslal několik kouzel a Severus najednou 

zjistil, že má ruce spoutané za zády a dokonce i na jeho kotníky byla umístěna 

pouta, aby omezovala jeho schopnost chůze pouze na malé krůčky, kvůli čemuž 

se dokázal jen pomalu ploužit. 

„Je to vážně nezbytné?“ zeptal se Severus posměšně. „Co bych asi tak mohl 

provést? Prodrápat se ven?“ 

Harry ho poplácal po rameni a ušklíbl se. „Je to pro tvoje vlastní dobro. Mohl by 

ses rozrušit z toho, co uvidíš, a my oba víme, jak jsi impulzivní. Bude lepší, když 

nebudeš mít možnost reagovat přehnaně a udělat něco bláznivého… Něco, za co 

bych tě pak musel potrestat.“ Zelené oči si Severuse prohlížely s hravou krutostí. 

„Nejsi mi vděčný, Severusi?“ 

„Nesmírně,“ odvětil Severus trpce. 

Tělem i všemi kostmi mu projelo hrůzu-nahánějící mrazení, ale Severus jej 

ignoroval a následoval Harryho ponuře osvětlenými chodbami Azkabanu 

v naprosté tichosti. Nakonec se zastavili u masivních dveří. Dva strážní stojící 

venku jim otevřeli dveře a Harry postrčil Severuse dovnitř a sám ho pak 

následoval. 

V té velké, matně osvětlené cele nebyl nábytek žádného druhu, dokonce ani 

lehátko nebo prostá židle. 

U jedné ze zdí poklidně stála řetězy připoutaná osoba oděná v tenkém 

vězeňském šatstvu. Její tvář byla zahalená kápí, a přesto byla její postava 

nezaměnitelně povědomá. Severus na ni zíral s děsem a v duchu pevně doufal, 

že to není on. 

Harry došel k vězni a jedním rychlým švihem mu serval kápi z obličeje. 

„Draco…“ zašeptal Severus. 

Draco zvedl hlavu a unaveně pohlédl na Severuse. Severus uviděl, že je jeho 

bledá tvář pokrytá modřinami a řeznými ranami. 

„Kmotře,“ zamumlal. „Ahoj.“ 

„Co se stalo?“ zeptal se Severus ochromeně. 
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Harry se spokojeně usmál. „Stalo se to, Severusi, že byl tvůj kmotřenec zadržen 

jako účastník vražedného pokusu, jehož cílem jsem byl já. Naneštěstí…“ 

pokračoval Harry, „se Draco trochu přepočítal.“ 

Severus nevěřícně zavrtěl hlavou, neschopen uvěřit, že by byl jeho kmotřenec 

zapleten do pokusu o vraždu. Ten chlapec se nedokázal ani ve svých 

nejtemnějších dnech přimět k zabití Brumbála, pro pláč Boží… 

„Je to pravda,“ sdělil mu Draco s rezignací v hlase. „Učinil jsem i plné doznání. 

Zázrak jménem Veritasérum, však víš.“ 

Harry se tiše rozesmál. „Ano. Tvé doznání jsem si mimochodem vážně dost užil. 

Bylo to zábavné. Ale teď se naskýtá otázka – co s tebou? Možná bych ti měl dát 

možnost volby. Čemu bys dal přednost, Draco? Mozkomorovu polibku nebo 

kletbě Cruciatus, dokud nezešílíš?“ 

Dracova bledá tvář ještě více zesinala, díky čemuž všechny ty pohmožděniny a 

rány na jeho těle vyvstaly více na povrch. „Pottere… prosím…“ 

Harry se znovu zasmál. „Víš, vždycky jsi byl chlapec k popukání. Pamatuješ si na 

náš třetí ročník v Bradavicích? Když sis ze mě dělal legraci, že se bojím 

mozkomorů?“ Harry jemně poplácal jeho tvář. „Kdo se teď bojí mozkomorů, co?“ 

Draco zuřivě vrtěl hlavou a Severus se téměř sám fyzicky rozechvěl při pohledu 

na výraz naprostého, primárního děsu ve tváři svého kmotřence. Mladý muž tiše 

vzlyknul a pak mu po tváři sjela osamocená slza. 

„Nechceš si vybrat?“ vysmíval se mu Harry. „No, vždycky můžeme přece udělat 

obojí. Nejprve Cruciatus, dokud nezešílíš, a pak mozkomorův polibek, kterým se 

vysaje zbytek tvé duše. No a potom… zjistíme, jestli bude Cruciatus fungovat i na 

bezduché schránce. Co o tom smýšlíš, Draco?“ 

Draco otevřel ústa, aby něco řekl, ale žádná slova z nich nevyšla – jen přidušené 

zafňukání. Divoce se roztřásl, zatímco Harry rukou cestoval po jeho těle, až 

spočinul na jeho břiše. 

„Nechceš zemřít,“ konstatoval Harry s úšklebkem. 

Draco zavrtěl hlavou. Jeho dýchání bylo namáhavé a nevyrovnané. 

„Mohu to změnit, však víš,“ sdělil mu Harry chladně. „Můžeme nejprve začít 

s jinými metodami trestu a propracovat se až ke Cruciatu. A jsem si jistý, že na 

konci toho všeho budeš škemrat o smrt.“ 

„Nedělej to,“ vzlykl Draco nepokrytě. „Prosím, nedělej to…“ 

Severus sebou proti své vůli škubnul. Nepřekvapovalo ho, že viděl, jak byl jeho 

kmotřenec vyděšený a že prosí a škemrá o život – Draco nikdy nebyl stoický typ. 

Byl však naprosto ohromený skutečností, že se Draco pokusil o vraždu – protože 

nikdy nebyl ani politik. Severus Dracovi rozuměl dost na to, aby věděl, že by se 

ten chlapec nemohl starat méně o to, kdo bude vládnout kouzelnickému světu, 

pokud ovšem nechal jeho i s jeho rodinou na pokoji. A přesto tady byli… 
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Harry pohnul rukou mezi Dracovy nohy a stiskl. Draco hlasitě zasténal a pevně 

sevřel oční víčka. 

„Víš, že existuje jednoduchá procedura, která pomáhá snižovat agresivitu u 

divokých zvířat,“ ušklíbl se Harry a pohnul prsty přes Dracovy intimní partie. „To 

je to, co jsi, ne snad, Malfoyi? Jen patetická malá potvora, která kouše a pak 

kňučí, aby se vyhnula trestu.“ 

Draco divoce vrtěl hlavou, aniž by otevřel oči. „Prosím, ne…“ 

„Ale ano,“ odpověděl Harry rozhodně. „A myslím, že na to nebude potřeba ani 

žádný znecitlivující lektvar, že ne?“ 

Severus dělal vše, co mohl, aby se mu nezvedl žaludek, a když se v něm 

vzedmula vlna nevolnosti, sáhl si na krk. Ztěžka polkl a přinutil se získat 

vyrovnanost. 

„Pane Pottere,“ oslovil ho velmi tiše. „Mohu si se svým kmotřencem pohovořit o 

samotě, prosím?“ 

Harry přikývl a ani v nejmenším nevypadal tou žádostí překvapený. „Jistě,“ 

souhlasil s lehkostí. „Dejte si na čas.“ 

Harry rukou ještě na okamžik setrval na Dracově břiše a pak sám vyšel z cely, až 

se za ním ty masivní dveře s prásknutím zavřely. 

Jakmile byl Severus ponechán se svým kmotřencem o samotě, nevěděl, na co se 

může zeptat. Byl si jistý, že byla na celu uvalena odposlouchávací kouzla a 

nechtěl, aby jeho kmotřenec přiznal cokoliv, co by jeho situaci ještě více zhoršilo. 

Draco se vzepřel proti svým poutům a zbídačeně se usmál. 

„Můžeš se ptát na cokoliv,“ zašeptal Draco, jako by mu četl myšlenky. „Nic se tím 

pro mě nezhorší. Stejně už vědí všechno. Do posledního detailu.“ 

„Proč?“ zeptal se Severus nevěřícně. „Proč bys něco takového dělal?“ 

„Co jiného jsem mohl udělat?“ reagoval zatrpkle Draco. „Byl jsem v Kruvalu. 

Sledoval jsem tvůj proces. Zjistil jsem, že ses stal jeho majetkem a neměl jsem 

pochyb, že se k tobě nebude chovat nijak mile – rozpoznám Temného pána, když 

ho vidím. Takže, co jiného jsem mohl udělat? Nemohl jsem soupeřit s bezovou 

hůlkou, tak hloupý zase nejsem. A také jsem se nemohl osobně vrátit do Anglie – 

za těch posledních pět let jsem toho zpozoroval dost, abych věděl, že všichni 

kolem Pottera skončili jako jeho malé loutky. Takže… jsem došel k závěru, že 

dostatečně obyčejný oficiální dopis s falešnou zpáteční adresou s jedem, který se 

aktivuje kontaktem a který se vstřebává kůží…“ Draco se mdle usmál. „No, jak 

vidíš, on na to přišel. Promiň.“ 

Severus z absolutního zoufalství zavrtěl hlavou. „Idiote.“ 

Draco na něj upřel žalostný pohled. „Koukni… pod tím vším je to, že jste ty a 

Brumbál byli jediní dva lidé, kteří se o mě kdy skutečně starali. Myslím tím – 

rodiče mě mají rádi, ale… vždy mě nutili k označení. Ty a Brumbál jste byli jediní, 
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kdo se mě před temným znamením snažili ochránit. O Brumbálovi jsem se to 

dozvěděl, až když už bylo pozdě, a tak… jsem tě prostě nemohl nechat shnít 

zaživa jako hračku ve spárech nového Temného pána.“ 

„Chápu,“ prohlásil Severus příkře. „Takže ty se po všem našem úsilí, aby ses 

nestal vrahem, rozhodneš, že aby ses nám odvděčil, na oplátku za naši pomoc 

zabiješ někoho jiného. Co si tedy myslíš, že se ti teď asi tak stane?“ 

Draco zavřel oči a vypustil skrz zuby ostře, syčivě proud vzduchu. „Nevím,“ 

zabrblal. „Nechci o tom přemýšlet. Nikdy jsem nebyl tak zasraně podělaný 

strachy jako právě teď. Kdybych věděl, že to takhle skončí a budu si muset 

vybrat mezi Cruciatem a polibkem mozkomora, asi bych se o to ani nepokusil… 

Dokonce, ani abych zachránil tebe,“ dodal Draco hořce. „Potter má pravdu, víš, 

jsem vážně ubohý.“ 

Severus pomalu, drobnými krůčky, jak mu jeho pouta na kotnících dovolovala, 

zamířil k Dracovi a postavil se kousíček od něj. Zápěstí měl svázaná za zády, 

takže nemohl ani zvednout ruku a položit ji pro útěchu Dracovi na rameno. 

Draco se vzepjal proti řetězům a sklonil hlavu, až přitiskl čelo lehce na kmotrovu 

tvář. 

„Asi to od někoho, jako jsem já, moc neznamená,“ zašeptal Draco lítostivě, „ale 

jsi moje rodina. Skutečná rodina. To je ten pravý důvod, proč jsem to udělal.“ 

Severus si povzdechl a odolal nutkání vtisknout mu do vlasů polibek – nechtěl, 

aby v případě, že by se dívali, Harry viděl velikost jeho náklonnosti k jeho 

kmotřenci a mohl to proti nim použít. 

„Poslouchej, ty jeden idiote,“ pronesl Severus chraplavě a ustoupil. „Klidně tady 

zůstaneš a nebudeš dělat nic, co by tvou situaci ještě zhoršilo. A možná, jen 

možná zůstaneš naživu, duševně zdravý a tvoje končetiny a orgány zůstanou 

neporušené a připojené k tvému tělu.“ 

Draco zoufale zavrtěl hlavou. „To je bez šance. Se mnou je amen. Copak to 

nechápeš? Chce si se mnou pohrát jako se svou kořistí…“ 

Severusovy rty se opovržlivě stočily do úšklebku. „Já vím. Ale neumím si 

představit, že jsi to ty, koho by chtěl sežrat.“ 

Otočil se a odešel od svého kmotřence pryč, až dosáhl dveří, kde zavolal na 

Harryho. 

Dveře se otevřely a Severus vyšel ven. Harry na něj hleděl a ušklíbal se. „Nuže?“ 

„Musíme si promluvit,“ prohlásil Severus nepokrytě. 

Harry mu věnoval pobavený pohled. „Nech mě hádat. Budeš se snažit prosit o 

jeho život, ne? Nebo o jeho mužství? Nebo snad o jeho rozum?“ 

„O všechno z toho,“ odvětil Severus nekompromisně. „Nechte ho jít a já vám 

poskytnu něco, co byste jinak nikdy nezískal.“ 
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Harry vypadal, že se každou chvíli rozchechtá. „A co by to mělo být?“ 

„Svou podřízenost,“ odpověděl Severus pevně. 

Harry se mu rozchechtal do tváře. „Ty jsi nic. Ty jsi jen sotva člověk. Tvoje 

podřízenost je bezcenná.“ 

Severus ani nemrknul. „Možná že ano. Ale přesto nemůžete popřít, že ji stále 

chcete.“ Přiblížil se k Harrymu a bez mrkání na něj hleděl. „Vím, že ji chcete,“ 

pronesl s chladnou sebejistotou. „Chcete vidět, jak se před vámi plazím. Chcete 

mě vidět naprosto podrobeného. Chcete, abych okamžitě uposlechl, bez ohledu 

na to, jaký dostanu příkaz. Chcete, abych od vás přijal všechno a cokoliv a abych 

připustil, že si zasloužím každou jednotlivou krutost, kterou jste schopen na mě 

vykonat.“ 

Harry lhostejně pokrčil rameny a Severus nedokázal říct, jestli to byla pravda, 

nebo si to jen namýšlel. 

„Stejně ho nenechám jít,“ upozornil ho Harry. „To víme oba. Přinejlepším jsem 

ochoten vyjmout z jeho trestu Cruciatus a mozkomorův polibek. Nechat jeho tělo 

fyzicky nezraněné,“ uvažoval Harry. „A asi bych mohl na jeho uvěznění uvalit i 

časový limit.“ Pak se trochu pousmál. „Líbilo by se ti to, Severusi?“ 

Severus přikývl. „Pět let.“ 

„Dvacet,“ informoval ho Harry kategoricky. „Až vyjde z vězení, bude ve tvém 

věku.“ V Harryho hlase zazněla definitivnost, když dodal: „O délce jeho trestu 

nebudu smlouvat. Na to se jednání nevztahuje.“ 

„Chápu,“ souhlasil Severus s nechutí. „Čím mi zaručíte, že dodržíte své slovo?“ 

„Jednou za čas ti dovolím, abys ho navštívil.“ 

„Každý týden.“ 

„Jednou za měsíc,“ odpověděl Harry. „Nepokoušej své štěstí. Tvá nabídka není 

tak velkolepá, jak si možná myslíš. Sotva něco znamená.“ 

„Dobře.“ 

Harry na něj hleděl se směsicí zvědavosti a pohrdání. „Zajímavé. Tohle je tedy 

tvá nabídka? Přiznat, že si zasloužíš skončit v pekle za to, co jsi učinil, a zůstat v 

něm?“ 

Severus ztěžka polkl. „Ano.“ 

Harry na něj dál zíral. „Budeš mě oslovovat pane.“ 

„Ano,“ odpověděl Severus. 

„Pokud mě ohrozíš nebo mi budeš vzdorovat, budu naši úmluvu považovat za 

porušenou. Ten tvůj hezounký miláček zemře a ty se na to budeš dívat. A pak si 

s tebou udělám, co budu chtít i přes tvůj odpor. Pochopil jsi?“ 

„Pochopil.“ 



90 

 

Harry s uspokojením pokračoval: „Žádný fyzický vzdor. Žádné další nenávistné 

poznámky. Žádné plivání do tváře. Splníš každý rozkaz, který ti dám. Okamžitě. 

Bez zaváhání. Bez ohledu na to, co to bude. A nemyl se, budu ti ubližovat, 

trestat tě, ponižovat tě tolik, že bys ani nevěřil, že je to možné.“ 

Severus nedokázal reagovat slovně a tak pouze přikývl, jednou, krátil se mu 

dech. Harry, jak se zdálo, vycítil jeho úzkost, a tak pozvedl ruku k jeho obličeji a 

prsty přejel po jeho tváři. 

„A díky zázraku jménem otrocké pouto mě i přesto budeš milovat,“ prohlásil 

Harry s pobavením, „že ano, Severusi?“ 

Severusovi se sevřelo hrdlo takovým způsobem, že se jen stěží přinutil 

promluvit. Když konečně odpověděl, jeho hlas zněl jeho uším tak staře a 

unaveně, jako by patřil někomu jinému: 

„Vy víte, že budu.“ 

 

Kapitola 21 – Rozhovor 

Nezůstali v Azkabanu příliš dlouho. Harry učinil opatření ohledně Dracova 

pokračujícího pobytu ve vězení a dokonce pro něj vyžádal i nové oblečení. 

Severus se tvářil zcela neutrálně, ale v duchu nedokázal potlačit úsměv – 

vypadalo to, že jeho nabídka nebyla až tak bezcenná, alespoň pro teď. 

Krátce poté se vrátili do Godrikova Dolu. Díky tomu, jak se Harry lehce samolibě 

usmíval, vypadal jako kocour, který právě chytil obzvláště vypasenou myš. 

Zatímco našlapoval měkkým, téměř kočičím způsobem, popadl obyčejnou židli a 

odsunul ji od jídelního stolu. Pak ji přeměnil na velké křeslo a pohodlně se do něj 

usadil. Svýma temně zelenýma očima Severuse zamyšleně zkoumal, jako by ho 

viděly poprvé v životě. 

„Musím říct, že jsem překvapen…“ přemítal Harry, „zjištěním, že jsi skutečně 

schopen citu i k někomu jinému než jen k sobě, aniž by tě k tomu nutila magie.“ 

Severus na něj zíral bez výrazu; nebyl si jistý, jestli měl odpovídat. 

„Samozřejmě mám za to, že jsi prostě potřeboval výmluvu. Je jednodušší 

vyhovět něčemu ponižujícímu, pokud se sám ubezpečíš, že to děláš kvůli někomu 

jinému, spíše než z čiré zbabělosti. Pomůže ti to poněkud zachovat tvář, alespoň 

ve tvé hlavě.“ 

Severus na něj pohlédl se vzdorem. „To si o mně vážně myslíte?“ vybídl ho 

s chladnou zuřivostí v hlase. 

Harryho oči se nebezpečně přimhouřily. „Nevzpomínám si, že bych ti dovolil 

mluvit. Zejména bez náležitého oslovení.“ 

Severus se přinutil mlčet a stát naprosto v klidu, zatímco Harry očima od hlavy 

až k patě prozkoumával. 
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„Pojď sem,“ nařídil mu Harry. „Přistup blíž.“ 

Severus se přiblížil o jeden krok, ale zůstal z Harryho dosahu. 

„Blíž,“ přikázal mu Harry a ušklíbl se. „Dej si ruce za hlavu a spoj prsty.“ 

Opět mu vyhověl. Harry rukama spočinul na jeho pánvi a Severus se kousl do 

rtu, aby udržel svou pusu na zámek, zatímco mu Harry nadzvedl hábit, položil 

mu ruce na zadek a stiskl jej přes látku kalhot. 

„Pověz mi, Severusi,“ pronesl Harry nenuceně, „jsi ještě panic?“ 

Severus při té otázce zamrzl na místě. Harryho prsty se bolestivě zaryly do jeho 

svalstva. 

„Ne, pane,“ odpověděl tak lhostejně, jak jen dokázal. 

Harry se povzneseně zasmál. „Tak to přeformulujme. Už do tebe někdy někdo 

pronikl?“ 

Lhal by, kdyby mohl, jen aby ho naštval, ale věděl, že existovalo medicínské 

odhalovací kouzlo, které by ho snadno přichytilo při lži. Horko mu zalilo tvář, 

přesto neutrálně odpověděl: „Ne, pane.“ 

„Hmm,“ zamručel Harry, „zvláštní. Strávil jsi tolik let jako Luciusův psíček a on si 

nikdy nenašel chvilku, aby se tě zmocnil? Asi bychom ho neměli obviňovat. Jsi 

dost ošklivý a on, jak se zdá, má rád muže, kteří na sebe dbají.“ 

Severus si na několik minut dovolil zadoufat, že by se nedostatek jeho 

přitažlivosti mohl obrátit v jeho spásu, ale Harryho prsty, které stále přetrvávaly 

na jeho těle a zkoumaly ho, rychle všechny naděje zažehnaly. 

„Nuže,“ zauvažoval Harry, „řekni mi, během svých smrtijedských let, viděl jsi 

někdy znásilnění nevinného člověka?“ 

Zaplavily ho děsivé vzpomínky a on málem zavrávoral, ale nakonec se dokázal 

ovládnout v čas. Během let těžce pracoval na tom, aby udržel tyto obrazy na 

pozadí své mysli – aby se nikdy nedostaly na povrch. Jenže teď se zdálo, že 

tomu byl konec. 

„Ano, pane, viděl,“ odpověděl bezvýrazně. 

„Udělal jsi něco, abys jim pomohl?“ zeptal se Harry. „Nebo jsi tam jen stál a jako 

hodný malý Smrtijed všechno sledoval?“ 

Knedlík v jeho krku byl větší, než kdy pamatoval, a znemožňoval mu dýchání. 

Cítil, že se mu začínají třást ruce. 

Ponořil se do vzpomínek plných temnoty, výkřiky obětí se matně rozléhaly jeho 

myslí. Vybavoval si Albuse, který ho neobratně utěšoval, říkal mu, že učinil 

dobře, říkal mu, že udělal to jediné, co mohl, aby si zachoval své krytí a mohl 

pokračovat ve špionáži. Nemohl by kvůli těm obětem jednat jinak, i kdyby to 

zkusil – všechno, čeho by dosáhl, by byla jeho smrt. A přesto věděl, že to tím 

bylo bezmála ještě horší. 
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„Stál jsem tam a díval se, pane.“ 

Harry přikývl, očividně ho to vůbec nepřekvapilo. 

„A to bylo předtím nebo potom, co jsi údajně změnil strany a začal pracovat pro 

stranu světla?“ 

„V obou případech, pane,“ odpověděl Severus. 

„Účastnil ses někdy nějakého znásilnění?“ dožadoval se Harry bezodkladně. 

A Severus si opět uvědomil, že touží lhát, ale Harryho oči ho přišpendlovaly na 

místě a Severus viděl, jak v nich tančí temnota, která jako by ho vyzývala, aby 

pronesl lež a byl při ní přichycen. Ta temnota byla děsuplná a hluboce povědomá 

a Severusovi došlo, že ho ta temnota zná, že ho zná naprosto. 

„Ano, pane,“ přiznal otupěle. 

Harry na něj hleděl a usmíval se, očividně pobavený. „Pomoz mi to pochopit, 

Severusi. Během toho, co jsi údajně bojoval za stranu světla, ses účastnil 

znásilňování nevinných mudlů, abys – dejme tomu – zachoval své špionské 

krytí? Je to tak?“ 

„Ano, pane.“ 

Harry zamyšleně přikývl. „Byly tvé oběti muži nebo ženy?“ 

„Žena,“ odpověděl Severus zatrpkle. 

„Byla vyděšená? Prosila tě? Žadonila o tvé slitování?“ 

„Ano, pane,“ řekl s obtížemi. „Žadonila.“ 

Harry se tiše zasmál. „A projevil jsi jí nějaké?“ 

Severus zavřel oči, když ta děsuplná vzpomínka vyplula napovrch… Vzpomínka 

na mladou dívku, jejíž rodiče popudili Temného pána. Trpěla celé týdny, její tělo 

bylo brutálně zohavené natolik, že si to ani nedokázal představit, a hlasivky jí už 

vypověděly službu. Přesto ústy naznačila: „Pomoz mi,“ když nad ní stál a měl se 

jí zmocnit. V tom zoufalém okamžiku na ni bezeslovně seslal kouzlo, které jí 

zastavilo srdce. 

„Na něco jsem se tě ptal!“ vyštěkl Harry zuřivě. „Projevil jsi jí slitování?“ 

Slitování? 

„Ne, pane,“ odpověděl Severus znaveně. „Neprojevil.“ 

„Tak tedy…“ zauvažoval Harry, zatímco rukama cestoval podél pásku jeho kalhot, 

až je nakonec přitiskl na jeho bedra, „… bude jen spravedlivé, když to otočíme, 

souhlasíš s tím?“ 

Severus sebou lehce škubnul, ale pak přikývl. „Domnívám se, že ano, pane.“ 

Harry neočekávaně stáhl obě ruce. 

„Jednoho dne,“ zamumlal. „Brzy. Ale teď ještě ne. Klekni.“ 
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Severus bezodkladně poklekl, záda nechal narovnaná, zíral přímo před sebe. 

Harry mu položil ruku do vlasů a jemně je pohladil. 

„Vím, co chceš,“ podotkl tiše. „Víš, že jakkoliv tebou pohrdám, také tě znám. 

Rozpoznám ten hladový pohled ve tvých očích. Chceš pána, který by ti řekl, ach 

jak moc jsi statečný, takového, který tě ubezpečí o tvé vlastní důležitosti, 

takového, který tě polituje a utěší tě.“ Severus se ani nepokusil potlačit tichý 

povzdech, když Harry svými prsty rozdělil prameny jeho vlasů a bříšky prstů ho 

pohladil po kůži na hlavě. „Chceš pána, který ti odpustí a zprostí tě viny za 

všechno, co jsi kdy učinil špatně. Je to pravda?“ 

Severus zavřel oči. Nedokázal se přimět k odpovědi – ne bez toho, aby se před 

svým pánem zhroutil. 

Lehce zalapal po dechu, když Harry pevně sevřel jeho vlasy a zaklonil mu hlavu. 

A pak se k němu Harry pohotově nahnul a políbil ho – jeho mladý, energický 

jazyk rozevřel jeho rty a přivlastnil si hlubiny jeho úst. Severus už v minulosti 

zažil několik polibků, ale žádný z těch, které si pamatoval, nebyl tak děsivý a tak 

intimní zároveň. Byla to intimita predátora a jeho kořisti, všemocného trýznitele 

a jeho oběti, ba co víc, o tolik víc… Skrz tu nádhernou nepředstavitelnou rozkoš 

z polibku do něj proudila temnota a prázdnota, obtáčela se kolem něj a požírala 

ho. A Severus s naprostým zoufalstvím a poslední rozumnou myšlenkou, kterou 

proklel otrocké pouto, přesto zjistil, že se v tom polibku topí, dokud to Harry 

neočekávaně neukončil. 

„Tak to je špatné,“ odtušil Harry vyrovnaně, jen se špetkou vypočítavého 

pobavení v hlase, „protože tento pán nic takového neudělá. Budeš pykat. Znovu 

a znovu. Dokud už v tobě skoro nic nezůstane. A dokonce i potom ještě nebude 

po všem.“ 

Harryho hlas ho škubnutím vrátil zpět do drsné přítomnosti jeho osudu. Minulost 

ho konečně dostihla - objevila se před ním hluboká temná propast a vábila ho, 

aby do ní skočil a podřídil se svému odkazu. Severus otevřel oči a vyrovnaně 

opětoval pánův upřený pohled. 

Pak se usmál, oči uzamknuté v očích druhého muže, a tiše odpověděl: „Já vím.“ 

 

Kapitola 22 – Na hraně 

Severus byl milostivě ponechán po celý zbytek dne o samotě. Strávil odpoledne 

čtením, ale ne jedné ze svých knih. Pročítal tu starou bylinkářskou knížku, která 

v jeho pokoji zbyla po Ginnyině odchodu. Četl rychle, takže to zvládl i dokončit, a 

pak si prohlédl vnitřní stranu obálky. Uviděl tam něčí rukopis. 

„Pro Ginny od Nevilla a Lenky. Snad si s tím užiješ dostatek zábavy. Všechno 

nejlepší k narozeninám!“ 

Tiše se zasmál a zavrtěl hlavou. Na okamžik se totiž ta kniha zdála jako poslední 

pozůstatek světa, který se už rozpadl a zcela mizel. Vypnul světla a šel spát, 
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obklopen nočními můrami, které se držely posledních dvacet let na pozadí jeho 

mysli, ale kterým si teď nemohl dovolit ten přepych vzdorovat. 

Následujícího rána ho Harry poslal ke svatému Mungovi s Nevillem, ale předtím 

mu ještě věnoval významný pohled, který Severus moc dobře pochopil. 

V momentě, kdy dorazili, řekl Severus Nevillovi: „Musíme si promluvit.“ 

„Já vím,“ odvětil Neville bezodkladně. „Věci se změnily.“ 

O minutu později se k nim v Nevillově laboratoři připojila i Hermiona. Aniž by je 

vůbec pozdravila, bez obalu se zeptala: „Co se stalo?“ 

Severus na ni překvapeně zazíral. „Jak jste se to dozvěděla?“ 

„Koukněte se sám,“ vybídla ho a posunula k němu výtisk dnešního vydání 

Denního věštce. Zběžně prolétl článek z přední strany, který popisoval Dracův 

vražedný pokus a prohlašoval, že od teď je dům ministra kouzel pod zvýšenou 

bezpečnostní ochranou. Podle jeho přátel, každého z nich, je ochrany udržely 

vně, takže se nikdo z nich nemohl prostě „zastavit na pokec“ nebo snad dokonce 

vstoupit do bran Godrikova Dolu bez Harryho osobního svolení. Jeho dům má na 

sobě rovněž umístěné štíty stupně 10, které zajistí, že odolají každému 

vražednému pokusu na téměř neurčitě dlouhou dobu. 

„Štíty stupně 10, to je zlé, že jo?“ zeptal se Neville, aniž by to bylo třeba. 

Hermiona s prázdným výrazem v očích přikývla. „I tak to lze říct. Mezinárodní 

hranice mají pouze stupeň 7, tedy mimo období války,“ zamumlala. Pak 

zopakovala svou prvotní otázku: „Co se stalo?“ 

Rychle jí objasnil události, které se odehrály v Azkabanu, avšak přeskočil 

následný rozhovor v Godrikově Dole. I přesto to stačilo, aby značně pobledla. 

„Takže jste tomu ďáblovi zaprodal svou duši,“ podotkla zahořkle. 

Severus jí věnoval kyselý pohled. „A co jsem měl jiného dělat? Sledovat, jak je 

můj kmotřenec umučen k smrti? A kvůli čemu? Abych zachránil ty ubohé zbytky 

své hrdosti? To tak dychtíte po prvním viteálu Harryho Pottera, který by vraždou 

Draca Malfoye vytvořil?“ 

Propletla si prsty a zamračila se na něj. „Jak můžete vědět, že Draca i tak 

nezabije?“ dožadovala se. 

„Nakonec to asi udělá,“ připustil Severus neochotně. „Ale ne právě teď. Já jen 

potřebuji upoutat jeho pozornost na tak dlouhou dobu, abyste vymysleli nějaký 

plán. Čas vám utíká, slečno Grangerová. Dnešek je můj poslední den strávený 

s vámi.“ 

Neville na něj zazíral. „Jak to víte? Mně nic takového neřekl.“ 

„Vím to,“ odvětil Severus s jistotou. „Znám ho. Věřte mi, normálnost mého 

života, jakkoliv pochybná, je nyní oficiálně pryč. Od teď se všechno zcela změní.“ 
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Neville se namísto něj zahleděl na Hermionu. „Musíme najít způsob, jak ho 

udržet s námi. Hermiono!“ 

„A jaký?“ vyštěkla. „Co mám podle tebe jako dělat?“ 

„Přijít na to!“ naléhal Neville. „Přerušit nějak ta střežící kouzla připojená k jeho 

cejchu.“ 

Práskla rukou o desku Nevillova stolu. „A na čem si jako myslíš, že jsem poslední 

čtyři týdny dělala?“ vyptávala se ho zuřivě. „Od té doby, co jsem uviděla tu jeho 

jizvu od krvavého brku, jsem na ničem jiném skoro ani nepracovala. Spala jsem 

čtyři, pět hodin týdně a nic víc. Dokonce jsem ani nedělala práci, za kterou jsem 

placená – a stejně nemám nic. Nedokážu to. A nemyslím si, že by to zvládl 

kdokoliv jiný. Ta kouzla jdou příliš hluboko, jsou příliš silná. Upnutá přímo na 

vlastníka.“ Věnovala Severusovi vzteklý pohled a byla připravená ještě něco 

dodat, ale pak se zastavila. Přesto její frustraci okamžitě porozuměl. 

„To proto jste se tehdy v Azkabanu dohadovala o umístění cejchu na mém čele,“ 

ušklíbl se. „Kdybych ho měl na ruce, pak bych si ji v nejnutnějším případě mohl 

useknout a…“ 

Zdráhavě přikývla. „Jenže jste si samozřejmě vybral to nejhroznější řešení ze 

všech, namísto toho, abyste několik minut snášel něčí účast,“ vyplivla a 

zamumlala si pro sebe něco, co znělo podezřele jako „namyšlený parchante“. 

Severus se tiše zasmál. „Slečno Grangerová, jen mi dejte hůlku. Jakoukoliv 

hůlku.“ 

Hermiona zcela nešťastně zavrtěla hlavou. „Už bychom to udělali, kdyby to šlo. 

Teď má doma umístěné ochrany. Má je tam od té doby, co si vás přivedl. Pokud 

se v jeho domě vyskytne i jiná hůlka, ochrany ho informují. A pak vytáhne 

bezovou dřív, než dostanete šanci natáhnout se pro tu svou. A poté…“ 

Severus pozvedl ruku a přezíravě ji utnul. Byl by odzbrojen a pak by byl Draco za 

několik hodin nebo možná dní zcela mrtev. Či ještě hůř. 

„Večer se vrací Ron,“ oznámila jim Hermiona mdle. „Snad zjistil něco, co nám 

pomůže.“ 

„Jo, jasně,“ odvětil Neville sarkasticky. „Stejně už na tom nesejde. Je mi kurva 

jedno, PROČ je Harry takový, jaký je. Tedy, teď. Jediná věc, na které záleží, je, 

že jsme čekali moc dlouho a teď nám utíká čas.“ 

Několik minut seděli v rozpačitém tichu, než se nakonec Neville postavil. „Musím 

jít. Mám něco na práci.“ 

„Co něco?“ zajímala se Hermiona obratem. 

„Musím na pivo se starým přítelem,“ odpověděl Neville. Prohrabal se skřínkou 

s lektvary, vytáhl několik neoznačených lahviček a dal si je do kapsy. 

„Na pivo? V deset ráno? S kým se máš setkat?“ chtěla vědět. 
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„To není tvoje věc!“ odsekl Neville. „Nech mě na pokoji, Hermiono! Přestaň se 

chovat, jako bys tady byla jediná s funkčním mozkem! Já vím, co dělám!“ 

„Dobře,“ odpověděla klidně. „Buď opatrný.“ 

Obrátil oči v sloup. „Byli jsme opatrní pět let, Hermiono. A koukni, kam nás to 

dostalo.“ 

Všichni na sebe zírali v naprosté tichosti a napětí v místnosti se dalo téměř 

krájet. Vypadalo to, jako by si roky sledování valící se temnoty, stejně jako 

události posledních několika týdnů, vybraly nakonec na starých přátelích svou 

daň. 

„Hermiono,“ oslovil ji pak Neville, „je mi to líto, jasný? Prostě mi věř. Slibuju, že 

to tím ještě víc nezhorším.“ 

„Věřím ti,“ odpověděla Hermiona tiše. „Večer se zastav, ano?“ 

„Dobře,“ souhlasil Neville, hodil do krbu plnou hrst letaxového prášku a přesunul 

se na Příčnou ulici. 

Hermiona a Severus pak ponecháni o samotě strávili zbytek dopoledne 

přemýšlením a přezkoumáváním Hermionina výzkumu. Neučinili žádný pokrok 

s neutralizováním nebo přerušením sledovacích kouzel a vlastně ani pokrok 

jakéhokoliv druhu. 

Během odpoledne se pak ta myšlenka objevila sama od sebe a Severus začal 

uvažovat, jestli by si prostě neměl vzít život. Neporušitelný slib by pak třeba 

poznal, že ho k tomu Harry dohnal, a na oplátku by zabil Harryho Pottera také. 

Pak ovšem, když sám prošel všechnu literaturu o Neporušitelném slibu, kterou 

měli u svatého Munga k dostání, jeho naděje zmizely. 

Přiblížil se večer a byl čas jít „domů“. Severus se naposledy rozhlédl po Nevillově 

laboratoři, aby se rozloučil – se skřínkou s lektvary, kterou v dokonale logickém 

sledu přerovnal, a s řadami knih na policích, nyní roztříděnými a tematicky 

seskupenými. Byl to drobný otisk Severusovy přítomnosti, který přetrvá dny, 

možná týdny po jeho odchodu. 

Bylo to vskutku zvláštní, pomyslel si nepřítomně, že se svět zdál tak obyčejný a 

všední, zatímco se temnota plížila k nim, neklamně a jak se zdálo i 

nezastavitelně. Třebaže se její úponky roztahovaly do dáli, srdce temnoty bylo 

stále malé, soustředěné na jednu usedlost. Jen jeden temný čaroděj, jen tři jeho 

noví pomocníci, kteří ho poslouchali na slovo. Severus byl v pokušení si myslet, 

že to bylo jen o něm a že to nikdy nezajde dál než za jeho bídný osud, ale byl 

dost starý a zkušený, aby věděl, že tomu tak není. Z nějakého podivného, 

nevysvětlitelného důvodu to začalo jím, ale přesto už všichni stáli na kraji 

propasti, připravení každým okamžikem spadnout. 

Severus pak prudce vstal, a aniž utrousil slovo, zamířil ke krbu. Hermiona ho 

ovšem jedním rychlým, spontánním pohybem popadla za rukáv a stáhla ho zpět. 
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„Proč vy?“ zeptala se. „Proč ze všech lidí na světě tak moc nenávidí právě vás? 

Myslím tím… existuje tolik lidí, kteří mu za celé ty roky ublížili. Od jeho 

mudlovské rodiny, přes Umbridgeovou… až po Luciuse Malfoye, ne? A o nikoho 

z nich se dokonce ani nestará. Jen o vás. Proč vy?“ 

Severus pokrčil rameny. Každý den za poslední měsíc přemítal o tom samém. Už 

pochopil, že to, že mu Harry nevěřil, nebyl jejich problém. Nebylo to tak, že by 

ho Harry nenáviděl, protože mu nevěřil. Naopak – Harry mu nevěřil právě proto, 

že ho nenáviděl. 

„Měl byste si s sebou vzít nějaké lektvary,“ nabídla mu. Hlas se jí lehce třásl. 

„Nebo něco vypít, než odejdete. Znecitlivující lektvar a nějaký všeléčivý… čistě 

pro případ.“ 

„Ne,“ opáčil Severus otevřeně. „Poznal by to. Stejně jako já znám jeho, on zná 

mě. Někdy ho dokážu oklamat, ale pak nadejde chvíle, kdy vidí přímo skrz mě.“ 

Nepřesvědčivě na něj hleděla. 

On lhostejně pokrčil rameny. „Věřte si, čemu chcete. Ale já už ho znovu 

podceňovat nebudu. A doporučuji vám, abyste to nedělala rovněž.“ 

Propustila ho ze svého sevření a usadila se k Nevillovu stolu s hlavou spočívající 

v dlaních. 

„Sbohem,“ zachraptěl. 

„Odpusťte nám,“ zašeptala zbídačeně. 

„A co přesně?“ zeptal se téměř pobaveně. 

„Že jsme čekali tak dlouho. Že jsme promrhali tolik času. Že jsme jeho přátelé.“ 

Zíral na ni, ve chvilkovém pokušení poskytnout jí rozhřešení, o které prosila. Ale 

pak se namísto toho jednoduše zeptal: „Co budete dělat?“ 

Pozvedla k němu oči a tiše odpověděla: „Cokoliv.“ 

Krátce na ni kývl. „Pak je to vše, co je třeba.“ 

 

Kapitola 23 – Zneuctění 

Po svém návratu do Godrikova Dolu nebyl Severus ani příliš překvapený 

zjištěním, že Harry není sám. Byli tam i Oliver, Lee a George, seděli u jídelního 

stolu. I přesto, že to na pozadí své mysli celý den očekával, vnitřnosti se mu 

nesouhlasně sevřely. 

Harry okamžitě vstal, přešel k Severusovi a položil mu ruce na ramena. 

„Jak bylo v práci?“ zeptal se. 

„Dobře,“ odpověděl Severus automaticky. 

Harry lehce přimhouřil oči. 
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„Dobře, pane,“ opravil se Severus bezprostředně. 

Oliver a Lee se tiše zahihňali. 

Harry se zachechtal rovněž. „Fajn.“ 

Severus podvědomě ztuhnul, když Harry rukama pevně uchopil jeho tvář a palci 

přejel po jeho lícních kostech. Zdálo se, že Harrymu to napětí v řeči Severusova 

těla nevadí, spíš naopak – jen se pousmál, pravou rukou zajel na týl Severusovy 

hlavy a tvrdě ho popadl za vlasy. O vteřinu později ho Harryho ústa pohltila. 

Severusovy rty zůstaly neprodyšně sevřené, ale Harry se o to postaral tím, že 

mu levou ruku položil na krk a s překvapivou silou jej stiskl. Severus cítil, jak 

jeho ústa automaticky reagují a o chvíli později do nich vstoupil Harryho jazyk. 

Ten polibek tentokrát trval jen vteřinu či dvě – jako by to Harry chtěl pouze 

udělat a mít to za sebou, načež se stáhl, aniž by se uráčil setrvávat v tak 

intimním kontaktu příliš dlouho. 

Jakmile Harry polibek ukončil, přesunul ruce na vrchní knoflík Severusova hábitu 

a zatahal za něj s takovým tím druhem hravé krutosti, kterou Severus už začínal 

předvídat. Severus stál zcela klidně, zatímco Harry, pomalu a promyšleně, 

rozepínal jeho hábit a nakonec mu ho i svlékl a úhledně přehodil přes opěradlo 

židle. Severus měl pod ním jen prosté mudlovské oblečení, které mu Harry 

obstaral před několika týdny – plátěné kalhoty a košili s krátkými rukávy, která 

odhalovala jeho paže, kvůli čemuž byly jizva od krvavého brku i temné znamení 

dobře viditelné. 

Poté Harry ukázal na volnou židli se Severusovým hábitem přehozeným přes 

opěradlo. „Posaď se, Severusi,“ pronesl tónem, který zněl téměř jako laskavá 

nabídka. 

Muž se automaticky usadil a Harry učinil to samé. Lee, Oliver a George seděli 

přes stůl a ušklíbali se. Celé to ponížení, že byl přinucen se posadit jako rovný 

těmto budoucím násilníkům, bylo zcela nesnesitelné, ale přesto se přiměl nechat 

svá ústa zavřená a zůstal zticha. 

Harryho ruka spočinula na jeho zádech. „Rozumíš tomu, co s tebou dnes večer 

budeme dělat?“ zeptal se ho. 

„Ano,“ odpověděl Severus tiše. Jeho odpověď vyvolala vlnu posměšného smíchu. 

„Musím ti připomínat, co se stane, když budeš vzdorovat?“ vyptával se Harry dál. 

Severus beze slov zavrtěl hlavou. Až moc dobře si pamatoval výraz naprosté, 

primární hrůzy na tváří svého kmotřence. 

„Máš nějaké dodatečné otázky?“ zeptal se Harry náhle. 

Severus měl hrdlo sevřené, a tak jen znovu bezhlesně zavrtěl hlavou. 

„Tak tedy,“ zamumlal Harry spokojeně, „postav se a vysvleč se.“ 

„Ano, pane,“ prohlásil Severus otupěle a postavil se na nohy. Rozepnul si košili a 

svlékl si ji, vyzul si boty a pak, přes zatnuté zuby, svlékl i své kalhoty spolu se 
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spodním prádlem. Nechal své oblečení nedbale na podlaze na hromadě a zůstal 

stát, zcela obnažený s rukama podél boků. 

Oliver uznale hvízdl. George Weasley vykulil oči. „Harry,“ vyhrkl najednou, se 

zachvěním v hlase. „Tohle zachází trochu daleko, nemyslíš?“ 

Harry na něj příkře pohlédl. „Co máš za problém?“ 

„Netvrď mi, že nejsi nervózní,“ zabrblal George. 

„Vůbec ne,“ odpověděl Harry tiše. „A ty bys taky neměl. Všichni víme, že to 

chceš. Většina chlapů sní o znásilnění nějakého druhu.“ 

„Tím si nejsem jistý,“ podotkl George uvážlivě. „Ale i kdyby jo, většina z nich 

k tomu nikdy nepřikročí.“ 

„Jen proto, že nechtějí být přistiženi,“ odvětil Harry. „Ale v tomto případě se o 

otázku přistižení nejedná. My si s ním můžeme legálně dělat, co jen chceme.“ 

George se na Harryho podíval, jako by to nechápal. „Koukni, kámo, tohle ti není 

podobný. Je to zatraceně děsivý. A tady? V domě, kde tě tvá mamka zachránila? 

Harry!“ 

Severus plně očekával, že se Harry po Georgeovi ožene a prokleje ho, ale 

Harryho rty se jen stočily do nepřátelského úšklebku, než pobaveně pohlédl na 

Severuse. „Možná si má matka měla své přátele vybírat moudřeji. Vsadím se, že 

nás v první řadě zradil Voldemortovi, aby na ni mohl sahat těma svýma 

špinavýma rukama.“ 

George na něj nevěřícně hleděl. Harry se zamračil a vyštěkl: „Tak vypadni. Jestli 

hodláš být takový, prostě kurva vypadni, nebo tě vyhodím sám!“ 

George se napjal a nakratinko vypadal, skoro jako by měl v úmyslu se natáhnout 

pro hůlku a něco si zkusit. Oliver a Lee ztuhli rovněž a na okamžik se zdálo, že 

dojde k boji. Harry upíral pohled na George, jejich oči byly spojené a zafixované 

do sebe a o minutu později se George na židli uvolnil, jak ho už vzdorovitost 

zřejmě opustila, a tiše s rozpačitým úsměvem zamumlal: 

„Promiň, Harry. Nevím, co to do mě vjelo. Nějaká pitomost nebo tak něco.“ 

Harry ho další minutu sledoval a nakonec mu věnoval mdlý úsměv. George ho 

váhavě opětoval. 

„Prostě se uvolni a dívej se,“ vybídl ho Harry. „A mimoto, my tady přece 

nejednáme s lidskou bytostí.“ Významně na Severuse zazíral. „Jsi člověk, 

Severusi?“ 

„Ne, pane,“ odpověděl Severus tiše a téměř slovům, která vyslovil, i věřil. 

„A co jsi?“ dožadoval se Harry, stále s upřeným pohledem. 

Severus bolestně sklopil oči. Pohled dolů mu však moc nepomáhal – viděl tam 

svá bosá chodidla a vlastní oblečení pohozené na podlaze. 

„Jsem majetek, pane,“ odpověděl tiše. 
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Harry se natáhl k Severusovým vlasům, vyjmul z nich stuhu, která je poutala, a 

do pěsti zachytil prameny jeho vlasů, čímž ho donutil se sklonit a nakonec ho i 

následovat nahoru. Severus se kousl do rtu a šel za ním, táhnut za vlasy do své 

vlastní ložnice. Nemohl to vidět, ale podle zvuků kroků je následovali i ostatní. 

Když se dostali do ložnice, Harry uvolnil Severuse ze svého sevření a otočil se na 

Leea, na kterého krátce kývl. Lee se nepříjemně usmál a sáhl do hábitu, odkud 

vytáhl jezdecký bičík. Oliver uznale hvízdl. George se vzdálil, posadil se na židli 

k Severusově stolu a odvrátil se. 

„Uvolni se Georgi,“ poradil mu Harry. „Jen se uvolni a dívej se.“ 

George přikývl a lehce hlavu natočil k nim. 

Severus stál zcela tiše před nimi a bez výrazu hleděl před sebe. Harry, který 

držel jezdecký bičík, jeho špičkou obtahoval Severusovo tělo. Obkroužil jeho 

bradavky a pak sklouzl do slabin a s pobavením poklepal na jeho ochablé 

přirození. 

Celá tvář Severusovi hořela studem, skoro jako by měl horečku, ale přesto zůstal 

stát zcela klidně, aniž by hnul brvou a prozradil jakoukoliv reakci. Nakonec Harry 

ukázal na postel. 

„Na všechny čtyři,“ nařídil mu. „Roztáhni nohy, hlavu nech dole, opři se o lokty. 

A neopovažuj se krucinál ani hnout.“ 

Podřídil se, nějak se mu podařilo nevydat ani hlásku, zatímco se opíral o lokty a 

hlavou spočíval na rukách. Celé tělo se mu začalo lehce chvět, ale on ten třas 

úmyslně potlačil a zklidnil se. Poslední věc, kterou by chtěl, bylo dokonání jeho 

ponížení tím, že by se zhroutil před těmi čtyřmi. 

Harry ho popadl za zadek a roztáhl mu půlky od sebe. O několik zamumlaných 

slov později přistála na jeho vstupu trocha lubrikantu a pak jím bylo protlačeno 

držadlo bičíku. Severus mimovolně zalapal po dechu, když ho do něj Harry 

vsunul a jedním brutálním úderem ho otevřel. 

Severus jednou zasténal, jak ho Harry dál píchal držadlem od bičíku, držel ho 

v úhlu lehce vzhůru, bez jakékoliv jemnosti roztahoval stěny jeho konečníku. 

Severus sebou škubnul z té pálivé bolesti, ale ustál své ponížení, aniž by vydal 

další zvuk, dokud z něj nebylo držadlo neočekávaně vytrženo. 

Slyšel, jak se někdo zachechtal a rozpoznal to jako Leeův hlas. 

„Chceš jít první?“ zeptal se Harry. 

„Myslel jsem, že budeš chtít ty…?“ 

Harry zazíval. „Kdybych o tom smýšlel nějak sentimentálně, tak asi ano. Ale 

abych byl upřímný, je mi to jedno.“ 

„Pak tedy půjdu,“ souhlasil Lee. Severus slyšel, jak si Lee rozepíná kalhoty a pak 

ho bez přemýšlení uchopil za boky a vtrhl do něj. Severus tiše zavrčel z toho 
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násilného vstupu a kousl se do vlastní ruky, aby tím odvedl svou pozornost od 

pocitu, že ho trhají vejpůl. 

Leeova slova potvrdila jeho podezření. „Ups. Myslím, že jsem ho poškodil.“ 

„To nevadí,“ odvětil Harry nezúčastněně, zatímco nečinně postával opodál. „Tak 

nějak jsem čekal, že se nám to přihodí.“ 

„Dobře.“ 

Lee pustil Severusovy boky a místo toho ho popadl za vlasy, zuřivě ho za ně 

zatáhnul a přinutil ho zvrátit hlavu dozadu. Znásilňování pokračovalo, každý 

příraz se stával ještě brutálnějším. Pak Lee prudce vyvrcholil a vytáhl se z něj, 

v rukách stále svíral prameny Severusových vlasů. 

Aniž by mu nechali chvíli na oddech, Severus cítil, že se jeho vlasy přesunuly do 

jiné ruky – Oliverovy. Oliver ho beze slova odvlekl z postele a strčil do něj, aby 

se ohnul přes její okraj, s horní částí trupu spočívající na pokrývkách. Pak mu 

hrubě roztáhl nohy a prozkoumal ho svými prsty, lehce se pochechtávaje, když 

při tom násilném otevírání Severus ztuhnul v mimovolném protestu. 

Severus, kterému bylo zcela na zvracení a měl celé tělo zmáčené potem, si jen 

sotva povšiml, když Oliver nakonec vytáhl prsty a začal ho znásilňovat. Oliverovy 

přírazy byly pomalé a plynuté, ale on to Severusovi ještě přikrášlil tím, že 

vklouznul svýma rukama kolem Severusovy hrudi a škodolibě obtáčel a stlačoval 

jeho bradavky, s každým mučivým trhnutím vysílal do jeho těla ostré vlny 

agónie. Zdálo se, že to bude pokračovat dál a dál, dokud nakonec Olivera 

nepohltil orgasmus. 

Severus, stále omámený, viděl, jak k němu směřuje Harry a nakonec se nad ním 

postavil. V ruce měl znovu jezdecký bičík, nyní již očištěný a připravený znovu 

zasáhnout. První rána dopadla na jeho pozadí, bičík přistál stejně jako ta pálka – 

dlouhá násada se odírala o jeho kůži a zanechávala na ní šrámy. Severus se 

rozklepal, prsty zatnul do přikrývek. Oliver se tiše zachechtal, Leeův smích byl 

nelítostný. Harry sám nevydal ani hlásku. V naprosté tichosti ho dál bičoval, 

s každou ránou mu vytvářel nové podlitiny. Severus zaskučel, jak jeho pozadí 

zasáhl oheň, znovu probouzející jeho agónii s každým úderem. Prudce zasyčel, 

když na jeho kůži dopadla poslední rána toho mučícího nástroje. 

„Vstaň,“ nařídil mu Harry. 

Severus, stále ochromený výbuchem násilí, které právě musel snášet, se 

nicméně pokusil řádně vyplnit jeho příkazy. Paže se mu chvěly, jak se snažil 

nadzvednout, ovšem bez úspěchu. Namísto toho zjistil, že sklouzl na podlahu. 

Harry ho zachytil v podpaží a zvedl ho, navedl ho, aby se posadil na postel. 

Severus tak učinil a celé jeho tělo se stalo obrovským uzlem napětí, když kolem 

něj Harry obtočil paže a vzal jej do náruče. 

„Nepočínáš si moc dobře,“ zašeptal mu Harry do ucha, jeho dech se mu otíral o 

tvář. „Zdá se, že máš potíže plnit mé příkazy.“ 
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Severusovi neunikla ta slabounce zastřená hrozba jeho slov, tak jemně 

pronesených, a tak se pokusil téměř klidně odpovědět: „Odpusťte mi, pane.“ 

Harry mírně přikývl a spočinul rukou na Severusových zádech, dlaní přejíždějící 

po jeho páteři tam a zpět konejšil každým pohybem jeho napětí. Severus zuřivě 

mrkal, protože se najednou obával, že by mohl začít brečet jako malé děcko, 

když si uvědomil, že se málem do pánova doteku s naprostou vděčností nahnul, 

aby se smočil v jakkoliv krátkém a neupřímném milosrdenství. Nějak se mu 

podařilo to neudělat a tak prostě jen tiše seděl s hlavou skloněnou, dokud ho 

Harry nenavedl, aby si lehl na záda s rukama za krkem. 

Napětí jeho těla se přeměnilo na bolest, která se usadila v jeho hrudi a 

znemožňovala mu dýchání. 

Severus se kousl do rtu, ani nemukl, když mu Harry nadzvedl pánev a začal ho 

jako jeho pán prozkoumávat prsty. Zavřel oči a dovolil, aby mu nohy ohnul 

v kolenou a přitáhl mu je k hrudi. Zůstal zticha i tehdy, když do něj vstoupil 

Harryho penis a zcela se do něj zanořil; třebaže nedokázal potlačit ponížené 

zachvění, když si Harry rukou lhostejně a bezúčelně pohrával s jeho povadlým 

mužstvím. 

„Otevři oči,“ nakázal mu Harry, „podívej se na mě.“ 

Učinil tak, jen aby se setkal s temným pohledem zelených očí a chladným, 

vítězoslavným úšklebkem na Harryho rtech. Jeho úšklebek se nevytratil, ani když 

do něj začal přirážet, s očima přimhouřenýma potěšením, kdykoliv tvář jeho 

oběti přetnul záchvěv bolesti. 

Když bylo po všem, Severus zůstal s očima napůl zavřenýma ležet na zádech. 

Celé jeho tělo bylo pokryté potem a on cítil, jak na něm lpí jeho vlastní krev a 

semeno jeho násilníků. V hlavě měl zcela prázdno, byl jako paralyzovaný, 

zatímco zůstával bez pohybu, omráčený a užaslý nad tou nereálnou, škodolibou a 

nevázanou krutostí, které byl podroben. 

Harry si zapnul kalhoty a otočil se na George, který zíral na obraz před sebou 

s doširoka otevřenýma očima. 

„Netvrď mi, že to nechceš,“ ušklíbl se Harry. 

„Chci,“ potvrdil George, usmál se a dychtivě si olízl rty. „Rozhodně. Jen…“ 

„Co?“ zeptal se Harry zvědavě. 

George Harrymu naznačil, aby k němu došel, a když s ním Harry navázal 

kontakt, něco mu zašeptal do ucha. 

„Ty chceš udělat TOHLE?“ vyštěkl Harry. „To je bizarní! Nepřijatelné!“ 

„Promiň,“ pronesl George zaraženě. „Jen takový můj rozmar…“ 

Harry se znovu ušklíbl. „Zapomeň na to. Nic takového tě ve svém domě dělat 

nenechám. Ne.“ 
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„Tak mi ho půjč,“ odpověděl George. „Budu tvým dlužníkem. No ták, říkal jsi to 

přece sám – on ani není lidská bytost.“ 

Harry zavrtěl hlavou a nahlas se rozesmál. „Jistě, Georgi, jak je libo.“ 

Přešel k Severusově skříni, vytáhl odtamtud čisté oblečení a hodil ho na postel. 

„Vstávej,“ vyštěkl na Severuse. „A ani se nezatěžuj s umýváním. Jen se obleč.“ 

Severus se zvedl a minutu či dvě seděl na kraji postele. Na okamžik měl pocit, že 

bude křičet a křičet, dokud ho nebudou pálit plíce, ale když otevřel ústa, nevyšel 

z nich žádný zvuk. Svěsil hlavu a v absolutní tichosti se oblékl, ignoruje 

přetrvávající muka z násilí i hihňání, které doprovázelo každý jeho pohyb. Čisté 

oblečení nasálo vlhkost z jeho těla a na nohavici jeho kalhot se objevily stopy 

krve. 

„Vezmi si ho,“ řekl Harry Georgeovi s pobavením. „Ale zítra večer ho chci mít 

zpátky.“ 

George souhlasně přikývl. Prsty sevřel v železném úchopu Severusova zápěstí, 

načež byl Severus odveden z Godrikova Dolu. 

 

Kapitola 24 - Prach 

Když se George a Severus dostali z Harryho domu v Godrikově Dole, George je 

okamžitě přemístil někam jinam. Severus nejprve nechápal, kde to jsou, ale pak 

když zahlédl povědomé sousedství a upravenou zahradu za bránou, vysmekl se 

ze svého omámení. 

„Ne!“ protestoval s chladnou zuřivostí v hlase. „Teď ne.“ Na jednu noc už měl 

ponížení více než dost a neměl zájem na tom, aby to pokračovalo v jeho 

současném stavu v neposkvrněném a mírumilovném domově Hermiony 

Grangerové a její rodiny. 

George na něj nedbal a vlastně to vypadalo, že není schopen mluvit či se odchýlit 

od směru jednání, do kterého se sám uvrhl. Pravou rukou stále ještě svíral 

Severusovo zápěstí a když je fyzicky dovlekl na práh, začal levou rukou zvonit na 

zvonek a zároveň zuřivě kopat do dveří. 

„Už jdu!“ zvolala Hermiona. „Chviličku…“ 

Dál zoufale zvonil na zvonek, jako by ji neslyšel. Pak byly slyšet spěšné kroky, 

načež Hermiona s trhnutím otevřela dveře. George se nahrnul dovnitř, vtáhnul 

Severuse s sebou, pak dál skrz chodbu do kuchyně, kde ho přenechal Hermioně. 

Jakmile George propustil Severuse ze svého sevření, zběsile se rozutekl do 

koupelny pro hosty, práskl za sebou dveřmi a soudě podle zvuků začal prudce 

zvracet. 

Ron křičel něco ze shora, ale Hermiona mu křikem odpověděla, aby se staral sám 

o sebe. 
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Prohlédla si Severuse, který byl připraven, že se pod ním otevře zem a pohltí ho. 

Pak lehce zavrtěla hlavou a bylo jí ke cti, že když spatřila skvrny od krve na jeho 

oděvu, nepokládala hloupé nebo zbytečné otázky. 

„Vyčíslete vaše zranění na stupnici od jedné do deseti,“ pronesla. 

Prohrabávala se ve skříňce s lektvary, vytahovala lahvičky a kelímky a pokládala 

je na kuchyňskou linku. 

„Čtyři.“ 

Jakmile zaslechla jeho odpověď, věnovala mu pochybovačný pohled. 

On jen znaveně pokrčil rameny. „Viděl jsem daleko horší.“ 

V hlavě se mu okamžitě ozval Harryho hlas: A stál jsi tam a jako hodný malý 

Smrtijed všechno sledoval. Severus ty myšlenky rázně odvrhl. Teď nebyl čas na 

to rozpadnout se pod tíhou opožděného pocitu viny. 

Přenechala mu své soukromé zásoby lékařských lektvarů, stejně jako svou hůlku 

a taktně zmizela, berouc si dvě lahvičky s sebou. Slyšel, jak zaťukala na 

koupelnu pro hosty a pak zaslechl hlas George Weasleyho, který Hermioně 

sděloval, aby šla do háje. Něco tiše a laskavě odpověděla a ťukala znovu a 

znovu, až se nakonec dveře od koupelny otevřely, načež následoval mumlavý, 

tichý rozhovor, který už Severus neslyšel. 

Jakmile byl Severus ponechán o samotě, vypil jeden po druhém všechny 

lektvary, které Hermiona vytáhla – dva všeléčivé, pak jeden uklidňující a jeden 

znecitlivující. Následně popadl její hůlku, seslal na sebe léčivé kouzlo a poté 

čistící kouzlo, aby odstranil všechny skvrny ze svého oblečení. Ani ne o patnáct 

minut později bolest ustoupila na úroveň, která byla zcela snesitelná, a on se 

usadil k Hermionině kuchyňskému stolu a zanořil hlavu do dlaní. 

Pokušení, aby na sebe seslal smrtící kouzlo, bylo téměř neodolatelné – ale jeho 

pýcha i odpor k sobě samému ho držely zpátky. Jeho pyšná stránka mu říkala, že 

když přežil dvacet let na straně Temného pána, pak ho Harry-zatracený-Potter 

k sebevraždě ani ne za dva měsíce nepřinutí. Ta druhá stránka Severuse, ta, 

která jím pohrdala, tvrdila, že když přežil sledování znásilňování a mučení 

ostatních, jistě toho trochu dokáže snést i sám, aniž by fňukal nebo si hověl ve 

velké sebelítosti. 

Hermiona se vrátila do kuchyně a začala připravovat kávu. Severus se opřel na 

židli, zkřížil ruce na prsou a sledoval ji. Vypadala dost unaveně, starší, jak si 

pomyslel, starší než na svých dvacet čtyři let. Otočila se a věnovala mu smutný a 

téměř neohrožený úsměv. 

„Není na kávu trochu moc pozdě?“ zeptal se Severus vyčerpaně. 

„Je bez kofeinu, ale magicky umocněná. Udrží nás hodinu při plném vědomí, ale 

poté budeme moct jít spát.“ 

Sám pro sebe se usmál. „Váš vlastní výtvor?“ 
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„Přirozeně,“ prozradila mu, když rozlévala kávu do hrníčků. „Všechny ty roky 

studia pod tím nejlepším mistrem lektvarů v Británii nepřišly vniveč.“ Nepřítomně 

přikývl a trvalo mu dobrou minutu, než si uvědomil, že myslela jeho. 

Ron vešel do kuchyně, vzal si od Hermiony hrneček a usadil se ke stolu vedle 

Severuse. Neville vstoupil jako poslední. Už vypadal téměř zcela jako on a jen 

lehce zrzavý nádech jeho vlasů a občasné tečky mizejících pih na jeho tváři 

prozrazovaly skutečnost, že se dříve toho večera za pomoci mnoholičného 

lektvaru přeměnil v George. 

Neville sklonil hlavu a usadil se na vzdálenější konec stolu, aniž by se setkal 

s pohledem kohokoliv z nich. Hermiona mu podávala šálek s kávou, kterou 

rychlým zavrtěním hlavou odmítl. 

„Takže,“ zauvažoval Severus, „protože jste byl tentokrát George, mohu se 

odvažovat ptát, kde je skutečný George Weasley?“ 

„Leží uspaný a zbavený paměti,“ odpověděl Neville, „v zadní místnosti jeho 

žertovného obchodu.“ 

„Skvěle provedeno,“ pochválil ho Ron tiše, ale Neville mu nevěnoval žádnou 

pozornost. 

„Řekni nám, co jsi zjistil,“ vybídl ho Neville. „Přišel jsi vůbec na něco?“ 

„Jo,“ odpověděl Ron. „Byl jsem v Krásnohůlkách. Našel jsem Hagrida. Hagrid byl 

zcela jistě přítomen, když Voldemort seslal na Harryho smrtící kletbu. Chcete 

dlouhou verzi nebo tu krátkou?“ 

„Dlouhou, samozřejmě,“ odvětila Hermiona beze špetky humoru. „Máme všechen 

čas světa, nebo snad ne?“ 

„Že to říkáš právě ty,“ podotkl Ron suše. „Každopádně – během války prováděli 

v Krásnohůlkách výzkum, který se týkal nepromíjitelných. Snažili se vynalézt 

protikouzlo proti smrtící kletbě.“ 

„To je nemožné,“ odsekl Neville automaticky, aniž by vzhlédl. 

„Sklapni a poslouchej,“ utrhl se na něj Ron. „Přišli na kouzlo, které se zdálo 

efektivní. Avšak výsledky byly vysoce kolísavé. Experimentovali s nižšími 

formami živočichů – tarantulemi, pavouky, tlustočervy. Každopádně výsledky 

toho protikouzla byly nepředvídatelné. Někdy Avada stále fungovala, jak měla. 

Jindy se… odhaduji, že by se pro nedostatek jiných slov řeklo… rozptýlila. Někdy 

se cíl smrtící kletby roztříštil… byl rozdrcen na prach nebo tak něco. Takže vážně 

divné výsledky.“ 

„A?“ vybídl ho Severus, který - třebaže mu už došlo, co se stalo – byl přesto 

kupodivu stále nucen vyslechnout si celé vysvětlení na vlastní uši. 

Ron se zhluboka nadechl. „No, jde o tohle: Hagrid o tom výzkumu věděl, protože 

byl celá ta léta ve spojení s Olympou. Ona ho to kouzlo naučila, jakkoliv bylo 

neefektivní. A když Voldemort seslal na Harryho smrtící kletbu, Hagrid přispěchal 
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s tím svým zatraceným deštníkem a vyčaroval neverbální protikouzlo. Netušil, 

jestli bude vůbec fungovat, ale říkal si, že střelba naslepo bude lepší než žádná.“ 

Severus se tiše zachechtal – až moc dobře si pamatoval pohled na Hagridův 

omšelý deštník, který obsahoval zbytky jeho zlomené a podle všeho i 

zkonfiskované hůlky. „A hle, našli jsme svou odpověď,“ ušklíbl se. „Rubeus 

Hagrid zničil kouzelnický svět svým deštníkem.“ Jaký to nevšedně trefný a 

ironický konec největší války v kouzelnické historii. 

„Co tím myslíte?“ zeptal se Neville mdle, jako by se náhle probral ze svého 

otupělého stavu. 

„Tak já vám to tedy připomenu ještě jednou,“ začal Severus velmi trpělivě. 

„Avada Kedavra Temného pána měla zabít tu jedinou část Harryho Pottera, která 

neobsahovala ochranu krve Lily Potterové. Žil v něm zlomek duše Temného 

pána.“ Odmlčel se a pak klidně pokračoval. „Když byla smrtící kletba rozptýlena, 

zřejmě ten úlomek jen roztříštila. Roztříštění stačilo, aby pozbyl magického 

potenciálu viteálu… ale ne, aby ho to navíc i zničilo.“ 

Hermiona zdráhavě přikývla. „Očividně ten kus duše rozptýlená smrtící kletba 

uvolnila a nějak osvobodila… osvobodila, aby začal reagovat s Harryho myslí a 

duší… osvobodila ho, aby se k němu připevnila a přisvojila si ho.“ 

„Takže… Harry je posedlý Voldemortem?“ zeptal se Neville šeptem. 

„Ne, není posedlý,“ oponovala Hermiona. „Posedlost se prokáže testem. Ale 

tohle… tohle je jiné. Hlubší, i když jemnější, myslím. Tyhle drobounké zlomky… 

nebo co to je… jsou nedetekovatelné… obrazně řečeno – jako popel nebo menší… 

Nemají svou mysl nebo duši nebo vědomí o sobě… Všechno, co znají je nenávist 

a instinkt. A možná mají nějaké společné nevědomé vzpomínky. Takže teď to 

vypadá, že se propojují s Harryho osobností… používají jeho vzpomínky a 

zkušenosti… ale také je pokřivují… pokřivují jeho. A rychlost transformace 

narůstá, dokonce i během toho, co tady mluvíme,“ usoudila unaveně. „Vypadá 

to, jako by mu ten popel umožňoval také zasahovat do myslí jiných lidí.“ 

„Popel,“ zamumlal Neville. „Rozkošné.“ 

„Prach,“ zapřemítal Severus nepřítomně, když si vybavil Harryho píseň. 

„Zkázonosný prach.“ 

Hermiona beze slova přikývla, přikryla si ústa dlaní a přidusila v sobě vzlyk. „Je 

to jako by… nějaká jeho část věděla, že se mění nebo mizí… a snažila se nám to 

říct… jeho způsobem, když ještě mohl…“ 

„Čemu ale nerozumím je to, proč mu trvalo tak dlouho dostat se do tohoto 

stavu?“ zeptal se Ron. „Už je to pět let! Úlomky Voldemortovy duše jsou 

extrémně mocné. Ten… prach, nebo co to je, se mohl prostě právě napojit do 

Harryho mysli. Není to tak dlouho, co všechny změnil… Myslím tím Olivera, Leea, 

Percyho, George… všechny! Nemohou vůbec vzdorovat, ať už po nich chce Harry 

cokoliv.“ 
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„Možná, že i když je to nyní jeho součástí, tak se ho to stále bojí,“ prohlásil 

Severus najednou. „Stejně jako se to bojí každého z vás.“ 

Neville se toho okamžitě chytil. „Samozřejmě,“ zvolal, „to je to, co máme všichni 

společné. Všichni jsme zničili nějaký viteál.“ 

„Ano,“ souhlasila Hermina. „Deník, pohár, medailon a Nagini…“ Pak pohlédla na 

Severuse. „Profesore, dokonce i vy nesete stejnou ochranu. Brumbál zničil 

prsten. Vaše předchozí pouto k Brumbálovi vám poskytuje ochranu vašeho 

bývalého pána. Tento… prach… si pamatuje svou vlastní smrt, když se na vás 

podívá a instinktivně se vás bojí také.“ 

„Takže to tedy máme,“ shrnul jejich zjištění Ron smutně. „Co teď budeme dělat?“ 

Seděli v tichosti. 

Hermiona promluvila jako první: „Čeho je moc, toho je příliš. Říkám, že s ním 

budeme bojovat. Odzbrojíme ho a donutíme ho odstoupit, pokud to bude možné, 

nebo ho budeme muset zabít, pokud to bude nutné.“ 

„Budeme bojovat,“ odsouhlasil Neville ihned. 

Ron zdráhavě přikývl. „Boj.“ 

Severus neřekl nic, jen zadumaně hleděl před sebe. 

„Pane?“ dloubnul do něj Ron. „Co si myslíte?“ 

„Cože?“ Severus se vytrhl ze svých myšlenek. „Co na mém mínění záleží? 

Vzpomeňte si – já se ke svému pánovi za dvacet čtyři hodin vracím.“ 

„To si tedy krucinál nemyslím,“ vložila se do toho Hermiona vztekle. „Už mám 

těch Harryho ohavností plné zuby a jsem si jistá, že vy rovněž. Zůstanete přímo 

tady.“ 

Severus zjistil, že se ušklíbá, třebaže to nebylo míněno pobaveně. „Musím vám 

připomínat všechna ta kouzla připoutaná k mému cejchu? A dejme stranou 

automatický trest za mou neposlušnost - v okamžiku, kdy můj přidělený čas 

mimo dům mého pána vyprší, Harry použije sledovací kouzlo, které ho přivede 

přímo ke mně. Přímo do vašeho krásného, poklidného domova.“ 

Hermiona se postavila přímo před něj a nebezpečně se usmála. „To mi nemusíte 

připomínat,“ odpověděla, v jejím hlase zazněla klamná jemnost. „Pamatuji se na 

to. Vlastně na to přímo spoléhám.“ 

 

Kapitola 25 – Poslední štace 

Severus se začal tiše pochechtávat. 

„Slečno Grangerová, vy mě nikdy nepřestanete překvapovat. Chcete mi snad 

namluvit, že se poslední epická bitva mezi dobrem a zlem odehraje… ve vaší 

kuchyni? A co přesně budeme dělat? Pozveme Harryho Pottera na kávu a 
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budeme se ho snažit přemluvit, aby přišel k rozumu, a pokud by to snad selhalo, 

pak ho vyzveme na souboj? Proti bezové hůlce?“ 

Věnovala mu nazlobený pohled. „Řekla jsem, že mám plán, ne, že je to dobrý 

plán. Máte snad lepší nápad?“ 

Několik minut o tom přemýšlel. Pokud dal stranou všechny ty roky, co dělal 

Brumbálovi agenta, tak už byl vědcem, duelantem, špionem, ale nikdy ne 

taktikem. 

„Dobře,“ souhlasil nakonec. „Tohle je pro vás alespoň známé prostředí. Máte to 

tu pod kontrolou. Ale máte pro sebe jen tuhle jednu výhodu. Bude potřeba, 

abychom magicky zabezpečili okna, každou škvíru ve zdi, ve stropu, v podlaze a 

každé dveře. Uzavřete krb pro všechny příchozí hovory. A protože Harry je 

s vaším domem také velmi dobře obeznámen, pak vám důrazně doporučuji, 

abyste změnili dispozice domu tak moc, jak je to jen možné, abyste ho dokázali 

setřást, aniž by to zmátlo i vás.“ 

Hermiona a Ron mu naslouchali, viseli na každém jeho slovu. 

„Jsme tu stále zranitelnější než myš s ocasem lapeným v pastičce,“ informoval je 

upřímně. „Budeme potřebovat plán útěku v případě, že by se souboj nepovedl.“ 

Hermiona otevřela ústa, jako by se chtěla hádat, ale Ron lehce zavrtěl hlavou a 

ona se stáhla, přestože po nich všech stále vrhala vzdorovité pohledy. 

„Nezapomínejte na to,“ utrhl se na ně Severus zostra, „že zákon není na vaší 

straně. Protože jste si zvolili být kriminálníky, měli byste mít únikový plán.“ 

Hermiona sebou při jeho slovech viditelně trhla. „My nejsme…“ začala mluvit, ale 

Severus ji utnul. 

„To tedy rozhodně jste,“ trval tiše na svém. „Harry hraje svou hru velmi dobře. 

Až doposud neučinil nic, co by bylo skutečně nelegální. Všechno, co doopravdy 

udělal, je, že způsobil trochu škody svému majetku. Vy tři, na druhou stranu, 

jste vinni zločinem krádeže a útoku na George Weasleyho. A to ani nezmiňuji 

spiknutí za účelem převratu.“ 

Hermionin výraz se změnil na nešťastný. „Takže jsme prakticky mrtví, že ano?“ 

zašeptala zbídačeně. 

Ron jí položil ruku na rameno. „Ne. To bude v pořádku,“ ujišťoval ji „Zabezpečím 

dům. Taky změním ochrany, abychom se mohli přemístit nebo odejít za pomoci 

přenášedla, ale aby nikdo jiný nemohl vstoupit.“ 

„Dobře,“ souhlasila Hermiona se znovu obnovenou nadějí a pak krátce pohlédla 

na Severuse. „Sehnala jsem vám náhradní hůlku. Snažila jsem se přiblížit, jak 

jsem jen mohla, té vaší staré od Ollivandera,“ informovala ho. „Blána z dračího 

srdce a ebenové dřevo, že?“ 

Severus zjistil, že se lehce usmívá. „Správně.“ 
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Podala mu tu hůlku a on ji vyzkoušel. Užasle si uvědomil, že fungovala skvěle, a 

pak několik minut sesílal náhodná kouzla, překvapený tím, jak moc mu ten 

prostý pocit, že jím protéká magie a vykonává jeho příkazy, chyběl. 

Hermiona ho radostně sledovala. „Myslím, že se jí líbíte.“ 

Ochotně souhlasil a zřejmě se pravděpodobně poprvé od té doby, co se probudil 

z kómatu, cítil zcela vzhůru a naživu. 

„Možná bychom se měli trochu prospat,“ zamumlala tiše. „Udělá nám to dobře.“ 

„Nesouhlasím,“ oponoval Ron ploše. „Máme toho na práci příliš mnoho. 

Hermiono, máš ještě pořád ten svůj lektvar bdělosti?“ 

„Co je to?“ zeptal se Severus zvědavě. 

„Mé vlastní dílo,“ hlesla Hermiona rozpačitě. „Funguje jako sebezáchranné budící 

kouzlo a ještě i něco víc. Udrží nás zcela při smyslech a vzhůru asi tři dny. Ale 

pak…“ 

Ron se tiše rozesmál. „Brala ho, když pracovala na své dizertaci,“ vysvětlil 

Severusovi. „A když ji dokončila, prospala pak dobrý týden. Ale podle ní to prý 

opravdu stálo za to.“ 

„Vydala jsem ji, ne? Takže to opravdu stálo za to,“ odvětila domýšlivě. „Dobře. 

Tak si ho vezmeme. Souhlasím, opravdu nemáme času nazbyt.“ 

Lehce ustaraně zmizela v kuchyni, přinesla čtyři lahvičky a podala jim je. 

„Na zdraví!“ zvolal Ron dramaticky, pozvedl lahvičku s paží napůl napřaženou ke 

svým přátelům. 

„Na zdraví!“ zahihňali se Hermiona s Nevillem tiše. 

Severus obrátil oči v sloup, ale přikývl také. Všechny čtyři lahvičky o sebe 

radostně ťukly a pak je všichni spiklenci vypili. Lektvar zafungoval okamžitě a 

Severus musel připustit, že byl extrémně účinný. Cítil se zcela vzhůru a dokázal 

se plně soustředit. 

Ron a Neville se vydali zabezpečit dům. Hermionina tvář nabrala obezřetně 

nadějný výraz. 

„Mám ještě něco,“ oznámila Severusovi tlumeným šepotem. „Pojďte se mnou.“ 

Následoval ji do kuchyně a ona z jedné poličky ze skříně vytáhla malou, 

nenápadnou krabičku. 

„Jak jsem pochopila, kouzla vtištěná do vašeho cejchu vás za útěk potrestají 

fyzickou bolestí, která je opravdu hrozná,“ podotkla vyrovnaně. „Tento trest je 

aktivován vlastníkem, jeho vůlí, kdykoliv zjistí nějaké porušení.“ 

Severus přikývl. „Pan Potter se o tom zmínil. Řekl, cituji: Cruciatus se ti bude 

zdát jako pohlazení,“ pronesl suše. „Což, jak si dokážu představit, mě učiní dosti 

nezpůsobilým k boji.“ 
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Vítězoslavně se usmála. „Podívejte se na tohle.“ Otevřela krabičku a podala mu 

malou, zazátkovanou lahvičku. Zvedl ji k obličeji a přičichl. Dokonce i s tou 

zátkou dokázal určit, co to bylo. 

„To je čistý extrakt z mořských makovic, že ano?“ naléhal na ni. „Jak čistý?“ 

„Devadesát sedm procent,“ odpověděla pyšně. 

„Vy jedna nešťastná holko, jste úplně šílená, že si necháváte takovouhle látku 

v domě?“ vyštěkl na ni. „Ve většině kouzelnického světa je vysoce nezákonná a 

extrémně návyková a…“ 

„Ššš!“ zasyčela a mávla na něj rukama. „Není třeba kvůli tomu křičet.“ Odejmula 

mu lahvičku. „Vím, co to je, a nevýhody mi jsou známy. Funguje jen dvě hodiny 

a abstinenční příznaky nejsou moc příjemné… a dokonce ještě snižuje přirozený 

práh bolestivosti na celé týdny poté, ale… pokud se jedná o zmírnění smrtící 

bolesti, pak je to nepřekonatelné. Je to jediná věc, která dokáže efektivně mařit 

účinky Cruciatu. Myslím, že pokud bude třeba, stále budete schopen bojovat.“ 

Přikývl, zdráhavě připouštěje, že měla pravdu. 

Další dvě hodiny pracovali odděleně. Hermiona pomáhala Ronovi a Nevillovi 

zabezpečovat dům a Severus si z jedné police vytáhl manuál na vytváření 

přenášedel a pustil se do práce se svou novou hůlkou. Hermiona na něj zmateně 

pohlédla, když si povšimla, že se s tím přenášedlem blíží ke konci. 

„Pokud se dáme na ústup, budeme se muset rozdělit,“ konstatoval Severus. „Vy 

tři se budete muset přemístit společně a přistoupit na náhradní plán. Přenášedlo, 

které jsem si vytvořil pro sebe, mi poskytne trochu času, dokonce i s těmi 

sledovacími kouzli.“ 

„Vysvětlete mi to,“ vybídla ho. 

„Je založené na Monte-Carloském algoritmu. Jednoduše řečeno to vybere 

náhodnou lokaci a držitele tam přenese. Ten proces se dá opakovat do 

nekonečna. Harry bude stále schopen vystopovat mě kouzly, ale v době, kdy se 

na to místo se svým týmem dostane, už já budu na jiném, stejně nahodilém.“ 

„To je úžasné,“ zašeptala tiše. 

„Co dál?“ zeptal se Ron. Severus vzhlédl, jen aby si překvapeně uvědomil, že na 

něj Ron i Neville s očekáváním hledí a čekají na jeho příkazy. 

„Musíte se ujistit, že proti vám nebudou moci použít žádná rukojmí,“ vyjádřil se 

Severus pěvně. „Kde je Hugo?“ 

„Právě teď u mých rodičů,“ podotkla Hermiona. „Co navrhujete?“ 

„Pošlete ho na bezpečnější místo,“ poradil jí Severus. „Máte nějaký nápad?“ 

Ron přikývl. „Vzal jsem s sebou z Krásnohůlek přenášedlo, jen pro případ, že 

bychom se potřebovali ve spěchu vrátit…“ 
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„Dobře,“ utnul ho Severus. „Pošlete ho tam. Okamžitě. Nečekejte až do rána. Ať 

zůstane s Rubeusem Hagridem. Předpokládám, že on a Olympa jsou od Harryho 

Pottera dostatečně vzdáleni, aby ještě nebyli pod jeho vlivem.“ 

Hermiona se pousmála. „Rone, Neville… proč nezajdete pro Huga a nepošlete ho 

pryč… Až se vrátíte, projdeme si plán znovu.“ 

Ron a Neville se bezodkladně vzdálili, zatímco Severus dokončoval přenášedlo. O 

hodinu a půl později už bylo hotové, ale Ron ani Neville ještě nebyli zpátky. 

Hermiona se začínala vrtět na křesle. 

„Co jim tak dlouho trvá?“ zabručela nervózně. „Dům mých rodičů je odsud jen 

půl bloku…“ 

Severus položil dokončené přenášedlo na kuchyňský stůl. Pak se postavil, vypil 

první dávku extraktu z mořských makovic a zapamatoval si čas. 

A právě v tom se domem rozezněl hlasitý, rozčilující zvonivý zvuk. Severus 

leknutím bezmála nadskočil a pak si uvědomil, že to pochází z mudlovského 

telefonu. 

„To musí být mí rodiče,“ hlesla Hermiona. „Určitě chtějí vědět, proč si bereme 

Huga uprostřed noci.“ 

Přešla k telefonu a zvedla ho. 

Severus ji následoval a sledoval ji. 

„Ne,“ odpověděla do telefonu. „Ne, vážně… mami… Ron a já se nerozcházíme… 

Ano, řekla bych ti to.“ 

O chvilku později jí sluchátko vyklouzlo z ruky a upadlo na podlahu. Hermiona 

vypadal přidušený sten a překryla si ústa rukou. 

„Přišli jsme pozdě,“ zašeptala hořce. „Je pozdě…“ 

Severus se zhluboka nadechl, jak ho začal přemáhat známý pocit děsu. 

„Co se stalo?“ zeptal se tiše. „Hermiono?“ 

„Harry má Huga,“ odpověděla šeptem. 

„Proč by vaši rodiče dávali Huga Harry Potterovi, aniž by si to u vás nejprve 

ověřili?“ vyštěkl. 

Zoufale zavrtěla hlavou. „Nevěděli, že to byl Harry… nebo kdokoliv… Moje 

mamka jen řekla… že se tam Ron ukázal, aby si vyzvedl Huga… dvě hodiny poté, 

co jsem ho tam já dnes dala!“ 

„Mnoholičný lektvar,“ zamumlal Severus. „Do háje s tím vším.“ 

Začala zběsile utíkat ke dveřím, ale Severus ji zastavil a dal jí ruku na pusu. 

„Ššš,“ konejšil ji. „Teď je třeba jednat opatrně. Musíme to promyslet, než do 

něčeho vběhneme po hlavě.“ 
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Společně se připlížili k oknu a pohlédli skrz žaluzie. Obvod domu obklopovaly 

mihotavé stěny z magické energie a zcela jej obtáčely. 

„Nemůžeme se odsud dostat,“ zašeptala s děsem v hlase. „Jsme v pasti. A… mají 

Huga… a asi i Nevilla a Rona!“ Dýchala zrychleně, jako by se snažila předejít 

vzlykům. 

A pak v krbu vzplály plameny indikující příchozí hovor. Pohlédla na ně s hrůzou 

v očích. 

„Navrhuji přijmout ten hovor,“ prohlásil Severus tiše. „Myslím, že oba víme, kdo 

s námi chce hovořit.“ 

 

Kapitola 26 - Kapitulace 

Hermiona v obývacím pokoji přijala letaxový hovor. Severus se postavil vedle ní. 

V krbu se objevila Harryho tvář. 

„Harry,“ zašeptala Hermiona bez dechu. „O co jde?“ 

„Ty víš přesně, o co jde,“ oznámil jí chladně. „Jak hloupý si myslíš, že jsem? 

Myslíš, že nejsem schopen poznat rozdíl mezi Georgem a Nevillem pod vlivem 

mnoholičného lektvaru?“ Lehce se ušklíbl. „Ačkoliv připouštím, že bylo poměrně 

zábavné ho sledovat, jak se snaží vypadat dychtivě, zatímco byl připraven jít 

zvracet. Myslím, že to byla má oblíbená část toho večera.“ 

„Harry, copak ty nechápeš, co se s tebou děje?“ zeptala se Hermiona. „Úlomek 

Voldemortovy duše…“ 

„Sklapni, Hermiono,“ přerušil ji. „Prostě sklapni a poslouchej, pokud chceš, aby 

tvá rodina dnešní noc přežila. Věř mi nebo ne, tvá zrada stranou, teď se ti 

v podstatě snažím pomoct.“ 

Oněměle na něj zírala. 

„Ron a Neville byli zatčeni. Hugo je v ochranné vazbě. Je v naprostém bezpečí a 

nemíním mu nijak ublížit.“ 

„U koho je?“ naléhala. „U tebe?“ 

„Ne,“ odpověděl Harry bez obalu. „Nejsem v současné době vhodným 

opatrovatelem vzhledem k mému… způsobu života. Ne, je u mých přátel Leea a 

Cassidy Jordanových. Těm alespoň mohu věřit, že je nesvede tenhle… Snapeův 

jed.“ 

Hermiona ve tváři zcela zbledla. „Harry, ne, ne oni, prosím… jen… dej ho 

McGonagallové nebo…“ 

„Ty nejsi právě teď v pozici, abys mohla vyjednávat,“ odsekl neurvale. 

„Nestrachuj se. Lee tvému dítěti neublíží. Má své vlastní děti a je to slušný 

člověk.“ 
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„To byl, dokud sis ho neomotal kolem prstu!“ vyštěkla Hermiona. „Harry, pokud 

v tobě zbyl ještě kousek laskavosti…“ 

„Myslím, že jsem ti řekl, abys byla zticha,“ poučil ji Harry temně. „Až mě příště 

přerušíš, tomuto rozhovoru bude konec. A teď poslouchej. Seznam vašich zločinů 

je celkem působivý. Nevillův útok na George. Únos mého majetku. Spiknutí. A 

soudě podle skutečnosti, že se Severus právě teď nesvíjí na podlaze v agónii, i 

vlastnictví a distribuce nelegálních látek,“ pousmál se Harry. „Nyní jsem ochoten 

upustit od trestu za spiknutí. Ty a Ron si pobudete tři měsíce v Azkabanu a pak 

dostanete svého syna zpět.“ 

Otevřela ústa, aby mu oponovala, ale Harry přísně zavrtěl hlavou. 

„Už ani slovo, Hermiono, myslím to vážně. Toto je vaše současná situace. Tvůj 

dům je oklopen štítem stupně 10. Nebudete se moci přemístit ani přesunout 

krbem či použít přenášedlo, takže to ani nezkoušejte. Mohu vás tu držet na dobu 

neurčitou nebo mohu vyslat tým, aby vás dopadl – avšak doufám, že se 

vyhneme zbytečnému zranění mých lidí. Takže teď vy dva uděláte přesně tohle: 

Vyjdete z domu, dobrovolně a ze své vůle. Jeden po druhém. Severus jako první 

a teprve poté, co ho budeme mít ve vazbě, půjdeš ty. Budete zcela nazí, 

abychom se ujistili, že při sobě neukrýváte nějaký magický artefakt nebo hůlku. 

Budete držet ruce nad hlavou, tak, abychom na ně viděli. Jakmile se 

přesvědčíme, že jste to doopravdy vy a že jste neozbrojení, spustíme štít a 

vezmeme vás do vazby. To je všechno. Na rozhodnutí máte půl hodiny. Pokud 

nedodržíte tuto časovou lhůtu, budu tuto nabídku považovat za odmítnutou.“ 

Krbové spojení skončilo a Hermiona s obavami pohlédla na Severuse. 

„Takže takhle to skončí,“ zamumlala. „No, říkám, že jim nedáme nic zadarmo. 

Budete bojovat.“ 

Severus zavrtěl hlavou. „Ne. Ne s těmito omezeními.“ 

Vzdorovitě na něj pohlédla. „Nehodlám se vzdát jen tak bez boje. Nevěřím ani 

slovu, které řekl, třebaže to tak teď asi i myslel. Abychom byli tři měsíce pryč? 

Od teď za tři měsíce z něj bude sériový vrah nebo něco horšího… A vy!“ 

Severus překryl její ruku svými. „Mám nápad,“ sdělil jí. „Máte ještě stále ten 

plášť z polovida?“ 

„Samozřejmě,“ zašeptala. 

„Vezměte si ho.“ 

Odběhla nahoru a vrátila se s neviditelným pláštěm z polovida – kouskem 

namodralé látky, která se jí třpytila v rukách. 

„Dobře,“ prohodil tiše a vložil jí do ruky přenášedlo. „Sehrajeme to takhle: Já 

vyjdu jako první, jak mě žádali. Vy půjdete hned za mnou pod neviditelným 

pláštěm. Jakmile spustí štíty, aby mi dovolili vyjít a mohli mě zadržet, vy 

překonáte hranice, použijete přenášedlo a vzdálíte se.“ 
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Útrpně vrtěla hlavou. „To je vaše přenášedlo… to vy byste si ho měl vzít… vy 

byste měl utéct…“ 

Tiše se rozesmál. „Já? Se sledovacími kouzly v zádech se nedokážu skrývat déle 

než pár dní. A co si myslíte, že udělám? Budu náhodně hopkat po Británii jako 

velikonoční zajíček, dokud nespotřebuji všechen extrakt z mořských makovic? 

Čemu by to prospělo?“ Upřeně na ni zíral. „Z nás dvou máte větší šanci vy. Vy 

jste ta, která může zachránit Huga a ukrýt ho, než se pokusíte přijít na to, co 

dál. A já vím, že nakonec na něco přijdete.“ 

Nešťastně popotáhla. „To není fér,“ zašeptala. „Ne. Prosím… nemohu dovolit, 

abyste se k němu vrátil… do tohohle…“ 

„Jste logickou volbou, slečno Grangerová,“ sdělil jí pevně. „Na chvíli odsuňte své 

pocity stranou a přemýšlejte. Myslete na Huga. Přemýšlejte, jak se pokusíte 

Harryho Pottera zastavit. Myslete na Rona a Nevilla. Myslete a teprve pak mi 

povězte, jestli máte lepší nápad.“ 

Sedla si ke stolu a zanořila hlavu do dlaní. Ramena se jí lehce otřásala a ona tiše 

a urputně vzlykala. Přinesl jí sklenici vody a položil ji před ní na stůl. 

„Dám vám pár minut, abyste se uklidnila,“ řekl jí tiše. „Ale prosím, už nám moc 

času nezbývá.“ 

Stále neutěšitelně vzlykala, zatímco on se rozhlédl po domě. Sebral malý batoh a 

očaroval ho nedetekovatelným zvětšujícím kouzlem. Rychle a rozhodně kráčel 

domem, shromažďoval věci, které považoval za užitečné na útěku – lahvičky 

s lektvary z její skřínky, několik vyživovacích lahviček a hydratačních doplňků, 

teplé oblečení na převlečení, starý kapesní lotroskop, který našel postavený na 

poličce, a dokonce i svou novou hůlku. 

Když byl hotov s jejím batohem, položil jí ruku na rameno. 

„Dovolil jsem si vám zabalit pár základních věcí,“ oznámil jí tiše. „Mohly by vám 

být užitečné.“ 

Prudce se postavila a nakonec se přinutila ke klidu. On potom spontánně rozevřel 

svou náruč a objal ji, vtiskl jí polibek na čelo. 

„Slibte mi, že se nepokusíte o něco bláznivého,“ požádal ji přísně. „Prosím. 

Žádný zbytečný risk. Nevyzraďte svou přítomnost tím, že byste se mě pokusila 

v posledním okamžiku zachytit. Právě teď musíte jít sama, aniž by vás někdo 

zdržoval.“ 

Mlčky zdráhavě přikývla. 

„Dobře. Oblékněte si neviditelný plášť a jděte hned za mnou.“ 

Znovu přikývla, vypadala, jako by se jí nedostávalo slov. 

S povzdechem si začal svlékat oblečení, jak mu Harry nařídil letaxovým 

hovorem. Hermiona mu věnovala poslední zmučený pohled, ale udržela ústa 

zavřená, přehodila si přes sebe plášť z polovida a učinila se neviditelnou. 
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Severus svlečený, bosý, bez hůlky a s rukama nad hlavou vyšel z domu. Jeho 

tělo zasáhl chladný noční vítr, ale on si toho sotva povšiml. Kráčel pevně a 

odhodlaně, překvapený tím, jak málo se stará o toto směšné, konečné ponížení, 

které pro něj jeho pán uchystal, a jak lhostejný je k tomu, co leželo před ním. 

Venku byla tma a mudlovští sousedé zřejmě spali, nic netušíce o podivné, 

nereálné scéně, která se odehrávala v jejich společenství. 

Hleděl před sebe a obhlížel okolí. Harry nebyl nikde na dohled, avšak Severus 

spatřil několik tuctů bystrozorů shromážděných vně magické bariéry. Měli 

vytažené hůlky. Směřoval k nim, zvolna, udržoval své tělo zcela uvolněné, 

s postojem, který naznačoval, že se vzdává. 

Hermiona ho následovala naprosto v tichosti, ani jediný zvuk neprozrazoval její 

přítomnost. 

Zastavil se před energetickou bariérou a čekal. 

Když spustili štít, vykročil a byl okamžitě obklopen a zneschopněn. Na jeho těle 

přistála poutací kouzla, znehybnila ho a zanechala ho zcela bezmocného. 

Dokonce, i kdyby se Hermiona rozhodla, že se ho pokusí vzít s sebou, než sama 

zaktivuje přenášedlo, bylo by příliš pozdě. 

Aniž by vydal hlásku, aniž by se pohnul s úmyslem se bránit, nechal se Severus 

zajmout. Držel svou hlavu skloněnou a pohled dole, nedovoluje si pátrat ani po 

tom nejmenším záblesku pláště z polovida, který by indikoval Hermionin odchod. 

 

Kapitola 27 – Vzbouřený anděl 

Netrvalo vůbec dlouho, než ho dopravili zpět do Godrikova Dolu. Harry otevřel 

dveře a bystrozoři Severuse vmanévrovali dovnitř. 

„Prostě ho usaďte ke stolu,“ konstatoval Harry lhostejně a rychlým pokývnutím 

hlavy ukázal ke stolu v jídelně. 

Bystrozoři poté pohotově odešli a Harry se postavil nad Severuse, který byl nyní 

připoutaný k židli. 

Harry se jedním prstem dotkl Severusovy brady, zvedl ji a pohlédl mu do očí. 

„Tolik k jakýmkoliv dohodám,“ ušklíbl se Harry. „Zřejmě ses nakonec rozhodl, že 

necháš svého kmotřence, aby se o sebe postaral sám.“ 

Severus Harrymu věnoval zahořklý pohled. „Vrátil jsem se, ne?“ namítl. „Mohl 

jsem se u Grangerové doma zabít. Ale neudělal jsem to. Vrátil jsem se, takže 

z toho můžete Draca vynechat. Já jsem ten, koho chcete. Víme to oba.“ 

Tohle všechno byla pravda. Severus by se klidně s radostí předávkoval 

extraktem z mořské makovice a zbavil se tím utrpení, ale jedinou okolností, která 

ho v tomto bodě zastavovala, bylo vědomí, že byl jedním ze čtyř lidí na celém 

světě, kteří byli imunní vůči „prachu viteálu“, a pak tu byla také ta děsivá 
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myšlenka na pozadí jeho mysli, že by Harry prostě jen přesunul svou pozornost 

na jinou oběť, až by jako zdroj zábavy ztratil jeho. 

„Uvidíme,“ zamručel Harry, usmál se a pak Severuse bez varování brutálně 

uhodil do tváře. Něco křuplo, krev mu kanula z nosu, ale Severus sotva cítil 

samotný zásah. Nevnímal žádnou bolest, jen ten náraz. 

„Jak vidím, tak účinek extraktu z makovic stále přetrvává,“ zamumlal Harry. 

„Uvědomuješ si vůbec, jak moc ses tím nechal napálit? Jakmile účinek vyprchá, 

tvůj práh bolesti bude snížen na minimum.“ Harry nebezpečně přimhouřil oči. „A 

já tě ujišťuji, že nemám v úmyslu ti to tentokrát ulehčit.“ 

„Já vím,“ odpověděl Severus prostě. Krev se z něj vydatně řinula. Dýchání skrz 

nos se stalo nemožným, a tak dýchal ústy, zatímco nepřítomně hleděl před sebe. 

Čekal, Harry se na něj zamyšleně díval, jako by se snažil rozšifrovat, co s ním 

má přesně udělat. Nakonec Harry prostě odešel a nechal ho o samotě. 

Severus strávil zbytek noci připoutaný k židli. 

Nadešel úsvit. Účinek extraktu z mořských makovic vyprchal a jeho tělem se 

začaly valit vlny bolesti. Jeho zlomený nos – byl si celkem dost jistý, že byl 

zlomený - začal pálit a pulzovat. Na jeho těle se objevily shluky bolesti z toho, 

jak příliš dlouho spočíval ve stejné pozici, a dokonce i stará, dlouho zapomenutá 

zranění se znovu probudila k životu, teď když byly přirozené znecitlivující látky 

vyčerpány. 

Přesto bylo úžasné, že byl stále vzhůru a dokonce se ani necítil ospalý. Byl plně 

bdělý, zatímco snášel muka svého těla. Když oknem pronikly první paprsky 

slunce a spočinuly na povrchu stolu, konečně se znovu objevil Harry a vztyčil se 

nad ním. 

„Máš už bolesti?“ zeptal se Harry a ušklíbl se. 

Severus se ani neuráčil odpovědět. 

„Nuže,“ zauvažoval Harry tiše, „je čas se posunout dál.“ 

Harry použil sérii kouzel, aby Severuse udržel spoutaného a jen sotva schopného 

pohybu, než ho odvlekl do jeho ložnice. Severus netečně sledoval, jak Harry 

začal kouzlit, odstranil z místnosti všechen nábytek a zanechal ji zcela prázdnou. 

Dokonce i Severusovy knihy, knihy, které si přinesl z Tkalcovské ulice, nechal 

shořet a jejich popel odstranil Evanescem za pomoci rychlého mávnutí hůlky. 

„Tolik k té tvé neocenitelné knihovně, Princi,“ vysmíval se mu Harry vesele. 

Severus Harryho chladně sledoval. Jeho knihy pro něj byly po desítky let jako 

rozšíření jeho duše a ještě před dvěma týdny by zešílel zuřivostí, kdyby všechny 

své drahocenné knihy ztratil takovýmto brutálně lhostejným způsobem, ale teď 

to znamenalo méně než nic. 

Třebaže byl v magických poutech bezmocný a navenek vypadal, že se vzdal, byl 

v duchu připravený bojovat. Připomněl si, že všechny dohody padly a že pokud 
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bude mít štěstí, je rozhodnutý bojovat v předem prohrané bitvě, a pak možná, 

když bude toho štěstí hodně, vyprovokuje Harryho dost na to, aby ho zabil. 

Bylo proneseno další kouzlo. Severus cítil, jak mu zvedlo paže. Pouta vycházela 

ze stropu a obtáčela jeho zápěstí. Jeho kotníky byly spoutány o chvíli později a 

Harry si ho prohlížel se spokojeným úšklebkem na rtech. 

„Mohlo by tě potěšit, že jsem jednu tvou drahocennou věc zachránil,“ oznámil 

mu Harry s úsměvem a nastavil svou otevřenou dlaň k Severusově tváři. Ležel 

na ní ten dlouhý dráp. 

Severus se zahořkle zasmál. Nic nebylo skutečné – všechno bylo pokřivené, 

absolutně všechno. Přátelství, podřízenost, láska, náklonnost, svět sám, a 

dokonce i jeho dětský artefakt se stane nástrojem mučení. 

Potlačil zachvění, když ho Harry obešel a přejel po jeho zádech ostrou špičkou 

drápu, která po sobě zanechávala sotva patrné škrábance, které byly cítit nějak 

ostřeji, než by měly. Špička drápu sklouzla dolů, spočinula na jeho bedrech a pak 

se posunula ještě níž až do intimních partií, kde zatlačila na vstup do jeho těla. 

„Jen ze zvědavosti,“ přemítal Harry, „kam utekla Hermiona?“ 

„Nemám tušení,“ odpověděl Severus s uspokojením. 

„Říkali, že se v jejím domě ručně aktivovalo přenášedlo,“ uvažoval Harry dál. 

„Zřejmě nahodilé lokace, že?“ 

Severus se ani neobtěžoval s tím, aby potlačil samolibý úšklebek. 

Dráp se znovu přesunul přes jeho tělo, přejel po jeho zádech, pak po krku, tváři, 

až nakonec spočinul na jeho oku. 

„Vlastně na tom nesejde, víš?“ nadhodil Harry tiše. „Dříve nebo později ji stejně 

dopadneme. Je vážně velmi špatné, že jsi ji do toho musel zatahovat. Ale ty´s ji 

prostě nemohl vynechat, že ne? Musel sis libovat v něčím soucitu, získat něčí 

lítost, někoho, kdo by měl o tebe zájem. Jenže na konci dne jsi zůstal přirozeně 

loajálním jen sám k sobě.“ 

Špička drápu se přitiskla na jeho oční bulvu a Severus se ostře nadechl a zklidnil 

se. Opravdu by to udělal? uvažoval, ale pak si vzpomněl, s kým že to má tu čest 

a odehnal tu myšlenku ze své mysli. 

„Možná později,“ podotkl Harry lhostejně. 

Harry Severuse znovu obešel, až k němu stál tváří v tvář. Dráp sklouzl dolů a 

spočinul na jeho hrudi. A pak Harry zvolna, ale pevně začal tím drápem kreslit 

krátké, rovné linie, špičkou toho předmětu přetínal jeho kůži. Severus pohlédl 

dolů a uviděl, jak se na těch čárách shromažďují kapky jeho krve. Zavřel oči a 

kousl se do rtu, aby nevydal ani hlásku. 

Mučení pokračovalo a pak neočekávaně přestalo. Severus znovu otevřel oči a 

zahleděl se se vzdálenou fascinací na svou hruď, jako by to tělo patřilo někomu 

jinému a on byl jen divák. 
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Jasné linie zanechávaly na jeho kůži mělké rány, aby očividně připravily půdu pro 

něco většího, daleko bolestivějšího. 

Dráp z Harryho ruky zmizel a byl nahrazen nožem. Jeho ostří se v ranním světle 

výhružně třpytilo. 

„Můžeme začít?“ zeptal se Harry jemně. 

Severus sevřel pouta prsty, aby se připravil na muka, která budou následovat. 

Cítil jak špička nože řeže do jeho kůže, sklouzává pod ní a začíná ji nadzvedávat. 

Celé tělo se mu divoce roztřáslo a pak se stalo nemyslitelné – z hrudi mu byl 

stržen velmi tenký svislý proužek kůže, ne širší než osmina palce, a zanechal po 

sobě jen odhalenou tkáň. 

Naprostá a nevyvratitelná agónie toho všeho byla neskutečná, tak moc, že si 

nebyl ani jistý, proč ještě stále neomdlel, a nedokázal pochopit, jak mohlo lidské 

tělo takovou trýzeň vydržet. 

Křičel by, ale pro teď se zdálo, jako by jeho tělo zapomnělo, jak se to dělá, takže 

všechno, co mohl, bylo zrychlené dýchání, zatímco jeho zuby kvůli ostrým 

nádechům trpěly bolestí. Proč ještě nezemdlel? Už pouhá myšlenka, že byl při 

vědomí a vzhůru během toho všeho, byla na zbláznění, šílel z toho… Ale pak to 

pochopil: Hermionin lektvar bdělosti. Funguje jako sebezáchranné budící kouzlo a 

ještě i něco víc. Udrží vás zcela při smyslech a vzhůru asi tři dny. 

Prostě svinsky perfektní. Nejen že byl jeho práh bolesti snížen na minimum, byl 

také odsouzen k tomu zůstat během toho všeho zcela a úplně při smyslech… 

Zatnul zuby, zatímco jím pronikala beznaděj. 

Nůž pokračoval v řezání a Severus si uvědomil, že nastal čas, aby přišel o další 

pruh kůže, tentokrát horizontální, nad tím prvním, takže společně a po doplnění 

spodní části formovaly zdání písmene Z. 

Když se tak stalo, konečně zaječel, ale ten jekot zněl jako tlumené zachraptění, 

jako by pocházelo od tvora, který se snaží o poslední nádech. 

Harry se tiše zasmál. „Ano, budeš pro mě křičet,“ zamumlal a obkreslil jeho 

odhalenou tkáň bříšky prstů. „Budeš křičet, dokud nepřijdeš o hlasivky a potom 

budeš křičet ještě dál.“ 

Severus, omámený primitivní krutostí svého mučitele, zíral na zelenookého 

muže, dříve známého jako Harryho Pottera. 

„Co…“ začal se ptát, ale otázka mu odumřela v hrdle. 

„Myslím, že je to dosti zřejmé,“ poukázal mu Harry. „Jen se ujišťuju, že budeš 

mít vždycky při sobě připomínku toho, co jsi. Zrádce. Ačkoliv si dokážu 

představit, že vyřezávání „R“ bude o něco větší výzvou.“ 

Severus se chraplavě zachechtal. „Klidně ho tedy přeskočte.“ Zalapal po dechu a 

ušklíbl se skrz oslepující agónii. 
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Harry se na něj pobaveně zahleděl. „Ne. Vím přece, jak moc opovrhuješ 

lenivostí, Severusi. Obávám se, že se budu prostě muset usmát od ucha k uchu a 

vydržet to. A může to chvilku trvat, jak bych rád dodal.“ 

Mučení pokračovalo, nůž se posouval dál, nadzvedával kůži. Bolest narůstala, 

vyzařovala do celého jeho těla, do jeho zad, do končetin, do zadní části hlavy. 

Nic, absolutně nic v jeho paměti nebylo tak naprosto děsivě strašné, dokonce ani 

kletba Cruciatus. Krev se řinula z jeho ran, dopadala na podlahu a on už nevěděl, 

jestli křičí nebo ne, nedokázal to říct a ani se o to nestaral. Byl si jistý jen tím, že 

neprosil, nežebral, a pro ten okamžik to bylo dost. 

Celou tu dobu na něj hleděly zelené oči, s odporem a pohrdáním a se 

spokojeným, chladným úsměvem, který nikdy neopustil Harryho rty. 

Po době, která se zdála hodinami, a mohla jimi i být, se Severus náhle vytrhl ze 

svého blouznění, jen aby si uvědomil, že se bolest přestala stupňovat. 

S končetinami upevněnými v poutech nepřítomně sledoval, jak na něj Harry 

namířil hůlkou. „A teď to řádně vypálíme, ano?“ sdělil mu s malým, 

vítězoslavným úsměvem. „Nechtěl bych, aby ta značka byla čímkoliv menším než 

zcela trvalou připomínkou.“ 

Aniž by čekal na Severusovu odpověď, seslal to kouzlo. Z hůlky se vyvalil proud 

energie, která se střetla s odhalenou tkání a sežehla ji. Severus by znovu křičel, 

kdyby mu v plicích zbyl vzduch. A když ho měl, dokázal jenom zírat dolů na svou 

hruď, na písmena, která získala černou barvu, na slovo „zrádce“ vyryté v trvalé 

značce na jeho těle. 

Jakmile bylo hotovo, Harry schoval svou hůlku, ustoupil a s uspokojením si 

Severuse prohlédl. „Nuže, vypadá to, že jsme pro teď hotovi,“ zauvažoval a 

poklepal na zčernalá písmena. „Víš, opravdu se k tobě hodí.“ 

„Samozřejmě, že se ke mně hodí,“ zasyčel Severus. „A musím říct, že to také 

poměrně pěkně shrnuje náš vzájemný vztah.“ 

Harry se vesele uchechtl. „Příliš si troufáš. Mezi námi není žádný vztah.“ 

Severus zjistil, že se proti své vůli usmívá. „Samozřejmě, že je,“ informoval jej 

sebejistě. „Ten nejstarobylejší druh vztahu. Daleko starobylejší než magie, 

daleko starobylejší než lidství, dokonce ještě starobylejší než svět sám.“ 

Harryho obočí se lehce pozvedla. 

„Vztah mezi padlým andělem a jeho pánem,“ prozradil mu Severus tiše. „Já jsem 

tvůj osobní vzbouřený anděl, který upadl v nemilost. Tvůj zrádce. Natrvalo tvůj 

zlomený a tvůj na věky potrestaný… Není to snad pravda… Tome?“ 

 

Kapitola 28 – Život a smrt 

V okamžiku, kdy ta slova opustila Severusovy rty, se Harryho úšklebek vytratil. 
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„Já nejsem Tom Raddle,“ oponoval s podivnou, tajemnou samozřejmostí. 

„Ovšem, že jsi, ty jeden tupče,“ odvětil Severus unaveně, zatímco se napjal 

v poutech, která ho držela na místě. „Copak nechápeš, co se ti děje? Zlomek 

duše Toma Raddlea prorůstá tvým vědomím, tvou duší, dokonce i ve chvíli, kdy 

spolu teď mluvíme. Připoutává si tě k sobě. Ty jsi podle všech závěrů a úmyslů 

Tom Raddle, který věří, že je Harry Potter.“ 

Harryho oči si ho chladně měřily. „Přestaň,“ varoval ho. Zvedl pěst, připraven ho 

uhodit. „Prostě přestaň.“ 

„Nebo… co?“ dobíral si ho Severus. „Ty mě snad… zraníš? Vyřízneš mi jazyk?“ 

„Nemysli si, že to neudělám,“ odsekl Harry ledově. 

„Och, dokážu si představit, že za patřičný čas ano,“ zasyčel Severus. „Ale hádej, 

co, Tome. Je mi to jedno. Neděsíš mě. Je mi jedno, jak moc mé tělo zohavíš, 

nebo co mi uděláš.“ Pohlédl dolů na písmena na své hrudi a posměšně se ušklíbl. 

„Být označen jako zrádce Potterových by byla prohra, ale být označen jako 

zrádce Toma Raddlea? Považuji to za čest.“ 

Harry na něj hleděl neschopen slova. Jeho tvář prozrazovala známky vnitřního 

boje, jako by jím procházely protichůdné pocity a myšlenky a mučily ho svými 

konflikty a střety. 

„To jsi doopravdy tak zabedněný?“ vyzval ho Severus. „Netvrď mi, že stále 

nechápeš, co děláš. Ten úlomek duše Toma Raddlea, který žije v Harry 

Potterovi… jako poslední si pamatoval, že jsem ho zradil. Když byl poničen dost 

na to, aby přestal fungovat jako viteál, připoutal se k Harrymu Potterovi a použil 

jeho vlastní mysl a vzpomínky, aby se mi pomstil. To proto jsem v pekle. Protože 

jsem zradil Toma Raddlea. A hádej co? Je mi to jedno.“ 

Harryho úsměv se znovu objevil. „Lháři. Jsi příliš velký zbabělec, aby ti to bylo 

jedno.“ 

„Och?“ popíchnul ho Severus. „To si vážně myslíš? No, tak tě vyzývám. Vyzývám 

tě, aby ses mě pokusit vystrašit. Vyzývám tě, aby ses mě pokusil přinutit 

k prosbám. Ale ty to nedokážeš. Ba co víc, bez ohledu na to, co mi uděláš, pokud 

jde o mě, stojí mi to za to.“ 

Opět se mu skoro nedostávalo dechu, jak mluvil nespoutaně a rychle, jako by 

předpokládal, že to mohou být jeho poslední slova. 

„Pokud v tobě ještě zbylo něco lidského, pak ti navrhuji, abys to teď ukončil – 

tím jediným způsobem, kterým ještě můžeš. Zabij mě.“ Severus se na moment 

odmlčel, než se s tichou žádostí v hlase zeptal: „To chceš, nebo ne?“ 

Harry si ho měřil pohledem jako hypnotizovaný, neschopný se přestat dívat. A 

pak přikývl, jen jednou. 
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„Udělej to, Harry. Tvůj neporušitelný slib tě samozřejmě zabije na oplátku, ale co 

na tom? Harry Potter se nikdy nebál smrti a nehrál podle pravidel. Tohle je jediný 

způsob, jak to skočit a zbavit svět nás obou. A ty to víš.“ 

Harryho výraz se znovu změnil a problesklo jím něco starého, něco hodně 

povědomého a velmi jasného, jako by se poprvé za poslední týdny probudil. 

A pak, jako by ho k tomu svými slovy přiměl, o jedno kouzlo později Severusova 

pouta povolila a propustila ho. Dopadl na kolena a dopadl tvrdě, cuknul sebou 

z prudkosti své bolesti. Koutkem oka postřehl, že Harry ve své pravé ruce pevně 

svírá bezovou hůlku… a přesto si Severus začal uvědomovat, že byla nejblíže, co 

ji kdy viděl. Bezová hůlka. Jen několik stop od něj, vytažená, na dosah ruky. Jen 

kdyby… 

Tohle byla jeho šance. 

Jeho poslední a jediná šance. 

Severus bez rozmýšlení a rychlostí blesku skočil. 

Harry na vteřinu zaváhal. 

A pak zvolal: „Mdloby na tebe!“ 

Kouzlo Severuse zasáhlo, ale nemělo žádný účinek. Hermionin lektvar bdělosti 

byl očividně dobrý na víc věcí, než jen na to, aby udržel někoho vzhůru. Nelhala 

mu, lektvar doopravdy fungoval jako sebezáchranné budící kouzlo, takže Harrym 

seslané Mdloby na tebe Severuse dokonce ani na okamžik nezpomalily. 

Jeho rychlost Harryho překvapila a o vteřinu později mu Severus vyrval bezovou 

hůlku z ruky a okamžitě ucouvl. 

Severus namířil bezovou hůlku na Harryho a začala sesílat jedno poutací kouzlo 

za druhým, dokud Harry nepadl na podlahu. 

A teprve poté si Severus dovolil pocítit alespoň minimální úlevu. Hrudník měl 

stále jako v ohni na místech, kde ho Harry mučil nožem, končetiny a záda 

rozbolavělé kvůli hodinám stráveným v poutech, ale minimálně pro teď jim získal 

nějaký čas. Kolik času, tím si nebyl jistý. 

Aniž by jeho sevření bezové hůlky povolilo, seslal na sebe pár základních léčivých 

kouzel, aby dokázal pokračovat a pak si přivolal šaty a spěšně se oblékl, aniž by 

spustil oči ze svého vězně. 

Překvapilo ho zjištění, že si ho zelené oči prohlížejí zamyšleně. 

„Prach z úlomku?“ zeptal se Harry. 

Severus beze slov přikývl. 

„Legrační,“ zašeptal Harry. „Myslel jsem si, že mi zase lžeš, ale přesně takový 

z toho mám pocit.“ 

Severus se na něj tázavě podíval. 
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„V mé mysli,“ zamumlal Harry chraplavě, „je to jako prach… nebo popel… přímo 

uvnitř mé hlavy. Všudypřítomný. Přilehlý. Oslepující. Nezřetelný. A tolik 

nenávistný… Nenávidí všechny, ale zejména… tebe. Nikdy mu neuniknu. Ačkoliv 

někdy se nadzvedne, jen lehce, a je to jako bych zažil chvíle prozření… kdy jsem 

skoro člověk – opět skoro normální… ale nikdy ne zcela. A ani to se neděje moc 

často… A i když se tak stane, stále to nejsem úplně já… protože pořád všechny 

nenávidím… protože to, to něco, je asi stále mou součástí.“ 

Harry se na podlaze lehce posunul, tolik, kolik mu dovolovala pouta, a zašeptal. 

„Víš, co musíš udělat. Nemůžeš se tomu vyhnout. Už ne.“ 

„Cože?“ vyštěkl Severus. Snažil se přemýšlet, vážně promyslet jejich současné 

možnosti, když byl Harry Potter konečně zneschopněný, ale když měl přesto, 

jako ministr kouzel, ať už spoutaný nebo ne, kouzelnický svět zcela pod svou 

kontrolou. Severus v duchu zanadával. Co vůbec mohl udělat? 

Harry se pousmál. „Zabít mě, samozřejmě.“ 

Severus zavrtěl hlavou. „To si nemyslím, Harry. Situace je teď pod kontrolou. Na 

něco přijdeme.“ 

Harry se pobaveně zasmál. „Jako na co? Budete mě držet pod sedativy? 

V Azkabanu? Uteču. Oba víme, že uteču, a pak si tě najdu a zabiju tě. Velmi 

pomalu a bolestivě. Ale ne dřív než zabiju i někoho jiného a vytvořím si vlastní 

viteál.“ Harryho oči ztmavly, zostřely. „S McGonagallovou mě nepojí žádný 

neporušitelný slib… ani s Nevillem… nebo… s Hugem.“ 

Severus ztěžka polkl. „Harry… to nemyslíš vážně, že ne?“ 

„Ne, ještě ne. Ale od teď za týden bych mohl. Nenech mě dostat se do takového 

stavu.“ Na moment se odmlčel. „Podívej, já nejsem hlupák. Vím, o co tě žádám. 

Vím, že zemřeš během několika hodin, ne-li minut, poté, co mě zabiješ. Otrocké 

pouto a tak vůbec. Ale… prosím…“ 

Severus sebou lehce cuknul. „Zabít tě?“ zopakoval otupěle. 

Harry zaníceně kýval hlavou. „Čím dříve tím lépe. Rád bych zemřel, dokud jsem 

to ještě víc… já než Tom.“ Pak se lehce usmál. „Udělal bych to sám, v jednom 

z těch okamžiků prozření, ale tenhle… prach… mi nedovolil se zabít. Chtěl jsem 

to… tolikrát… ale on mi to nedovolil dokonce ani naplánovat… V okamžiku, kdy 

jsem byl připraven učinit ten krok, tenhle… prach… nebo popel… se prostě znovu 

zčeřil, převzal kontrolu a mé plány změnil.“ Harry se posměšně ušklíbl. „Mám za 

to, že to byl asi instinkt. Když se tenhle podělaný… prach viteálu nějak dozvěděl, 

že se chci zabít… zřejmě se bál smrti. Stejně jako se jí vždycky bál Tom Raddle.“ 

Harry si tiše povzdechl. „Víš, před šesti měsíci jsem v jednom z těch okamžiků… 

Pokusil jsem se požádat Ginny, aby mě zabila. Jen tak z čista jasna. Byla tak 

vyděšená. Objala mě a rozbrečela se a řekla mi, že mě miluje. Hloupá holka. 

Kdyby mě jen milovala míň a víc mi naslouchala.“ 
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„Harry,“ hlesl Severus velmi tiše. „Poslouchej mě. Nemusel bys zemřít. Nebylo by 

to správné. Ochořel jsi z toho, jak ses snažil zachránit všechny ostatní. A já 

nejsem z těch, kdo nabízí falešné naděje, ale přesto věřím, že bychom měli ještě 

počkat a hledat řešení, spíše než se zoufale hnát za tím, abychom ukončili tvůj 

život.“ 

„Nečekej,“ vyhrkl Harry tvrdošíjně. „Zabij mě.“ 

„Jsem si jistý, že Hermiona…“ 

„Žádná Hermiona!“ zakřičel Harry. „Nečekej, až dorazí Hermiona a pokusí se mě 

zachránit nebo mi pomoci nebo cokoliv.“ Úpěnlivě na Severuse hleděl. „Koukni… 

okamžiky, jako je tento… jsou čím dál vzácnější. A také kratší. Tohle je první 

jasnozřivá chvíle za poslední tři týdny. Možná to je moje poslední. Nechci čekat. 

Nechci čekat, až si ten prach… znovu… sedne… a vezme si i to, co ze mě ještě 

zbylo… možná napořád. Nech mě jít. Nech mě zemřít takhle… jakým jsem 

v tomto okamžiku…“ Beznadějně se usmál. „Možná, že když zemřu teď, tak mě 

moje maminka ještě pozná, až mě uvidí… Prosím.“ 

Severus přikývl na souhlas, jen jednou, ale stále se nemohl odhodlat k činu. 

Když se teď na Harryho díval, viděl v něm jen toho křehkého dospívajícího 

chlapce, toho, kterého před pěti lety poslal na smrt Voldemortovou rukou. 

Harry věnoval Severusovi zamyšlený pohled. „Opravdu tě Brumbál požádal, abys 

ho zabil?“ 

Severus bezhlesně kývl. 

„Pokud je to pravda, pak… nás možná svedl dohromady proto,“ odtušil Harry, 

„abys v případě, že by se něco nepovedlo s tím úlomkem… byl dost blízko, abys 

to věděl a… udělal jsi pro mě to, co jsi udělal pro něj.“ 

Severus zavrtěl hlavou. Dokonce ani v okamžiku, kdy byl na Albuse nejvíce 

rozzlobený, si nemyslel, že by byl muž schopen odsoudit ho k tomu samému 

peklu podruhé. 

Ale Harryho oči na něj hleděly, žádaly odpověď, žádaly od něj jednání a pak se 

Harryho rty pohnuly a tiše pronesly „Prosím…“ 

Stejně jako Albus před více než šesti lety. 

Severus pozvedl hůlku, namířil ji na Harryho a pronesl smrtící kletbu. 

Proud zelené energie zasáhl svůj cíl a Harry se pod jeho účinkem nakratinko 

zachvěl. A poté všechny jeho pohyby ustaly. Jen jeho oči zůstaly otevřené a na 

rtech mu přetrvával mdlý úsměv. 

Severus nad ním několik minut ochromeně stál, více omráčený než vyděšený 

tím, co učinil. Měl ho chránit, starat se o něj, měl vyměnit svůj život za jeho a 

místo toho ho zabil. 

Všechna ta trýzeň ho přemohla do takové míry, že zachvátila celé jeho tělo. Cítil, 

jak se mu podlamují kolena, a pak si najednou musel sednout. Spontánně se 
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sklonil k podlaze, přitáhl si Harryho tělo do náruče a zoufale s ním začal 

pohupovat. 

Vtiskl mu polibek na čelo, načež si uvědomil, že mu z očí kanou slzy, poprvé za 

celá desetiletí plakal. Plakal nad chlapcem, sedmnáctiletým chlapcem, kterého 

znával; nad chlapcem, který se odevzdal smrtící kletbě jen kvůli slovu dvou 

starších mužů; nad chlapcem, který se vrátil zničený a zlomený, bez naděje a 

možnosti být spraven; nad chlapcem zahubeným posledním popelem z války, ke 

které nedošlo jeho přičiněním. 

„Harry…“ zašeptal, „odpusť mi.“ 

Slabost narůstala, šířila se jeho tělem, jako by ho neviditelná síla nutila se jí 

odevzdat, buňku po buňce, neuron po neuronu. Klimbnul, tvář přitisknutou 

k Harryho hlavě, až nakonec dovolil, aby ho temnota přemohla. 

 

Kapitola 29 – Křižovatka světla 

Probudil se kvůli tomu, jak mu víčky prosvítala jasná záře slunečního světla. 

Bolest byla pryč a stejně tak pocit viny a výčitky svědomí, které ho svíraly ve 

smrtelném objetí jen před chvílí. 

Bylo po všem. 

Jeho vzpomínky zůstaly zachovány, všechny, ale žádná z těch hrůz minulosti teď 

nic neznamenala. Strach ani stud neexistovaly. Nebyla žádná lítost. Koupal se ve 

světle a teple. 

Tvář měl přitisknutou na nepravidelný povrch chodníku, a tak se lehce posunul. 

Ruce položil na kameny, bříšky prstů obkreslil štěrbiny mezi nimi. 

Bylo to tak… skutečné. 

Jen několik okamžiků v jeho životě bylo tak ryzích, tak prostoupených životem a 

světlem. Zhluboka se nadechl a mohl by přísahat, že cítí slunce. 

Kde se nachází? 

Něco mu zaťukalo na rameno. 

„Pane! Vzbuďte se! Vzbuďte se!“ 

Otevřel oči a spočinul tváří v tvář Harrymu Potterovi. 

„Dokázal jste to! Dokázal jste to!“ Harryho bujarost byla naprosto ohromující. 

„Jsem volný!“ 

Severus mu věnoval kyselý pohled. „A také mrtvý,“ připomněl mu. 

Harry se tiše, vesele zasmál. „To nevadí. Sirius měl pravdu. Je to lehčí než 

usínání.“ 

„On by to měl vědět,“ zabrblal Severus a přinutil se postavit. „V posledním 

ročníku prospal většinu hodin Lektvarů.“ 
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Harry si přikryl ústa rukou a nahlas se zahihňal. „Jste zábavný.“ 

„Jsem mrtvý,“ oponoval Severus vážně, ale koutek úst se mu stáčel do 

pobaveného úšklebku. 

Harry ho upřeně sledoval. „Vadí vám to?“ zeptal se přemýšlivě. „Že jste mrtvý?“ 

Severus zavrtěl hlavou. „Vůbec ne. Tohle je…“ 

„Tak skutečné,“ dokončil za něj Harry užaslým šepotem. 

Severus souhlasně přikývl a rozhlédl se po okolí. Nacházeli se na nádraží King´s 

Cross, ale ne na tom, na které šli před dvěma měsíci hledat odpovědi. Tohle bylo 

jiné. Skutečnější, krásnější, než jaké si kdy dokázal přestavit. Lavičky, perón, 

sloupy, zdi, dokonce i koleje vyvstávaly ostře do prostoru, každý detail 

nepopsatelně dojímavý a naprosto autentický až do takového stupně, že se 

fyzický život zdál jen mdlou připomínkou toho, co se nacházelo přímo před ním. 

A víc než jen to – on a Harry spolu mluvili jako staří přátelé, ne jako nepřátelé. 

Už jím nikdo nepohrdal. Jak to bylo možné? Nebyli snad ještě před chvílí 

uzamčeni ve smrtelném zápase, bojujíce o život? Neseslal snad na Harryho 

smrtící kletbu? 

„Existuje jedna stará mudlovská kniha a já si právě teď nedokážu vybavit jméno 

jejího autora,“ zaslechli známý hlas za sebou, „ale on předpokládal, že když 

přejdeme do jiného světa, změní se naše perspektiva. Představoval si, jak se dva 

vojáci, kteří se na bitevním poli zabili, probudí v posmrtném životě jako bratři, 

v náručí toho druhého.“ 

Otočili se zároveň a stanuli tváří v tvář Albusi Brumbálovi. 

„Albusi,“ hlesl Severus. „Co je tohle za místo?“ 

„Křižovatka,“ informoval jej Albus. „Tady se setkává život a smrt. Vítejte.“ 

„Nejsi za závojem,“ zamumlal Severus. „Žádný div, že přišel tvůj portrét o 

vzpomínky a že jsme se k tobě nemohli dostat skrz kámen vzkříšení. Co ty tady 

pohledáváš?“ 

Albus se přinutil k jemnému, smutnému úsměvu. „Čekám tady na Harryho, 

samozřejmě,“ oznámil jim tiše. „Jak dlouho to trvalo? Zdálo se to jako strašně 

dlouhá doba.“ 

„Přišel jste sem, abyste tu na mě počkal… když jsem odešel za Voldemortem pro 

smrtící kletbu,“ pochopil Harry. „Ale já se nikdy neukázal. Až dosud.“ 

„O pět let později,“ potvrdil Severus zvolna a pohlédl na Albuse. „Byl jsi tu celou 

tu dobu? Sám? V tomhle… předpeklí? Čekal jsi na něj? Nikdy jsi neodešel?“ 

„Ani na okamžik,“ potvrdil Albus. „Nechtěl jsem to setkání promeškat.“ 

Harry přikývl. „Omlouvám se, že mi to trvalo tak dlouho… Já…“ Váhavě mrknul 

na Severuse. „Já jsem…“ 
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Brumbál také kývl, byl si očividně vědom jejich vzpomínek i nedávných 

zkušeností. „Musím říct, Harry, že se také omlouvám, i když to stálo za to. 

Dokonce i ty nejlepší plány mohou být zmařeny nahodilými činiteli, jako třeba 

starým deštníkem jistého poloobra, nebo…“ zalétl pohledem k Severusovi a 

v očích mu zajiskřilo, „pokusným lektvarem, který funguje jako sebezáchranné 

budící kouzlo.“ 

„Nebo příležitostnou smrtící kletbou,“ vyjádřil se Severus suše. „Nevadilo by ti, 

kdybys mi vysvětlil, proč jsme tady a ne za závojem? Měli bychom být mrtví, 

nebo ne?“ 

Brumbál se měkce zasmál. „Tedy, prach z úlomku duše Toma Raddlea tam 

rozhodně už je. Skvělá práce, jako vždy, Severusi. A co se týče tebe a Harryho – 

to se uvidí.“ Brumbál se na něj zamyšleně zadíval. „Víš, co jsi učinil, že ano?“ 

„Zavraždil velebeného zachránce kouzelnického světa?“ nabídl Severus beze 

špetky lítosti. Vedle něj se Harry tiše zasmál – očividně mu to přišlo dosti 

zábavné. 

Brumbál slavnostně zavrtěl hlavou. „Obávám se, že to jsi nemohl. Vstoupila do 

toho stará magie lásky a ochrany krve a překazila tvé plány.“ 

„Lily,“ vydechl Severus napjatě. Samozřejmě, pomyslel si, ochrana od ženy, 

kterou celá desetiletí obdivoval, byla silnější než smrtící kletba. 

Ale Albus znovu zavrtěl hlavou a usmál se. „Tentokrát ne, Severusi, tentokrát to 

byla ta tvoje.“ 

„Co prosím?“ zeptal se Severus nedůvěřivě a trochu pohrdavě zauvažoval, jestli 

se Albus nezbláznil z toho, že byl tak dlouho uvězněn v předpeklí. 

Albus se tiše zasmál. „Jsem si jistý, že si pamatuješ, jak ses v Chroptící chýši 

přel s Voldemortem, zatímco na pozadí tvé mysli jsi stále spřádal plány a pikle, 

abys Harryho tak nebo onak zachránil?“ 

„Ale… to nebylo k ničemu,“ protestoval Severus. „Mýlil jsem se ve všem. V tom, 

kdo je pánem bezové hůlky, v celém plánu… Nemělo to smysl.“ 

„Nemělo to smysl?“ nadhodil Albus břitce. „To si nemyslím. Přel ses s ním až do 

krajnosti a ještě dál, dokud tě Nagini nepokousala a nezanechala tě v Chroptící 

chýši, abys vykrvácel na smrt. Prolil jsi pro Harryho svou krev, miloval jsi ho, 

snažil ses zachránit jeho život. A tak, abych nezapomněl, Severusi, tím, že jsi 

tohle pro někoho udělal, ho už nikdy nemůžeš proklít.“ 

Harry na Severuse hleděl v oněmělém úžasu. 

Severus si lehce domýšlivě odfrkl. „No, v tom případě vyřiď Nagini mé pozdravy, 

až ji za závojem uvidíš. A teď – nevadilo by ti, kdybys nám sdělil, co sis 

zatraceně myslel, že jsi nás dva spojil tím směšným otrockým poutem?“ Položil 

tu otázku beze zlosti, dokonce i bez skutečného rozčilení. Připomínka otrockého 

pouta tam stále někde byla, zcela jasná, ale nyní se zdála jako bezvýznamné 
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trápení. Hněv neexistoval, nebylo třeba nikoho vinit. Obklopovalo ho světlo a 

teplo a zahalovalo i všechny ostatní. 

Albus znovu promluvil. „Myslel jsem, že bude moudré mít záložní plán v případě, 

že by ti po válce nikdo nevěřil,“ sdělil mu. „Věděl jsem, že se něco může pokazit. 

Co kdyby se kámen vzkříšení ztratil nebo co kdyby byl během války můj portrét 

zničen? Co pak?“ 

Severus se odevzdaně zasmál. „A navíc sis musel myslet, že bude dosti zábavné, 

když se postaráš, abych si v područí Harryho Pottera odsloužil své pokání. Vždy 

jsi měl zvrácený smysl pro humor, Albusi.“ 

Úsměv z tváře starého muže zmizel a Brumbál se na Severuse smutně zadíval. 

„Tomuhle vážně věříš?“ zeptal se měkce. „Že bych ti něco takového udělal?“ 

Harry, který stál vedle něj, zavrtěl hlavou. „Nikdy to nebylo míněno jako pokání,“ 

vyjádřil se tiše, protože si očividně uvědomil něco, co jim oběma až dosud 

unikalo. „Jen… odpuštění.“ 

„Zcela správně, Harry,“ potvrdil Brumbál tiše. „Otrocká pouta jsou založena na 

starobylých, a nerad to říkám, také dosti archaických zákonech. Patriarchálních; 

mohou být přesměrována jen z otce na syna.“ Albus trpělivě pokračoval dál. „A i 

když nejsi legálně či biologicky můj syn, my oba víme, že magie samotná je 

velmi pružná, když se jedná o lásku. A kam až láska sahá, nemohu myslet na 

nikoho jiného, koho bych mohl jmenovat za svého syna, než tebe. Pokud 

zůstaneš na mém místě, pak dokážeš Severuse zbavit jeho trestu za to, že 

následoval má přání. Můžeš mu poskytnout naprosté odpuštění. A jsi zároveň 

jediný, kdo to může udělat.“ 

Harry beze slov přikývl. „A co zbytek? Myslím tím… Se-Snape potřebuje větší 

volnost, než jen tohle. Toto nové otrocké pouto je trvalé a je… jako vězení.“ 

„K tomu jsi naštěstí zmocněn,“ vysvětlil mu Albus jemně. „Protože i když ho 

nedokážeš zrušit, rozhodně ho můžeš přetvořit, probudit v něm vzpomínku na 

staré pouto. Můžeš ho změnit na to, čím bývalo naše staré pouto mezi 

Severusem a mnou.“ Zamyšleně se na Severuse zadíval. „Popravdě, vadilo ti to?“ 

Severus zavrtěl hlavou. „Albusi, ty víš, že ne.“ 

Harry na něj užasle hleděl. 

„Pokud šlo o můj život, nebylo mechanické, nenutilo mě k ničemu,“ vysvětlil 

Severus Harrymu. „Bylo velmi silné a velmi mocné, ale bylo přínosem pro mě, ne 

pro něj. Byl jsem volný právně i fyzicky. Svobodný, abych mohl žít svůj život. 

Neměli jsme ustanoveno, kdy budu muset podávat hlášení, nic takového.“ Usmál 

se nad tou starou vzpomínkou. „Všechno, co mi poskytovalo, byla pomoc, abych 

se mohl soustředit na to, co jsem doopravdy chtěl udělat. A navíc mi zajišťovalo 

magickou ochranu od mého pána.“ 

„To je všechno?“ zeptal se Harry pochybovačně, ale očividně nadějně. 
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„To je všechno,“ potvrdil Severus tiše. „Obecně mylnou představou je, že otrocké 

pouto dokáže k pánovi vytvářet city. Ale to nedokáže. Bude přiživovat, uchovávat 

a umocňovat pocity věrnosti a náklonnosti, které vycházejí ze svobodné vůle 

dané osoby, ale pouto samotné je nedokáže vytvořit jen tak ze vzduchu.“ 

Harry lehce přikývl, hluboce ztracený v myšlenkách. 

„Co mám udělat?“ zeptal se nakonec. „Až se vrátíme, jak to mám provést? Jak to 

změnit? Existují na to kouzla nebo…?“ 

„Nic takového,“ zasmál se Albus tiše. „Láska a čestné úmysly udělají své.“ 

Harry pohlédl na Severuse váhavě, ale s nadějí. „Pojďme tedy zpátky,“ nabídl 

mu. „Vrátím vám vaše práva. Budete mít svůj život zpět přesně tak, jak si 

zasloužíte.“ 

Albus se zadíval na Harryho se smutkem v očích, opatrně mu položil ruku na 

rameno. „Nikdy bych si nepomyslel, že se uslyším něco takového říkat, Harry, ale 

naléhavě vás oba žádám, abyste pečlivě zvážili své možnosti, než se rozhodnete, 

po které cestě půjdete.“ 

„Co tím myslíte?“ chtěl vědět Harry. „Není pro mě snad bezpečné se vrátit? Ten 

úlomek…“ 

Albus zavrtěl hlavou. „Ne, ne, Harry, o to se nemusíš strachovat. Ten úlomek je 

zcela zničen. Ne, jde o něco jiného.“ 

Harry se zamračil a otočil se tváří ke svému mentorovi. Albus jej přemýšlivě 

sledoval. „Jak se teď cítíš, Harry?“ zeptal se jemně. 

„Skvěle,“ oznámil mu Harry. „Báječně. Jsem volný. Jako by bylo všechno 

v pořádku. Jako by to tak mělo být navěky.“ 

Albus pak pohlédl na Severuse. „A ty?“ 

„Skoro stejně,“ odpověděl Severus upřímně. 

Byla to pravá svoboda, skutečná a hmatatelná, dokonce až do takové úrovně, že 

nedokázal uvěřit, že by se něco mohlo znovu pokazit. 

Vzpomínky na poslední dva měsíce a vlastně i vzpomínky na poslední dvě 

desetiletí přetrvávaly, byly jasnější než kdy dřív, ale nevázaly na sebe všechny ty 

hrůzy, skleslost a stud. To, co bývalo děsivé, v sobě už nedrželo žádnou moc. 

Dokonce i Tom Raddle sám byl zmenšen na pouhopouhou bezvýznamnost. 

„To je dobře,“ nadhodil Albus tiše. „Tohle místo přináší naprosté odpuštění, 

dokonalý mír. Uvědomujete si, že až se vrátíte zpátky, nebude to stejné?“ 

Severus mu věnoval zvědavý pohled. „A jaké to bude?“ 

„Obávám se, že zcela odlišné,“ konstatoval Albus měkce. „Čekají tam na vás 

spolu s vašimi fyzickými těly pocity bolesti a viny a lítosti a ty jen tak nezmizí, 

bez ohledu na to, co oba uděláte. Oba jste byli v poslední válce vážně zraněni a 

zranění vaší duše a ducha nelze jen tak zacelit čestnými úmysly, pochopením a 
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odpuštěním. Dokonce ani láskou.“ Starý čaroděj na ně pohlédl se smutkem, 

který jakoby nepatřil do světla a hřejivosti, které je obklopovaly. „Nejsem si 

jistý, jestli budou vaše životy šťastné, alespoň tedy v tom směru, jak většina lidí 

štěstí chápe. Moje rada zní, abyste se nad tím na chvíli zamysleli, než učiníte 

rozhodnutí.“ Pak se prudce postavil. „Ale co se mě týče, ať už se rozhodnete 

jakkoliv, věřím, že si s vámi opět brzy pohovořím…“ 

Poté se vzdálil a zmizel v záblesku slunečního světla, které mělo tvar fénixových 

křídel. 

Severus zaraženě pokrčil rameny. Věřil svému učiteli, ale v tomto směru 

nedokázal zcela porozumět tomu, co jim Albus říkal. Otočil hlavu, Harry stojící 

vedle něj k němu vzhlížel s očekáváním. 

„Co si myslíte, pane?“ vybídl ho Harry. 

Severus pokrčil rameny. „No, moje racionální já mi říká, že bychom měli dbát 

jeho varování a zůstat v posmrtném životě.“ Pak se nakratinko odmlčel, 

zvažoval, co bylo řečeno. „Ovšem posmrtný život tady bude i za padesát let.“ 

„Chci se vrátit,“ oznámil mu Harry pevně. „Vím, co řekl, o bolesti, o vině a o 

strachu, ale… nevadí mi to. Možná proto, že teď, v tomto okamžiku, si ani 

nepamatuju, jaké to je cítit takové věci. A mimoto…“ dodal omluvně, „pokud 

našemu poutu rozumím správně, pak se vy můžete vrátit jen tehdy, pokud se 

vrátím i já.“ 

„Pravda,“ souhlasil Severus. „Přesto si nemohu pomoci, abych nedumal nad tím, 

jestli nebudeme našeho návratu litovat.“ 

„Možná, že ano,“ přitakal Harry nadšeně, „ale stejně to udělejme.“ 

Severus na něj pobaveně mrknul. „Bláhový nebelvíre. Vždy jste ze skutečného 

života spěchal na smrt a zpátky, jako by na tom nic nebylo.“ 

„Nic na tom není,“ trval na svém Harry. „Dobře, možná, že to bude těžké… ale 

přesto si myslím, že pokud někdy začneme litovat toho, že jsme se vrátili, 

všechno, co budeme potřebovat, je vzpomínka na toto místo. Kdo ví… možná, že 

si dokonce i kousek vezmeme s sebou.“ 

Severus se tiše zasmál a znovu se rozhlédl po vlakovém nástupišti kolem nich. 

Bylo prázdné, ale plné světla, tak plné života a zázraků. Harry se bezstarostně 

posadil na kraj nástupiště, nohama klinkal nad kolejemi. 

„Neměl byste to dělat,“ poukázal Severus nesouhlasně, ale pak, když se Harry 

otočil a vesele na něj pohlédl, pokrčil rameny a připojil se k němu. 

„Chcete slyšet něco legračního?“ zeptal se Harry tiše. 

„Jistě.“ 

„Jednou jsem vás miloval. Zhruba tři čtvrtě hodiny nebo tak. Miloval jsem vás.“ 
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Severus si posměšně odfrkl. „Myslím, že jsem svou smrtící kletbou zničil až příliš 

mnoho vašich mozkových buněk.“ 

Harry do něj šťouchnul loktem. „Myslel jsem to vážně. Chcete hádat, kdy k tomu 

došlo?“ 

„Ne, ale předpokládám, že mi to stejně sdělíte.“ 

„Poté, co jsem viděl vaše vzpomínky,“ začal Harry tiše. „Tehdy jsem poznal vaše 

skutečné já. Jak jste se o mě vždycky staral, i přesto, že jsme spolu stále 

bojovali. Ale pak už bylo moc pozdě, abych s tím něco udělal.“ Harryho oči 

spočinuly na kolejích a následovaly je, dokud se nesetkaly s obzorem. „Takže… 

když jsem zamířil do Zapovězeného lesa, byl jsem… přemýšlel jsem o všech 

lidech, kteří mě kdy milovali… a myslel jsem i na vás. Teprve tehdy jsem si 

uvědomil, že jste mě svým způsobem miloval rovněž, a když mi to došlo, miloval 

jsem vás taky. Použil jsem kámen vzkříšení, abych přivolal své rodiče a taky 

Siriuse a Remuse. Všichni jsme společně kráčeli lesem… a pak, když jsem došel 

na místo určení… jsem ten kámen upustil a zůstal jsem sám.“ Harry se rozpačitě 

usmál. „Poté jsem na několik chvil byl znovu strašně vyděšený. Skutečně 

vyděšený. Neměl jsem v úmyslu utéct nebo tak něco, ale bál jsem se. A tehdy 

jsem znovu pomyslel na vás – věděl jsem, že jste právě zemřel… a pomyslel 

jsem na to, že budete možná prvním, s kým se v posmrtném životě setkám. A 

když mi to došlo, už mi umírání nevadilo, dokonce ani trochu.“ Harry mu věnoval 

uličnický pohled. „Legrační, že?“ 

„Vskutku veselé,“ souhlasil Severus suše. „Miloval jste mě půl hodiny?“ 

Harry se zuřivým přesvědčením přikývl. „O něco déle než jen to. Ne jako jsem 

miloval Ginny… ne jako jsem miloval své přátele… jinak… ale miloval.“ Odvrátil 

pohled a znovu sledoval koleje. „Vím, že tři čtvrtě hodiny není moc. Ale byla to 

jediná doba v mém životě, kdy jsem znal vaše skutečné já a kdy mi Voldemortův 

prach nezamlžoval mozek.“ Harry otočil hlavu a upřeně si ho prohlížel. „Víte, že 

až se vrátíme, budu vás milovat zase. A více než kdy dřív. Víte to, že jo?“ 

Severus zjistil, že se tiše směje. „Harry, to bylo před pěti lety. Byl jste 

dezorientovaný a zmatený…“ 

Harry pokrčil rameny, aniž by ho to znepokojilo. „A co je na tom nového? Byl 

jsem dezorientovaný a zmatený celý svůj život. A stejně vím, co je to láska.“ Pak 

zatahal za Severusův rukáv. „Vraťme se,“ vybízel ho jemně. „Bude to v pořádku. 

Hermioně, Ronovi, Nevillovi a Hugovi byste chyběl taky, kdybyste se rozhodl 

zůstat. A já dám všechno do pořádku. Slibuju.“ 

Severus zjistil, že jeho bezstarostným slovům uvěřil tak lehce, že jediné, na co 

se zmohl, bylo se smát. 

„Dobře,“ odpověděl pokojně. „Když jsme došli tak daleko, můžeme to alespoň 

zkusit.“ 
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Jakmile pronesl ta slova, ocitl se ležící na dřevěné podlaze. Levou ruku měl pod 

Harryho hlavou, podpíral ji, a pravou ho v ochranném gestu objímal. Otevřel oči 

a lehce sebou škubnul z fyzického nepohodlí, které se k němu opět přiřítilo. 

Hřejivý odlesk toho nadpozemského nádraží se začal rozplývat. Zvolna si 

povzdechl a snažil se při sobě udržet ty povznášející pocity, které mu 

proklouzávaly mezi prsty, dokud nebyly pryč a nezasáhla ho chmurná realita 

okolního prostředí. 

Skoro zanadával pod fousy. Jak mohl tak rychle ztratit něco tak vzácného, něco 

tak hřejivého, tak skutečného? Jak se toho mohl nepokusit držet? 

Harry se v jeho objetí lehce pohnul. 

Severus se opatrně dotkl jeho ramene. „Harry?“ oslovil ho tiše. „Vzbuď se. 

Harry?“ 

Zelené oči se prudce otevřely a upnuly se na něj. 

„Co…“ zašeptal Harry tiše. Jeho dech byl zkrácený a nepravidelný, jako by běžel 

o život a neměl dovoleno se zastavit. 

„Všechno je v pořádku,“ přistihl se Severus říkat. „Slyšíš mě? Dokázali jsme to.“ 

Zdálo se, že Harry jeho slova vůbec nevnímá, protože se lehce zamračil, jako by 

se snažil srovnat si myšlenky v hlavě nebo možná vzpomínky, které ho 

zaplavovaly. 

Severus levou paží podpíral Harryho hlavu a pravou zvedl, aby se dotkl jeho čela. 

Harryho tvář byla zčervenalá horečkou. 

„Harry,“ naléhal Severus znovu, „podívej se na mě.“ 

Zelené oči, které na něj zíraly, se zastavily na jeho čele, očividně hledíce na 

otrocký cejch. Pak se odvrátily a rozšířily se, když se setkaly s jizvou od 

krvavého brku na Severusově pravé ruce. 

Harry se prudce posadil a zahleděl se dolů na své vlastní ruce. Špičky jeho prstů 

byly potřísněné krví. Rozhlédl se a jeho oči spočinuly na drápu, který ležel na 

podlaze, a zakrváceném noži nedbale pohozeném vedle něj. U nože spočíval 

tucet nebo zhruba tolik malých zkrvavených proužků lidské kůže. 

Severus ho znepokojeně sledoval. 

„Harry, řekni něco.“ 

Harry otevřel ústa, ale v prvních okamžicích z nich nevyšel žádný zvuk. 

Pak se rozkřičel. 
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Kapitola 30 – Přechodové období 

Severus Harryho, stále křičícího a divoce se třesoucího, popadl do náruče, překryl 

mu ústa rukou a pevně ho držel, dokud poslední z Harryho výkřiků neustal 

zanořený v Severusově dlani a nenásledovalo namísto toho ticho. 

„Harry, chápeš, co se stalo?“ zeptal se Severus tiše. 

Harry jednou přikývl, očividně neschopen mluvit. Celé tělo se mu chvělo, jako by 

se právě vynořil z ledové vody. 

Severus si lehce povzdechl a chytil Harryho za ramena. Za pomoci několika 

jemných strkanců dostal Harryho z té hrůzostrašné místnosti do sprchy a natlačil 

ho do ní. Oba byli zcela oblečení, ale Severus se nestaral o to, aby je svlékl, jen 

zapnul vodu a dovolil horkým proudům, aby je oba obklopily. Lehce sebou 

cuknul, jak ho začalo píchat na hrudi, ale nechal to být, protože v tu chvíli 

směřoval plnou svou pozornost na Harryho. 

Harry měl zavřené oči, zatímco stál pod proudící vodou. Severus opatrně smyl 

pozůstatky krve na jeho rukách a pak se natáhl k Harryho bradě, pozvedl ji a 

omyl mu i tvář. Harry následoval jeho vedení bez protestů, nastavoval svou tvář 

horké vodě a pak se jeho tělo začalo zvolna, velmi pozvolna uvolňovat. 

Stáli pod tou horkou vodou v absolutní tichosti tak dlouho, že se to zdálo jako 

dobrá hodina. 

Severus z Harryho nikdy nespustil svůj zrak, ten pohled ho děsil. Nakonec 

spatřil, že z Harryho očí kanou slzy a mísí se s vodou. 

„Harry,“ hlesl Severus tiše. 

„Co jsem to udělal?“ zašeptal Harry, aniž by otevřel oči. „Jak mohl někdo něco 

takového vůbec udělat? Co jsem to provedl? Jak jsi mi mohl dovolit se vrátit po 

tom, co všechno jsem provedl?“ 

Severus ho pevně chytil za ramena. 

„Harry, to jsi nebyl ty. Chápeš to?“ 

Harry zavrtěl hlavou, oči měl stále zavřené. 

„Harry,“ naléhal Severus tak trpělivě, jak jen dokázal. „Možná se zdá těžké to 

pochopit, ale ty jsi teď mentálně a emocionálně sedmnáctiletý mladík s pětiletými 

vzpomínkami Toma Raddlea v hlavě. Není to lehké přijmout, to přiznávám, ale 

posledních pět let… a zejména posledních několik týdnů… nuže, to jsi nebyl ty.“ 

Harry se zuřivě nadechl a pak ostře vydechl. 

„BYL jsem to já,“ oponoval úporně. „Pamatuju si, že jsem to UDĚLAL. Pamatuju 

si, jak jsem to CHTĚL. Byla to moje součást. Byl jsem to já. To já jsem ti to 

provedl. Byl bych tě zabil. Byl bych zabil i ostatní. Byl jsem to já. Pamatuju si 

to.“ Harry nakonec otevřel oči. „Pamatuju si všechno.“ 

Severus si dovolil lehký povzdech. 
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„Promluvíme si o tom později, až se tvůj šok z přechodu zmírní,“ informoval ho 

nevesele. Vypnul vodu a navedl Harryho, aby vyšel ze sprchy. Rychle na ně oba 

seslal sušící kouzla. 

Harry se k němu tisknul, a jakmile vstoupili do chodby, začal se znovu prudce 

chvět. 

A poté Severus zjistil, že ztratil i poslední zbytky své trpělivosti. 

„Okamžitě s tím přestaň!“ naléhal vztekle a popadl Harryho za zátylek. „Třebaže 

oceňuji nebelvírskou potřebu libovat si ve vině, ať už se ti to líbí nebo ne, máš 

něco na práci. Tvoji přátelé jsou stále ještě v Azkabanu a stejně tak i můj 

kmotřenec. Kouzelnický svět vede diktátor, je pod tvou kontrolou, nebo jsi i na 

to už zapomněl? Máš toho před sebou ještě hodně, než si budeš moci dovolit se 

rozpadnout a oddávat se sám sobě, Harry Pottere!“ 

K jeho překvapení měla jeho nevlídná výtka žádaný efekt. Harry se pomalu dal 

dohromady a bolestně na Severuse pohlédl. 

„Já vím,“ hlesl Harry. „Jen mi řekni, co mám dělat.“ 

Takže ho po následující tři hodiny Severus popoháněl a vybízel, zatímco Harry 

automaticky plnil jeho doporučení, prováděl hovory přes krb a vydával příkazy 

různým ministerským úředníkům. Po pravdě, Severus nebyl zcela překvapený 

Harryho reakcí – vlastně ho překvapovalo spíše to, že byl Harry vůbec schopen 

fungovat, když strávil posledních pět let tím, že sdílel mozku s aktivním úlomkem 

duše Toma Raddlea. Krátce zauvažoval i nad tím, jak bylo možné, že fungoval i 

on sám, namísto toho, aby se někde v temném koutě stočil do klubíčka a, 

obrazně řečeno, lízal si rány. 

Nakonec se pozdě odpoledně do Godrikova Dolu přemístili Ron a Neville a o 

hodinu později, poté, co bylo vydáno mimořádné číslo novin, se k nim přidala i 

Hermiona s Hugem v závěsu. O něco déle trvalo osvobodit Draca, ale nakonec se 

v Godrikově Dole objevil rovněž. Přispěchal k Severusovi, objal ho a plačtivě mu 

děkoval. Na vteřinu to dokonce vypadalo, že hodlá poděkovat i Harrymu, ale 

Severus ho rychle vyvedl z domu a jen s lehce opovržlivým úšklebkem na rtech 

mu sdělil: „Draco, navrhuji ti, abys šel domů, vedl velmi tichý a mírumilovný 

život a už nikdy se nepokoušel otrávit Harryho Pottera, ať už by bylo to nutkání 

jakkoliv silné.“ 

Dracovi to nebylo třeba říkat dvakrát. Vypadl, aniž s ním stihl mluvit kdokoliv 

další. 

Poté se jich šest, včetně Huga, usadilo u Harryho jídelního stolu k rozhovoru. 

Severus jim pověděl o nejdůležitějších věcech, které se dozvěděli na King´s 

Cross, zatímco Harry na potvrzení toho příběhu jen nepřítomně přikyvoval. 

„No,“ vyjádřila se Hermiona tiše a váhavě, „je to tedy jistá věc?“ 

„Úlomek Voldemortovy duše byl zničen,“ potvrdil Severus. „Váš přítel je znovu 

sám sebou. Tak, jak je jen vzhledem k okolnostem možné.“ 
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Ron přikývl. „A co ostatní?“ zeptal se. „Oliver, George, Lee, Percy, Kingsley? A 

zbytek? Jsou ještě pořád…“ 

Harry tiše promluvil, aby mu odpověděl. „Jak jsem pochopil, všechen ten… prach 

je pryč. Nemyslím si, že by dokázal přežít bez jádra… které žilo ve svém 

prvotním hostiteli. Ve mně. Ale přesto bychom je měli všechny raději 

zkontrolovat.“ 

„Dobře,“ odtušil Neville tiše. „Hermiono, ty máš u svatého Munga základní 

psychologické testy, ne?“ 

„Jistě,“ zamumlala. 

„Chci, abys je na Harrym vyzkoušela. Aby ses ujistila, že je zase v pořádku. A 

nějaké hlubší skeny provedené nitrozpytem by taky nebyly od věci.“ 

Harry souhlasně přikývl. „Kdykoliv.“ 

„Čím dřív, tím líp,“ nadhodil Neville. „Protože Ginnyin nový domov je chráněný 

Fideliem a ona se nevrátí do té doby, dokud se neujistím, že je to pro ni zcela 

bezpečné.“ 

Beze slova na něj zírali a Severus ho odměnil lehce pozdviženým obočím. 

„Nuže,“ zauvažoval Severus. „Alespoň tohle bylo provedeno správně. Vybrala si 

opravdu dobrého strážce tajemství, pane Longbottome.“ 

„Souhlasím,“ potvrdila Hermiona. „No, další věc na seznamu. Harry, tvůj post 

ministra kouzel.“ 

„Rezignuji,“ vyštěkl Harry zuřivě. „Bude to ta první věc, kterou udělám zítra 

ráno, jakmile se znovu otevřou dveře Ministerstva.“ 

„Díky Bohu,“ vydechl Ron s úlevou. „První normální věc, kterou jsem od tebe za 

posledních pět let slyšel.“ 

„A bezpochyby ta nejstupidnější, kterou jsem já slyšel za celý svůj život,“ odsekl 

Severus suše, „ale proč bych vám měl bránit, že?“ 

Všichni na něj hleděli, jako by mu narostly rohy. 

„O čem to krucinál mluvíte?“ vyplivl Neville. „Po tom všem? On musí odstoupit.“ 

„Samozřejmě, že ano,“ informoval ho Severus unaveně. „Jen ne okamžitě. 

Musím vám snad připomínat, že je kouzelnický svět právě teď pod diktaturou? 

Pokud odstoupí hned, co si myslíte, že se asi tak stane?“ 

Věnovaly mu prázdné pohledy. Severus sebou cuknul, když mu došlo, že 

očividně opět podcenil nebelvírskou naivitu. Jakmile dal stranou jejich dobré 

úmysly, neměli ani ponětí o tom, jak omezit škody, které následují po politické 

krizi. 

„Vznikne mocenské vakuum,“ sdělil jim Severus vyčerpaně, ale se vší trpělivostí, 

které byl schopen. „Někdo se na to místo vrhne a převezme ho. To vážně chcete, 
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aby se Lucius Malfoy nebo jemu podobní objevili na scéně a zneužili tu obrovskou 

moc, která je právě soustředěná v rukách ministra kouzel?“ 

„Má pravdu,“ konstatovala Hermiona bez nadšení. „Takže, jak se s tím teď 

vypořádáme?“ 

„Harry musí začít uvolňovat politickou moc. Navrhuji, aby začal se zřízením 

dozorčí rady, která bude sdílet moc současně svěřenou výhradně ministrovi 

kouzel. V té radě byste měli pro začátek být vy tři a pak byste měli zvážit, že 

přidružíte další. Nakonec budete muset vytvořit pevnou strukturu, která bude 

kontrolovat a vyrovnávat politickou situaci, aby se zaručilo, že se kouzelnický 

svět nestane znovu diktaturou.“ 

„Vy,“ nadhodil Ron okamžitě a přerušil ho tím, „vy byste měl být v radě…“ 

„To rozhodně ne,“ odvětil Severus, aniž by jakkoliv zamaskoval své pohrdání. 

„Jsem ochoten poskytnout nutné konzultace, ale nezúčastním se všech 

nepříjemností s tím spojených. Už tak mám na svých rukách dost krve a 

nehodlám k tomu všemu přidat ještě další vrstvu svinstva.“ 

Když si Severus všiml, že Harry začal klimbat, prudce se postavil a přešel do 

kuchyně, odkud přinesl lahvičku lektvaru pro bezesný spánek. 

„Běžte nahoru,“ vybídl Harryho bez obalu, „spát.“ 

Harry se mu nepřítomně podvolil. Spolu vstoupili do Harryho ložnice a Harry se 

posadil na postel, zíraje na své ruce, jako by je nepoznával. 

„Lehněte si,“ požádal ho Severus tiše. „Dám vám lektvar pro spánek beze snů. 

Zřejmě jej budete dnes v noci potřebovat… a asi i po mnoho nocí následujících.“ 

„A co vy?“ zašeptal Harry. „Vy… nepůjdete spát?“ 

Severus zavrtěl hlavou. „Lektvar bdělosti mě udrží vzhůru ještě asi den a půl. 

Budu spát později.“ Podal mu lahvičku. „Vypijte to.“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Měl bych…“ 

„Poslouchejte, co vám říkám, a udělejte to, dokud nebudete schopen myslet 

jasně zcela sám,“ vyštěkl na něj Severus nepříjemně. Harry bez dalších námitek 

vypil nabízenou tekutinu a pak mu lahvičku vrátil a natáhl se na postel. 

Severus se postavil a měl v úmyslu odejít, ale Harry ho rukou zachytil za rukáv 

jeho hábitu. Severus lehce ztuhl z pocitu, že byl zastaven, ale pak se otočil a 

pohlédl na Harryho. 

„Co je?“ zeptal se, když uvolnil svůj rukáv z jeho prstů. 

„Vím, že nemám právo o nic vás žádat,“ zamumlal Harry, kterého začínal 

přemáhat spánek, „ale pokud byste mohl… mohl byste zůstat, jen na chvíli?“ 

„Pokud si to přejete,“ našel se Severus říkat. Usadil se na postel vedle něj a 

Harry spontánně uchopil jeho zjizvenou ruku, sevřel ji a přitiskl si ji k hrudi. 



136 

 

„Odpusťte,“ zašeptal Harry. „Prosím… jednou… někdy v budoucnu… udělám pro 

vás všechno, cokoliv, kdykoliv… Odpusťte mi, jestli můžete… i kdyby to mělo 

trvat roky…“ 

Severus si povzdechl a rozpačitě ho pohladil po vlasech. Býval by něco řekl, ale 

Harry už spal, zatímco se držel jeho ruky. 

 

Kapitola 31 – Čas pro odchod 

Jakmile Harry usnul, Severus sešel do přízemí. Hermiona mu nabídka lékařské 

ošetření, ale on ji odmítl, aniž by se zabýval zdvořilostmi. 

Pracoval s Hermionou po většinu noci, pomáhal jí připravit koncepty nezbytné 

legislativy, aby decentralizovali moc z kanceláře ministra kouzel. Beze studu 

využil Rona a Nevilla, aby udělali hrubou práci, přinesli knihy a vyhledávali údaje. 

Vstal jedině tehdy, když šel zkontrolovat Harryho a aby seslal čistící kouzlo na 

„mučící místnost“ pro odstranění všech důkazů o krveprolití, které se na tom 

místě odehrálo ani ne před dvěma dny. 

Hugo hlasitě odfukoval na jednom z křesel, které Severus předtím přeměnil na 

pohovku. Dokonce, i když už byla místnost nahoře zcela uklizená, nedokázal se 

přinutit k tomu, aby tam Hugovi dovolil spát. Jako by se obával, že tam 

vzpomínky na vykonané násilí stále visí ve vzduchu. 

Ráno vykonali další hovory krbem, podepsali papíry a Severus Snape získal zpět 

svou legální svobodu. Hodně se mu ulevilo, že se to obešlo bez dalšího 

zpropadeného slyšení nebo plného soudu. Brzy poté Hermiona odvedla Huga ke 

svým rodičům a pak se vrátila, aby vzala Harryho ke svatému Mungovi, zatímco 

se Neville přemístil, aby si promluvil s Ginny. 

Když zůstal Severus sám jen s Ronem, rozhodl se, že ho pověří posledním 

úkolem. „Měl byste jít zkontrolovat Olivera Wooda, vašeho bratra a Leea 

Jordana.“ 

Ronovi se oči rozšířily šokem. 

„Nezapomeňte,“ upozornil ho Severus ostře, „že jednali pod vlivem zlomku duše 

Temného pána stejně jako Harry sám. Teď, když je úlomek pryč, zřejmě si stejně 

jako on hoví ve vině a hrůze, až na to, že oni nemají absolutně žádné tušení, co 

se stalo. Mohlo by být moudré podrobit je na několik týdnů sledování kvůli 

případné sebevraždě.“ 

Ron na něj stále nevěřícně zíral a tak se na něj Severus nakonec utrhl: 

„Nechápejte mě špatně, pane Weasley – já osobně nemám v úmyslu s těmi třemi 

jakkoliv komunikovat mimo občasného: Jděte do háje, pokud bychom si omylem 

zkřížili cestu. Avšak přesto se domnívám, že by na to neměli zůstat sami. Měl 

jsem za to, že ve svém obvyklém stavu nebyli nijak zvlášť zlomyslní nebo mstiví. 

Ten prach mohl možná použít jejich vlastní myšlenky a pocity marnosti, ale oni 

by o své vůli nic takového neudělali. Pokud se zraní z pocitu viny či studu nebo 
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strachu, pak to bude jen další hřebíček do emocionální rakve Harryho Pottera. 

Takže je padejte zkontrolovat!“ 

Ron nakonec odešel a Severus vydechl úlevou. Suše si pomyslel, že se nestávalo 

často, aby vojáci dostali rozhřešení za zvěrstva, která spáchali, a byl zvláštně 

spokojený, že byl součástí toho, když bylo podobné odpuštění doručeno jiným. 

Ale pod tím vším ležela další emoce, pomalu se plížila spolu se spokojeností a 

úlevou… něco jako zlost, jak si začal uvědomovat. Skepticky zavrtěl hlavou, když 

vytáhl nahodilou knihu z police v Harryho pracovně a dal se do čtení. Ale ty 

myšlenky ho přesto dostihly a on byl příliš zraněný, aby se dokázal soustředit na 

něco jiného. 

Zatraceně, byl tak nahněvaný. Proč to musel být on, kdo musel myslet na 

všechno, obávat se o všechno a dělat plány, aby dostal krizi pod kontrolu? Proč 

to musel být on, kdo to všechno držel po kupě? Proč se na něj všichni obraceli 

pro řešení a odpovědi? Proč to prostě nemohli vzít na sebe a nechat ho krucinál 

na pokoji? Nezasloužil si, kurva, odpočinek? 

Hermiona se s Harrym vrátila o několik hodin později, dala mu lahvičku spánku 

beze snů a poslala ho nahoru. Jakmile byl ve své ložnici, Hermiona a Severus se 

na sebe podívali s těžkopádnou láskyplností starých přítel, kteří si byli dlouho 

vzdáleni a kteří by rádi udělali všechno proto, aby prostě pokračovali tam, kde 

přestali, ale nevěděli, jak na to. 

„Harry se zdá být v pořádku,“ oznámila mu Hermiona nakonec. 

Severus pozvedl obočí. 

„No, tak v pořádku, jak může být člověk, který pět let sdílel svou hlavu s Jackem 

Rozparovačem,“ opravila se Hermiona s nuceným úsměvem. „Ale… jeho reakce a 

odpovědi jsou normální. Není psychopat nebo…“ 

„Dobře,“ odvětil Severus chraplavě. 

„Zachránil jste Huga, víte?“ sdělila mu tiše. „V době, kdy jsem se dostala 

k Jordanovým, Hugo začal Leeovi vzdorovat. Hugo a ten prach spolu asi… moc 

dobře nevycházeli. Lee byl bez sebe. Když jsem se tam dostala, vypadalo to, 

jako by ho Lee chtěl uhodit.“ S lítostí sklonila hlavu. „Omlouvám se,“ vyhrkla 

najednou, „omlouvám se, že mi to trvalo tak dlouho, než jsem Huga dostala 

pryč. V době, kdy bylo po všem a byla jsem na cestě ho ukrýt, jsem zaslechla ty 

zprávy… Nedokážu vám ani vypovědět, jak je mi líto, že jste to všechno zase 

musel udělat sám.“ 

Krátce na ni kývl a chtěl říct něco konejšivého, ale nic mu tentokrát nepřicházelo 

na mysl. Jí však, jak se zdálo, to ticho nijak nepřekáželo, protože ho jednoduše 

objala, postavila se na špičky a políbila ho na tvář. On její objetí obezřetně a 

váhavě opětoval, jako by za posledních čtyřicet osm hodin zapomněl, jak se to 

dělá. 

„Pozdravujte ode mě Huga,“ pronesl a pousmál se. 
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Rychle se vzdálila a on byl zanechán v Godrikově Dole o samotě s Harrym, dokud 

se nevrátil Neville. 

„Vypadá to, jako by se život zase vracel k normálu, ať už to znamená cokoliv,“ 

poznamenal Neville unaveně. „Ginny se vrátí… Měl bych mu to říct.“ 

„To udělejte,“ odpověděl Severus nepřítomně, než vyšel do patra. 

Přelétl pohledem pokoj, který býval jeho, a přezíravě zavrtěl hlavou. Dokonce 

neměl ani nic, co by si zabalil – jen několik věcí na převlečení a starý dráp ležící 

na podlaze. Zvedl jej a zamyšleně si ho prohlédl. Jediný jeho zbývající majetek 

hodný sentimentu, jediná věc, která s ním odejde z Godrikova Dolu. Dal si ten 

dráp do kapsy a lehce se zamračil, vlastně kvůli ničemu konkrétnímu. 

Zaslechl hlasy přes chodbu. Neville a Harry probírali Ginnyin návrat. Poprvé 

uslyšel v Harryho hlasu skutečné vzrušení a naději a Severus okamžitě zacítil 

bodnutí jiné emoce… Co to zatraceně bylo? Žárlivost? Ne, to nemohla být pravda. 

Tak daleko se ještě nedostal, nebo ano? 

Tiše odešel, aniž by se rozloučil. 

Byl to zvláštní a lehce skličující pocit vyjít ze své vůle z domu, aniž by jeho 

jednání provázela bolest či hrůza. Zhluboka se nadechl a beze spěchu zamířil ulicí 

pryč. Nešel ještě ani pět minut, když zaslechl zvuk nespoutaných kroků, které ho 

následovaly. Nezpomalil, ale na tom stejně nezáleželo – Harry ho bez problému 

dostihl. 

„Počkejte,“ zašeptal Harry, lapaje po dechu. „Pane, prosím. Neodcházejte ještě.“ 

Severus se otočil a s pobavením na něj pohlédl. 

„Tato chvíle se zdá stejně dobrá jako jiná, pane Pottere. Vaše žena se brzy 

vrátí…“ 

Harry sebou škubnul. „To proto odcházíte?“ zeptal se tiše, prsty sevřel Severusův 

rukáv. 

Severus obrátil oči v sloup. „Pane Pottere, nevím jak vy, ale já osobně jsem 

prožil celkem stresující týden. Opravdu rád bych teď šel domů, samozřejmě za 

předpokladu, že budu mít vaše laskavé svolení,“ pronesl sarkasticky a uvolnil 

svou ruku z Harryho prstů. 

Harry se bolestně usmál a nechal jeho rukáv jít. „Je mi to líto,“ hlesl upřímně. 

„Jen jsem si myslel…“ zarazil se v půlce věty a vypadal rozpolcený a jako by se 

mu nedostávalo slov, aby vyjádřil své naděje a pocity, které jím proplouvaly. 

Severus se na něj pohrdavě zamračil, začal se cítit naprosto a zcela rozzuřeně. 

„Myslel jste si TO!“ zakřičel na něj překvapen svou vlastní zuřivostí, která jakoby 

vytryskla odnikud. „Vy jeden arogantní! Hloupý! Sebestředný! Spratku! Myslel 

jste si, že se já, vedoucí Zmijozelu, pán bezové hůlky, přední duelant ve Velké 

Británii, ten nejdůvěryhodnější agent toho největšího čaroděje od Merlinových 

časů stanu ČÍM? Domácím MAZLÍČKEM pro vás a vaši obyčejnou rodinku?“ 
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Severus opovržlivě popadl Harryho za krk, sevřel ruku v pěst a brutální silou ho 

odstrčil. „Co JSTE si myslel? Myslel jste si, že budu dost krotký na to, abych si 

hrál s vaším synkem? Doufal jste, že budu pomáhat vaší ženě s domácími 

pracemi? Nebo jste si myslel, že se budu plazit u vašich nohou, žadonit o vaši 

pozornost, zatímco budete s vaší rodinou žít šťastně až do smrti? Co přesně JSTE 

si myslel?“ 

Harry na něj, znovu neschopen slova, bolestně hleděl a jen bezhlesně zavrtěl 

hlavou. 

„Co jste si myslel?“ zavrčel Severus, když se začal uklidňovat, i když jen lehce. 

„Obával jste se, že budu tak přemožen neopětovanými city, že budu bušit u 

vašich dveří a narušovat váš rodinný život?“ 

Na chvíli na něj Harry jen v absolutní tichosti zíral, neschopen se přinutit k řeči. 

Ale Severus na něj stále upřeně hleděl, a tak Harry nakonec svůj hlas opět našel. 

„Ne,“ odpověděl Harry tiše. „Pokud něco, tak by to mělo být naopak. To já jsem 

vaším dlužníkem. Dlužím vám všechno.“ 

Severus na něj chladně zazíral. „Myslíte si, že mi něco dlužíte?“ odsekl stroze. 

„Chcete mi to oplatit?“ 

Harry s nadějí v očích zuřivě kýval. 

„Pak pro mě prosím udělejte jednu věc, pane Pottere – nechte mě zatraceně na 

pokoji!“ 

Poté se Severus otočil, a aniž by čekal na odpověď, přemístil se pryč, protože 

v jeho mysli nebylo nic, co by ještě mělo být řečeno. 

 

Kapitola 32 – Bojovníkovy sny 

Severus po přemístění nezamířil hned do Tkalcovské ulice. Namísto toho odešel 

na hřbitov v Godrikově Dole. 

Netrvalo mu dlouho, aby našel hrob Jamese a Lily Potterových. Stál u náhrobku a 

hleděl na jejich jména, nejistý, co říct, či dokonce, co si myslet. Pak impulzivně 

natáhl ruku, aby se dotkl vyrytých jmen, ale zarazil se, jako by napůl očekával, 

že jeho ruku za jeho troufalost někdo ztrestá úderem pravítka. Jeho prsty zůstaly 

na půli cesty, zatímco se mu v mysli ozýval Harryho hlas: Řekni mi, myslíš si, že 

si zasloužíš dotýkat se čehokoliv, co patřilo mým rodičům? Zejména mé matce? 

Severus pokrčil rameny. Nevěděl, jestli si to zasloužil, ale teď už na tom 

nezáleželo. Chtěl to udělat a mohl a pro tento okamžik to stačilo. Přejel rukou po 

jejich jménech a cuknul sebou, protože se mu na moment zazdálo, jako by hřbet 

jeho ruky byl také nějakým druhem náhrobku – jak na něm bylo vyryté krvavým 

brkem datum jeho zrady. Suše se usmál, když si pomyslel, že to byla dětinská 

msta za takový vážný zločin, bylo to skoro sprosté, ale pak mu došlo, že o tom 

to nebylo. Bezduchý, ale zuřivý prach z minulé války povstal, aby Severuse 
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potrestal za jeho přečiny tím jediným způsobem, který znal – tím, že proti sobě 

postaví bývalé spojence, že překroutí a zneužije myšlenky a vzpomínky toho, kdo 

přežil. A pak si opět připomněl – nebylo tohle přesně to, jak válečná odplata 

pokaždé fungovala? 

Stáhl svou zjizvenou ruku a poprvé pohlédl na větu, která shrnovala Jamesovu a 

Lilyinu oběť: „Poslední nepřítel, který má být zničen, je smrt.“ 

Severus si pomyslel, že kdokoliv nechal vyrýt ten nápis, mýlil se. Smrt nebyla 

nepřítel. Byla tím posledním a nejmocnějším spojencem, dávala všem svobodu a 

učinila je rovné sobě navzájem bez ohledu na jejich zločiny, bez ohledu na hrůzy, 

bez ohledu na stud. Lehce se náhrobku poklonil a pak odešel, aby se konečně 

přemístil do Tkalcovské ulice. 

Konfrontace s Harrym zanechala Severuse vyčerpaného a znaveného, ale i přesto 

byl s výsledkem spokojený. Emoce, ať jdou k čertu, pomyslel si; láska sama, ať 

jde k čertu. Když všechno uvážil, měl v úmyslu zůstat sám sebou a uchovat si ty 

poslední mdlé pozůstatky své hrdosti. 

Avšak když kráčel Tkalcovskou ulicí, konečně si uvědomil, že na něj doma nic 

nečeká. 

Neměl žádnou práci a ne, že by bylo tak těžké nějakou sehnat s jeho kvalifikací, 

ale přesto, přišlo mu zvláštní zjistit, že nemá zaměstnání. Jeho hodnotné knihy 

byly ty tam, spálené jedním zákeřným kouzlem a jemu bude trvat dalších dvacet 

let, než svou sbírku obnoví do té míry, jakou bývala. A nakonec – neměl žádné 

úspory. Všechny jeho peníze (jakkoliv malá to byla suma) byly po jeho zatčení 

zabaveny a on pochyboval, že by Harry Potter se všemi svými čestnými úmysly a 

motivy byl dostatečně praktický, aby vůbec pomyslel na tento drobný detail. A 

když na to přišlo – neměl doma ani žádné jídlo. Pokud si pamatoval správně, tak 

všechno, co ve Tkalcovské ulici měl, bylo v tuto dobu alespoň sedm let staré. 

Bylo by jednoduché všechno tohle získat – všechno, co bylo třeba udělat, byl 

jeden obyčejný rozhovor krbem – ale Severus se rozhodl, že by se raději nechal 

proklít, než aby ten hovor učinil. Měl by tím pocit, jako by o něco prosil, a on pro 

sebe zajisté nebude nikdy prosit či žádat nic. 

Prošel skrz Tkalcovskou ulici o samotě, nepřítomně pozoroval břeh řeky pokrytý 

smetím a nepřátelské cihlové domy stojící v jednolité řadě za sebou. Zjistil, že se 

napůl směje, napůl ušklíbá. Nebyl tam ani jeden zatracený dům s bílým laťkovým 

plotem, jen starý, základní příbytek s obývacím pokojem, domácí laboratoří a 

ložnicí. Nic, čím by se mohl chlubit, ale někomu, jako byl on, to bude sloužit 

znamenitě. 

Otevřel dveře a vstoupil do obývacího pokoje. Očekával, že uvidí nedbale 

rozházený nábytek a holé police. Avšak když pohlédl na knihovnu, byl okamžitě 

zcela vyveden z míry. 

Jeho knihy tam byly a čekaly na něj. 
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Přistoupil k polici, aniž by se odvažoval věřit svým očím. Tohle byly jeho knihy a 

podle toho, co mohl soudit, tam byla každá jedna z nich. Na vteřinu byl tak 

šíleně šťastný, že si pomyslel, že tentokrát doopravdy zemřel a odešel do 

posmrtného života, ale bolest šířící se jeho tělem ho ubezpečovala o tom, že byl 

stále ještě naživu, i když jen sotva. 

Rozhlédl se a spatřil na podlaze malý balíček, k němuž byl připevněný vzkaz. 

Spěšně roztrhl obálku, otevřel dopis a začal číst vzkaz psaný úhledným 

rukopisem Hermiony Grangerové: 

Drahý pane, 

doufám, že mi odpustíte toto vtrhnutí do Vašeho osobního prostoru, ale snad už 

to bude naposledy. 

Dovolila jsem si Váš dům uklidit, aby byl po Vašem příchodu útulný. Většina jídla 

z Vašich zásob byla asi osm let stará, a protože na sobě nenesla náležitá 

udržovací kouzla, nebyla jsem si jistá jeho kvalitou. Nahradila jsem ho náležitou 

alternativou. 

Také zjistíte, že Vaše sbírka knih je neporušená a police jsou tematicky 

seskupené do pěti sekcí – bylinkářství, obrana proti černé magii, lektvary, 

věštění z čísel a ostatní. V každé skupině jsou knihy seřazené podle abecedy. A 

teď k tomu, jak k tomu došlo: Než jsme do Tkalcovské ulice přišli a vyzvedli Vaše 

knihy, dovolila jsem si, čistě pro případ, na Vaše knihy seslat kouzlo Geminio. 

Všechno, co jste si odnesl do Godrikova Dolu, byly přesné kopie; originály jsem 

si ponechala ve svém podkroví, dokud nepřešla současná krize. 

Rovněž jsem do Vaší sbírky začlenila dvě práce od Viktora Huga. Nejsem si jistá, 

že jsou ty knihy pro Vás vhodné, ale třeba se Vám zalíbí. 

A konečně – v balíčku najdete přiložený klíč od trezoru u Gringottových, který byl 

založen na Vaše jméno. Částka na něm uložená je Vaše mzda za pětitýdenní 

práci u svatého Munga, plat hlavního výzkumníka, pět krát 1174 galeonů spolu 

s úroky a pozdním příplatkem za přesčasy. 

Snad není nutné říkat, že nikdo z nás (Neville, Ron, já a Hugo) nebude kdy 

schopen splatit náš životní dluh vůči vám, ale ať to má pro Vás jakýkoliv význam, 

prosím vězte, že jsme Vám k dispozici, kdykoliv o to požádáte, kdybyste nás 

někdy potřeboval. Prosím, neváhejte nás zavolat. 

Nijak bych Vám nevyčítala, pokud byste se rozhodl udržovat si od nás takový 

odstup, jaký jen bude možný, ale prosím, vězte, že jste v našem domě vždy 

vítán v kteroukoliv denní či noční hodinu, ať už bude Váš důvod jakýkoliv. 

Doufám, že nás budete často navštěvovat, nebo nám alespoň dovolíte, abychom 

my navštěvovali Vás, či obojí. Hugovi chybíte už teď, mluví o Vás bez ustání. 

Chce vědět, jestli ho budete někdy vyučovat, až nastoupí do Bradavic, avšak už 

jsem mu vysvětlila, že budete mít jistě lepší věci na práci, než učit základní 

předměty zabedněné nebelvírské spratky. 
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A když už mluvíme o příjemnějších věcech – také byste měl vědět, že hodlám 

odstoupit z pozice vedoucí výzkumu lektvarů u svatého Munga a zaměřit se jen 

na svou práci na Ministerstvu. Doufám, že zvážíte, jestli byste tu pozici nechtěl 

zastávat sám, alespoň dočasně, dokud se pro Vás nenajde něco jiného hodného 

Vašich znalostí a schopností. 

Pokud mi to dovolíte, zastavím se za Vámi za týden, až z nás všech vyprchají 

účinky lektvaru bdělosti. 

Do té doby Vám přeji dobrou noc. 

Hermiona Grangerová 

Velice tiše se rozesmál a odložil dopis stranou. Bláhoví nebelvíři, jejich mylná 

představa o životních dluzích, jejich potřeba přinášet odškodné, když není žádné 

třeba. Jak mohla taková kolej vůbec přežít a vydržet tak dlouho, to bylo nad jeho 

chápání. 

Ale co ho překvapovalo ještě více, bylo, jak mohl krucinál v Nebelvíru skončit 

někdo takový jako Albus Brumbál? On nikdy odškodné nedával, ne skutečné, 

Severus tomu alespoň věřil, ne mimo to, co Albus v první řadě zamýšlel. Byl 

vychytralý, manipulativní, mocný. Albus vždy dělal cokoliv, aby zvítězil, bez 

ohledu na to, co to stálo jeho či druhé. Měl být zařazen do Zmijozelu. Severus 

neměl pochyb, že Moudrý klobouk alespoň jednou zaškytal, když Albuse 

Brumbála zařazoval. 

Albusi, pomyslel si. Stále mu chyběl, ale poprvé od toho dne, kdykoliv mu jméno 

jeho mentora vstoupilo do mysli, necítil výčitky svědomí, žádnou vinu, žádný 

pocit hanby a žádný trest pouta za vraždu, kterou mu nařídil spáchat. Otrocké 

pouto se změnilo, ne jen legálně, ale i magicky a emocionálně. Bylo mu 

poskytnuto odpuštění, které ani nemělo být možné, a nestalo se tak pro 

Severuse Snapea ani o zatracenou chvíli dřív, než mělo. 

„Děkuji ti, ty jeden starý mizero,“ zamumlal bez nijak velké vděčnosti, ale také 

bez obviňování či sebelítosti. Co se Severuse týkalo, byli srovnaní a on se 

odvažoval doufat, že byl možná dokonce srovnaný i se světem – už nikomu nic 

nedlužil a na oplátku nikdo nedlužil nic jemu. 

Vzdálil by se nahoru do své ložnice, ale pro teď se dokázal sotva pohnout. Seslal 

na jedno z křesel rychlé kouzlo, přeměnil ho na pohovku a natáhl se na něj, 

načež si dovolil nechat se strhnout spánkem. 

Trvalo to týden, přesně, jak Hermiona Grangerová tvrdila, týden poté, co lektvar 

bdělosti vyprchal, aby dohonil spánek. Únava ho nakonec dostihla a zdálo se, 

jako by to nebyla jen únava posledních tří dnů – byla to únava posledních 

trýznivých dvou měsíců, pokud ne snad i posledních dvaceti let. Únava celého 

jeho života. A že by ji odstranil týden spánku? To se jen sotva zdálo jako 

adekvátní. Představoval si, že by mohl spát dalších pět let a stále by to nebylo 

dost. 
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Usnul téměř okamžitě. Strávil spánkem celý týden, budil se jen na krátko, aby 

něco malého snědl nebo vypil a pak se znovu vyčerpaně zhroutil. Očekával, že 

bude trpět nočními můrami, nebo že ho budou zaplavovat hanebné vzpomínky, 

ale když si ho nakonec začaly nárokovat sny, nic takového do jeho mysli 

nevstoupilo. 

Zatímco spal, nesnil o lidech, ani o událostech a dokonce ani o místech. Celý 

týden snil prostě o barvě. O barvě bylin, které dříve sbíral do lektvarů, o barvě 

jeho koleje, o barvě očí, které miloval tři desetiletí, a byl spokojený, že to může 

dělat i nadále, zaníceně a bez lítosti, i kdyby jen svým vlastním způsobem a 

z povzdálí. 

 

Kapitola 33 - Odloučení 

Hermiona Grangerová dostála svému slovu a vskutku se o týden později 

zastavila, jen aby mu osobně doručila oficiální dekret o obdržení ocenění 
Stříbrného kříže, který byl Severusi Snapeovi udělen za přelomový výzkum v 

oblasti mnoholičného lektvaru. Zatímco na ten dopis hleděl, zjistil, že se mu 

koutky úst stáčejí vzhůru do pobaveného, ale nesmírně spokojeného úšklebku. 

Stříbrný kříž byl prvním oceněním, které dostal, ale ne posledním. Další 

následovala, včetně dlouho kýženého Merlinova řádu prvního stupně uděleného 

za léta práce pro Fénixův řád na jisté vleklé slavnosti. 

Severus Snape byl zmijozel dost na to, aby byl schopen si nestydatě a bez 
výčitek libovat ve slávě a uznání. Avšak banket po slavnosti mu dosti rychle začal 

lézt na nervy. Přijímat uznání byla jedna věc, ale potřásat si rukou s lidmi, kteří 

byli skoro tak bezpáteřní jako rýžový pudink, byla věc zcela jiná. Hodinu po 
začátku banketu Severus začal uvažovat, jestli mu Merlinův řád vůbec stál za to 

být celý večer zdvořilý. 

Nakonec musel prostě odejít. Zavítal na balkón a skryl se za dřevěnými květináči 
s rozbujenými popínavými vínu-podobnými rostlinami, které oddělovaly tichý 

kout balkónu ode dveří. 

Když zaslechl povědomé kroky, jen sotva vydal úlevný povzdech. Kroky se 

zastavily za zdí ze zeleně a následovalo naprosté ticho. 

„Ale, ale,“ protáhl Severus opovržlivě, „kdepak se zapomněla ta vaše nebelvírská 

odvaha, pane Pottere?“ 

Harry sprostě zaklel pod fousy a protáhl se skrz změť rostlin, aby se k Severusovi 
dostal tváří v tvář. 

„Pane,“ začal Harry tiše a bez předmluvy, „musím se omluvit za tamten den. 

Nemyslel jsem to tak. Chtěl jsem… Nikdy bych nechtěl, abyste byl…“ Škubnul 
sebou neschopen dokončit větu. 

„Patolízal?“ doplnil Severus a doufal, že bude z jeho hlasu odkapávat sarkasmus. 

Stalo se, ale ne v takovém rozsahu, o který usiloval. 

„Ano. A za to se omlouvám. Doopravdy jsem to tak nemyslel. Vyběhl jsem za 
vámi bez přemýšlení. Neměl jsem v úmyslu vás urazit.“ 
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Severus krátce přikývl. „Já se také omlouvám,“ nadhodil náhle, čímž překvapil i 

sám sebe. „Moje reakce na vaše slova byla zbytečně ostrá.“ 

„Ne,“ oponoval mu Harry pevně, „byla úplně dokonalá.“ Povzdechl si a rozpačitě 
svěsil hlavu. „Pane, nevím, jak to říct…“ Rty mu přeťal bolestný úsměv, který 

následně zmizel. „Pamatujete na to, co jsem vám řekl na King´s Cross?“ zeptal 

se. „Já…“ 

Severus zvedl ruku, aby ho vprostřed věty zastavil. „Harry,“ pronesl tiše, „já 

vím.“ 

Harry na něj zamyšleně hleděl, jako by se chtěl na něco zeptat, ale neodvažoval 

se. 

Severus zjistil, že se lehce ušklíbá. „Chcete vědět, jestli vás miluji, a uvažujete 

nad tím, jak tu otázku položit, aniž byste se nechal zabít.“ 

„Něco takového.“ 

„Nuže,“ začal Severus rezignovaně, „není to tak, že bych vás měl nějak zvlášť 

rád, pane Pottere, ale za ta léta mi na vás začalo záležet.“ Znovu se ušklíbl, aby 

odlehčil slova, která následovala. „A co se lásky týče… možná ne zcela tím 
způsobem, jakým k vám chová city Ginny Weasleyová, ale svým vlastním 

způsobem předpokládám, že k domu dochází i u mě.“ 

Harryho výraz se změnil na lehce nadějný. „Pak možná…“ 

„Ne,“ utnul ho Severus stroze, aniž by čekal, až Harry dokončí otázku. „Obávám 
se, že to není možné.“ 

Harry přikývl. „Přál bych si, abych prostě mohl padnout na kolena a prosit o 

odpuštění,“ zašeptal. „Ale jak požádat o odpuštění za něco takového? Pro tohle 
není omluvy ani odškodnění. Nedokáže to napravit nic.“ 

Severus si ho přemýšlivě změřil pohledem. „Myslíte si, že vám to dávám za 

vinu?“ 

„Měl byste.“ 

Severus si nešťastně povzdechl. „Harry,“ oslovil ho, „poslouchejte mě dobře, 

protože to řeknu jen jednou a protože je to jediné rozhřešení, které ode mě kdy 

dostanete. Co se týká všeho, co se stalo za poslední dva měsíce – ta vina neleží 
na vás, ale na mně.“ 

Harry na něj nevěřícně zíral. „Cože? Úplně jste se pomátl?“ 

Severus krátce zavrtěl hlavou a pak mu to neochotně vysvětli. „Kdyby nebylo mé 
zrady, která se odehrála před pětadvaceti lety, nestal by se z vás viteál Temného 

pána. Touto jedinou akcí jsem vás odsoudil k zatracení a bezmála vás zničil. 

Jednoduše řečeno – odpovědnost přechází na mou hlavu a vy od teď budete 

muset žít se vzpomínkami na zločiny, které se nestaly vaším přičiněním.“ 

Harry otevřel ústa, aby se začal hádat, ale Severus ho zastavil v půlce věty. 

„Co se mě týče, tato diskuze je u konce,“ odsekl ostře. „Takže, máte ještě něco 

na srdci?“ 

Harry přikývl. „Nechci se vás nijak dotknout… ale co to naše pouto? Řekl jste to 

sám – bez ohledu na to, jak uvolněné nebo neškodné je, stále zachovává pocity, 
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které už jsou přítomny. Pokud jsem to pochopil správně, nedovolí vám to… však 

víte… přestat mě milovat.“ 

„To je pravda,“ souhlasil Severus tiše. „Ale já jsem zvyklý milovat z povzdálí, a 
na co vy, a zdá se, i vaši přátelé tu a tam zapomínáte, ať už je pouto přítomné 

nebo ne, jsem ponejprv a především člověk.“ Pohlédl na něj s drobným a ne 

právě příjemným úsměvem. „Když už mluvíme o lidství, Harry, láska není 
všechno a to, že jsem pochopil, že jste nevinný, také nestačí. V mém těle a v mé 

mysli je teď příliš mnoho hluboce zakořeněných vzpomínek, které jakékoliv hlubší 

propojení přetvoří na nepříjemné a nedůstojné pocity. A já bych ve vší 

upřímnosti dal přednost tomu se vzdálit, dokud ještě mohu, a zachránit ty 
poslední kousky svého lidství. Proto žádám, abychom si poskytli co nejvíce 

prostoru a nesetrvávali v kontaktu, pokud to nebude zcela nezbytné, když 

zvážíme, že ať už to je na překážku nebo ne, máme teď pár společných přátel.“ 

Harry krátce přikývl a zadíval se na něj, zelené oči o něco prosily, ale Severus si 

nebyl jistý o co. 

Hleděli na sebe opatrně a po dobu, která se zdála tou nejdelší, jakou dva lidé 
mohli sdílet, aniž by jeden z nich přerušil ticho či učinil první krok. Nakonec se 

Severus smiloval a lehce na Harryho kývl. Harry reagoval okamžitě - nejistě 

k němu zamířil, dokud nestál přímo před ním, dostatečně blízko, aby se ho dotkl, 

ale aniž by se toho odvážil. Severus rozepjal ruce a Harry ho ihned objal, 
nepřilnul k němu, ani ho nepoužíval jako oporu, jen ho pevně držel, protože to 

jako starý přítel mohl. 

„Děkuji vám,“ hlesl Harry tiše, „děkuji vám, že jste mi dovolil se s vámi takto 
rozloučit.“ 

Severus nevěděl, jak na to zareagovat, takže jeho objetí jednoduše opětoval a 

vydal tiché nespokojené zavrčení, když si uvědomil, že se Harry napůl směje a 
napůl vzlyká v jeho náručí. 

„Co vám přijde legrační?“ dožadoval se. 

„Existuje jedna mudlovská písnička.“ Harry se přinutil k mluvení. „Všechno, co 

potřebuješ, je láska*.“ 

„Ano, můj otec ji měl docela rád,“ poukázal Severus. „Byla to taková divná 

skupina. Jejich vedoucí zpěvák nosil brýle podobné těm vašim. Jak se jmenovali, 

Berušky?“ 

„Brouci,“ odpověděl Harry a lehce si povzdechl. „Hloupí mudlovští muzikanti,“ 

zamumlal, „proč jen vymýšleli takový rým, když to očividně není pravda?“ 

Severus se ušklíbl a poklepal Harryho po zádech. 

„Možná proto, že nikdy nepotkali Toma Riddlea.“ 

 

*All You Need Is Love by Beatles. 

 

KONEC PRVNÍ KNIHY 
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Mezihra 

 

Kapitola 34 - Mezihra 

Přešly tři roky a Severus Snape musel připustit, že se jeho domov ve Tkalcovské 

ulici moc nezměnil. 

Jedinými změnami bylo lepší vybavení v jeho domácí laboratoři a malý stolek 

s kouzelnickými šachy, který si do domu umístil. Vedle stolku byly dvě židle, 

jedna vhodná pro dospělého a druhá pro sedmiletého chlapce. Hugo byl ve 

Tkalcovské ulici častým hostem, doprovázený Hermionou Grangerovou, která 

stále zůstávala Grangerovou a nestala se Weasleyovou ani Weasleyovou-

Grangerovou. Trvalo mu dobrý rok, než se jí zeptal proč, ale ona se jen rozpačitě 

usmála. 

„Zdá se, že je příliš pozdě, řekla bych. Jsme spolu už tak dlouho. Našemu synovi 

je pět. My víme, co k sobě cítíme a stejně tak naši přátelé. Jaký by měla svatba 

smysl?“ 

Pozvedl obočí, protože musel přiznat, že to nějakým způsobem dávalo smysl. 

Hermiona Grangerová začala být součástí jeho života v takové míře, v jaké by 

nikdy nepomyslel, že by to mohlo být možné. 

Svědomitě na něj dohlížela a očividně mu nedůvěřovala, že se o sebe postará 

sám. Ne, že by mu ohledně jeho zdraví mohla věřit, jak mu přísně sdělila, ne po 

jeho pochybení v úsudku, když po svém návratu do Tkalcovské ulice nechal svá 

zranění z mučení dva týdny bez dohledu. Tehdy zjistila, co přesně mu Harry/Tom 

udělal, když se v jeho domě objevila, aby ho zkontrolovala poté, co se týden po 

obřadu, na kterém se předávala ocenění Stříbrného kříže, neukázal. Byl doma, 

zmítal se v horečkách a celá horní část jeho těla byla uzlem bolesti, která 

vyzařovala z vyrytých písmen na jeho hrudi. Užil na sebe předtím několik 

základních léčivých kouzel, vypil pár standardních lektvarů a aplikoval mast, ale 

nic z toho mu moc nepomohlo a on nebyl ve stavu, aby uvařil cokoliv jiného. 

„Vyčíslete vaše zranění na stupnici od jedné do deseti,“ zabrblala, když vytáhla 

lahvičky, fióly a kelímky z přenosné lékařské sady a začala mu rozepínat košili. 

„Čtyři,“ hlesl ležící na pohovce se zavřenýma očima, než ztratil vědomí. 

Když se probudil, cítil se o dost lépe. Jeho horečka zmizela a napůl plul a napůl 

se potácel v blažené euforii, kterou zničil až ten rozzuřený výraz na Hermionině 

tváři. 

„Takže čtyři, eh?“ zavrčela s chladnou zuřivostí v hlase. „Měl jste poškození 

nervů. Z vašeho těla bylo strženo několik kusů kůže. Zanítilo se vám to. A vy jste 

to nechal až do teď jen tak plavat? Dokonce jste mi ani nikdy neřekl, co se stalo! 

Řekněte, jak byste vyčíslil pokousání Nagini, se vším tím tepenným krvácením a 

smrtelným jedem ve vašem hrdle?!“ 
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Několik minut nad tím uvažoval. „To by bylo sedm,“ odpověděl vážně. 

Koutek úst se jí stočil vzhůru do smutného úsměvu. Poté už mu nikdy 

nevynadala, ale stejně tak ho nikdy nepřestala sledovat. Učinil několik vlažných 

pokusů o protest, ale nikdy ji nedokázal vyhodit a po pravdě ani vlastně nechtěl. 

Strávil o samotě více než dvě desetiletí a trocha té mateřské pozornosti mu 

nebyla až tak nevítaná, třebaže by to nikdy nepřiznal nahlas. 

O rok a půl později obnovil některé ze svých starých známostí. Začal trávit čas 

s Minervou McGonagallovou – vůbec si nepovídali, jen společně trénovali. 

Minerva byla i ve svém pokročilém věku stále zručná duelantka a Severus zjistil, 

že nemusela ani zvítězit, aby mu dokázala dát do těla. V době, kdy byli spolu, 

nemluvili, neomlouvali se, nepoddávali se vzpomínkám. Byl to jen souboj, který 

začal úklonou a skončil rozloučením poté, co naplánovali další setkání. Nic jiného 

– a přesto to bylo dost. 

Jeho vztah s Malfoyovými staršími byl nucený. I když nikdo z nich nic neřekl, 

vypadalo to, že Lucius má vztek na něj jako na špiona, že ho tak dlouho 

obelhával ohledně své pravé věrnosti. A Narcissa, ať už to znělo jakkoliv podivně, 

mu zřejmě zazlívala, že se kvůli němu Draco ocitl v nebezpečí, když se neobratně 

pokusil zavraždit Harryho Pottera a zachránit jeho. Neznala žádné podrobnosti 

Severusovy „úmluvy s ďáblem“, která zahrnovala to, že Draco zůstane nezraněn, 

a Severus rozhodně neměl v úmyslu dobrovolně poskytovat jakékoliv informace. 

Draco neznal detaily rovněž, věděl jen, že v jeho prospěch učinil nějakou 

strašlivou oběť, ale držel jazyk za zuby, protože mu Severus slíbil, že ho zabije, 

jestli jen „kvákne“. Všechno tohle nedělalo dobrotu a po jedné mizerné vánoční 

večeři na Malfoy Manoru se Severus napůl zdvořile odporoučel, rozhodnut, že už 

se nevrátí. 

Následující rok trávil Severus Vánoce sám, tedy do chvíle, než se u něj objevil 

Neville a odtáhl ho k Hermioně a Ronovi. Tahle zkušenost skončila daleko 

příjemněji a Severus strávil většinu odpoledne tím, že si hrál s Hugem. 

Hugo udiveně tápal po jeho čele i paži a chtěl vědět, kde všechny ty „značky“ 

jsou. Severus se lehce ušklíbl a pověděl mu, že odešly na dlouhou dovolenou. 

Vyvinul své vlastní maskovací kouzlo, které působilo do hloubky a v několika 

vrstvách, takže ulpívalo na těle tak přirozeně, že nikdo nedokázal odhadnout, co 

leželo pod ním, a že on sám dokonce začínal zapomínat, že tam něco bylo. Na 

konci toho večera Severus Nevillovi poděkoval, že ho tam přivedl. 

Severus byl překvapený, že nadále udržuje kontakt i s Nevillem, který stále 

pracoval u svatého Munga. Severus ho, jako jeho odborný poradce, první měsíce 

nejprve s morbidní fascinací sledoval a žasl nad tím, jak bylo možné, že někdo 

tak horlivý a pilně pracující nedokáže sám o sobě zformulovat originální 

myšlenku nebo na něco přijít. Nakonec Nevilla zahnal do kouta v jeho laboratoři 

a bez obalu mu sdělil: „Je mi z tohohle všeho na nic. Máte padáka.“ Nevillova 

tvář nabrala politováníhodný výraz, který ovšem okamžitě zmizel, když mu 

Severus podal nabídku na novou práci – zatahal za pár drátků, aby Nevilla 
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přesunuli na Oddělení lékařské herbologie. Nebylo to povýšení, jen přesun, ale 

dokonce i s tím se jen o dva měsíce později Nevillova kariéra začala rozvíjet a on 

sám konečně někam směřoval. 

Poté, co Severus získal svou třetí cenu Stříbrného kříže (za objevení léčby na 

lykantropii), pozval ho Neville k sobě domů na něco k pití. Severus to přijal, ale 

jen protože se nudil, jak Nevillovi jedovatě sdělil. Jakmile byli na místě, Neville 

vytáhl lahev ohnivé whisky a nalil jim skleničku. Přiťukli si, ale pak, když se 

Severusova jazyka dotkl první hlt alkoholu, zvedl se mu sám od sebe žaludek – 

spolu se vzpomínkami na Godrikův Důl a vůni alkoholu, která visela ve vzduchu, 

když si s ním Harry a ti tři ostatní útočníci začali „pohrávat“. Severus ve zběsilém 

tempu odběhl do koupelny a vyzvrátil obsah svého žaludku do mísy. Vyšel až o 

patnáct minut později a cítil se zcela pokořený, jen aby našel Nevilla, jak zvrací 

do kuchyňského dřezu. Nevillovy vzpomínky na Godrikův Důl byly zřejmě jen o 

něco málo veselejší. 

„Nuže,“ zamumlal Neville, když si otíral tvář a zapínal vodu, „alespoň se už 

nenudíte.“ 

Severus se ušklíbl a začal zkoumat Nevillův byt. Jeho knihy už neležely na 

podlaze jako před dvěma lety – měl tam ty starožitné knihovny a na nich 

umístěné knihy v takovém uspořádání, v jakém to očividně dávalo smysl 

Nevillovi, pokud Severusovi ne. Avšak Lenka Láskorádová zřetelně chyběla. 

„Co se vám dvěma stalo?“ zeptal se Severus, čímž sám sebe překvapil. „Myslel 

jsem, že až bude prach z viteálu pryč, vy dva budete zase spolu.“ 

Neville se pousmál. „Stále jsme přátelé, ale…“ Jeho tvář nabyla zvláštně bolestný 

výraz, když se odvrátil, vzal do ruky lahev ohnivé whisky a začal lít její obsah do 

odpadu. 

Severus na něj nechápavě hleděl a o moment později to pochopil – rozpoznal ten 

výraz v jeho očích, ten hlad po něčem nedostupném a neopětovaném. 

„Je to Lenka?“ nadhodil jemně. „Nebo je to někdo jiný?“ 

Neville se se zahořklým úsměvem otočil. „Je to komplikované,“ odvětil prostě. 

V jeho hlase zazněla známka definitivnosti a Severus dál netlačil. 

Jakmile byl alkohol pryč, přešli na heřmánkový čaj, který už byl v pořádku. 

Povídali si o tomhle a o tamtom až do pozdních hodin. Neville chtěl slyšet 

„příběhy z války“ a smál se, až začal škytat, když mu Severus pověděl o tom, 

kolik problémů měl Petr Pettigrew se svou stříbrnou rukou dokonce i přede 

dnem, který byl jeho zkázou. V době, kdy bylo všem hovorům konec, už byly dvě 

hodiny ráno a Severus zjistil, že začíná klimbat. 

„Zůstanete přes noc?“ nabídl mu Neville. 

„Dobře,“ odpověděl Severus unaveně a zabral pohovku. „Máte tady nějaký 

bezesný spánek?“ 
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„Bohužel,“ hlesl Neville zaraženě. „Ale můžu zaskočit do laborky a nějaký 

přinést.“ 

„To nebude nutné,“ odvětil Severus nezúčastněně, ale o hodinu a půl později 

zjistil, že své hlouposti lituje. Užíval lektvar na spánek beze snů celé tři roky, aby 

unikl znepokojujícím snům, které ho začaly sužovat měsíc po jeho návratu do 

Tkalcovské ulice. Jedna noc strávená na Nevillově gauči se stala nad míru velkým 

mučením a Severus ráno neočekávaně odešel a byl ze sebe zcela zhnusený. 

Dokonce ani nepočkal na Nevilla, až se vzbudí. Ale nezdálo se, že by tím Nevilla 

urazil, protože příště, když se viděli v práci u svatého Munga, necítili ani rozpaky 

ani napětí. 

Přesto to Severusovi dalo náležitě na pamětnou – od té chvíle věděl, že pokud 

chce, aby byl jeho společenský život spontánní a nemusel ze sebe dělat blázna, 

musí si s sebou vždy brát lahvičku spánku beze snů. 

Za celé tři roky, které následovaly po jeho návratu na Tkalcovskou ulici, Severus 

viděl Harry Pottera jen čtyřikrát. Harry se ukázal na jeho předávacích 

ceremoniích Stříbrných křížů. Pokaždé si potřásli rukama, vyměnili kousavé 

poznámky, objali se a pak se rozešli svou cestou, aniž by si cokoliv slíbili nebo od 

sebe něco žádali. Počtvrté to byla Hugova oslava narozenin. Byly to chlapcovy 

sedmé narozeniny a dům přetékal lidmi. 

Harry se tam objevil i s Ginny a dokonce i s malým Albusem Siriusem, jinak 

zvaným jako „Al“. Ginny k němu byla obzvláště zdvořilá, zatímco tří a půlletý Al 

na Severuse jednou pohlédl a propukl v pláč. Ginny se pak zahanbená vytratila 

s Alem v náručí a Harry zavrtěl hlavou, zamumlal rychlou omluvu a za několik 

minut odešel rovněž. 

Toho dne se Severus Hermiony a Rona skoro zeptal na to, jak si Harry a Ginny 

vedou, ale pak změnil názor a Hermiona a Ron mu o své vůli žádné informace 

neposkytli. Na Severusovu žádost totiž o Harrym vůbec nemluvili – Severus je 

poprosil, aby mu sdělovali konkrétně jen to, jestli je Harryho život nebo zdraví 

v nebezpečí, ale že nic jiného vědět nepotřebuje. 

Noviny zůstávaly ohledně Harryho soukromého života podivuhodně tiché. Jediná 

věc, kterou z nich Severus zjistil, byla, že Harry po roce práce na renovaci 

Ministerstva odstoupil z pozice ministra kouzel. Severus netušil, co teď Harry 

dělá za práci, ani jestli on a Ginny měli nějaké další děti či kde jeho rodina 

v těchto dnech žila. 

Avšak jedna věc byla neoddiskutovatelná – Harry dodržel svůj slib, který mu dal 

na King´s Cross. Jejich pouto se změnilo. Všechna fyzická a magická omezení 

byla ze života Severuse Snapea sejmuta a nikdy se už nevrátila. Mohl svobodně 

pracovat, svobodně cestovat, svobodně dělat všechno, po čem kdy zatraceně 

toužil. Protože se stal pánem bezové hůlky, ponechal si tu smrtonosnou hůlku u 

sebe a neměl v úmyslu se s ní rozloučit. Tři relikvie smrti mohly být pro někoho, 
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kdo byl pošpiněn černou magií, nebezpečné, ale jedna byla podle Severusova 

mínění v pořádku. 

Byl v pokušení si o sobě začít myslet, že je zcela volný, ale pokaždé, když se 

pokusil přestat s lektvarem pro spánek beze snů, rychle se objevily sny, které 

mu připomněly, čím byl a co ostatními nepoznáno leželo pod maskou normálnosti 

a pod všemi těmi maskovacími kouzly. 
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Kniha druhá – Prázdnota 

 

Kapitola 35 – Na šikmé ploše 

Severus Snape byl právě sám v rozměrné, prostorné kanceláři, která dříve 

patřila Hermioně Grangerové, kde si pročítal svou práci a snažil se najít chybu 

v novém lektvarovém postupu, na kterém pracoval. Musela to být základní 

chyba, když lektvar pokazila v tak velkolepé míře, ale on ji dokonce ani po dvou 

dnech nedokázal najít. 

Pohrdavě zavrtěl hlavou. Tohle pro něj nevěstilo nic dobrého a nic takového 

nevěstilo ani jeho zhoršující se zdraví. Samozřejmě, že očekával pokles na úrovni 

své duševní ostražitosti i fyzický úpadek, ale z nějakého důvodu doufal, že to 

bude trvat déle. Tři roky napůl normálního života, ne nijak moc bláznivě šťastné 

roky, ale stejně tak ani vzdáleně nešťastné. Aby řekl pravdu – začal si zvykat na 

to, že je naživu a přilnul k tomu, takže měl vztek, že se jeho nevyhnutelný skon 

tak rychle přibližuje. 

Sled jeho vzpomínek přerušilo zaťukání na dveře. 

„Vstupte,“ vyzval příchozího. 

Dveře se otevřely a dovnitř vstoupila široce se usmívající Hermiona Grangerová. 

„Omlouvám se, že jsem zmeškala váš předchozí hovor.“ 

„Vaše sekretářka mi tvrdila, že jste byla na jednání s ministrem kouzel.“ 

Hermiona se okamžitě zamračila. „Řekl jste jí, kdo jste?“ 

„Ne.“ 

„To jste měl. Vytáhla by mě ven.“ 

Severus se lehce ušklíbl. „To nebylo nutné. Ale když už jste tady, možná bych 

mohl využít vaši mladou mysl a ostrý zrak, abyste mi pomohla najít chybu 

v tomto novém postupu.“ 

Ihned si přitáhla židli, usadila se ke stolu naproti němu a zamyšleně prolétla 

pergamen. Pak se lehce zamračila, vzala si brk a začala číst pečlivěji. Severus ji 

zvědavě pozoroval. 

„Tady,“ informovala ho nakonec. „Pelyněk a pokožka drápu nunda reagují 

nestabilně, pokud přidáte kořen bezoáru dříve než květy tymiánu. 

Zaklel pod fousy. Samozřejmě, že to věděl, tak proč mu to nedošlo? To se 

doopravdy dostal tak daleko po pouhých třech letech? 

S obavami na něj pohlédla. „Jak je vám?“ 

„Dobře. Proč se ptáte?“ 

„Protože kdybych takovou chybu udělala v učebně Lektvarů ve svém šestém 

ročníku, pak by Nebelvír okamžitě přišel o všechny body,“ odpověděla suše. 
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„Vypadáte, že trpíte nedostatkem spánku.“ On otevřel ústa, aby jí odporoval, ale 

ona ho ihned zastavila. „Ani se nenamáhejte s popíráním. Vždyť se na vás právě 

dívám. Propadáte mikrospánku, zatímco spolu mluvíme.“ 

Zavrčel něco nepřátelského a pak jí ten pergamen vytrhl z ruky. 

„Děkuji, že jste se zastavila,“ odsekl a ukázal na dveře. 

Pousmála se, ale ani se nepohnula. 

„Hugo vás postrádá,“ sdělila mu tiše. „Mohli bychom se u vás někdy brzy zastavit 

na další partii šachů?“ 

„Jak brzy?“ zeptal se, aniž by se zatěžoval se skrýváním svého zdráhání. 

„Zítra večer?“ 

Lehce sebou trhnul. „Teď právě není ta nejlepší doba. Mám doma trochu 

nepořádek a strávil jsem uvnitř až moc času. Možná bychom se mohli setkat 

v parku?“ 

„Jistě,“ souhlasila. „Takže zítra večer?“ 

„Dobře.“ 

Dál ho zamyšleně pozorovala, stále se ani nehnula, ale stejně tak se na nic 

neptala. Nakonec s ní ztratil trpělivost. 

„Buďto řekněte, co chcete, nebo vypadněte. Nemám na vás celý den.“ 

„Tak tedy,“ zamumlala, „spíte vůbec?“ 

„Ano.“ 

„Máte noční můry?“ 

„Ne.“ 

Věnovala mu další podezřívavý pohled. „Tak dobře. Uvidíme se zítra večer. V pět 

ve Finsburském parku. Na stejném místě?“ 

„To mi vyhovuje,“ odpověděl. 

„Možná byste teď měl jít domů a trochu si odpočinout,“ zašeptala poklidně. 

„Vypadáte jako duch.“ 

Lehce si povzdechl a nechal se obměkčit. „Víte co? Možná že právě to udělám. 

Stejně tady ve svém stavu nejsem nijak užitečný.“ 

Odešel krátce po ní a krbem se přesunul přímo domů. Jakmile byl v domě, 

přezíravě obhlédl své okolí. Jak to všechno mohl nechat zajít do tak hrozného 

stavu? Řekl jí, že má doma trochu nepořádek. No, to bylo to nejskromnější 

vyjádření tisíciletí. Celý jeho dům byl pokrytý špínou, smetím, neumytým 

nádobím a hromadami prádla roztroušenými na podlaze. Pohlédl do kuchyně a 

povzdechl si. Byly tam mouchy. A také myši. Zabralo by mu méně než deset 

minut, aby dal čistícími kouzly všechno do pořádku, ale nějak se tím nechtěl 
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zatěžovat. Byl spokojený, že jeho okolí odráželo jeho duševní stav. Svalil se na 

pohovku a prázdně zazíral na strop. 

Způsobil to samozřejmě bezesný spánek. Ten lektvar poskytoval příjemci 

osvěžující spánek, aniž by mu do mysli pronikaly sny a znepokojovaly ho. Kromě 

smrtící kletby byl tento lektvar asi tou největší laskavostí, jakou mohla zmučená 

duše dostat. A přesto ho nešlo brát do neurčita. Obsahoval sice kouzelné přísady, 

které celkem dobře simulovaly REM spánek, ale přesto nemohl lidský mozek 

dlouhodobě přežít bez REM spánku přirozeného a drogami nevyvolaného. 

Severus Snape to věděl, stejně jako jakýkoliv jiný mistr lektvarů nebo léčitel, ale 

i přesto nebyl ani zdaleka připravený s tím přestat a ponořit se do prázdnoty, 

která na něj na konci každého dne čekala, odhodlaná si ho nárokovat a pozřít ho 

v okamžiku, kdy si toho povšimne. 

Prudce se napřímil a zamířil do koupelny. Svlékl se a pak z náhlého popudu 

poprvé za posledních dvanáct měsíců sejmul ze svého těla všechna maskovací 

kouzla. Zíral na sebe v zrcadle a posměšně si prohlížel své tělo. Jaký to byl na 

něj pohled, když se neschovával za něco jiného? Temné znamení na jeho paži, 

otrocký cejch na jeho čele, jizva po krvavém brku na jeho ruce a slovo „zrádce“ 

vyryté a vypálené na jeho hrudi. Byly tam samozřejmě ještě další značky – ale 

jen tři. Vybledlá, sotva zjistitelná čára, která vedla přes jeho prsty na levé ruce, 

kde ho v jednu chvíli zasáhl pásek a rozřízl mu kůži. Dvě značky na jeho pozadí – 

jedna od pálky a druhá od pásku. A to bylo všechno, doopravdy. Nebylo to tak 

zlé vzhledem k tomu, že strávil dva měsíce jako oblíbená hračka Toma Raddlea. 

Jeho jizvy od Klofana a Chloupka byly pryč a stejně tak jizva po uštknutí Nagini. 

Ty byly vyléčeny během doby, kterou strávil v kómatu, než ho předali Pottero-

Raddleovskému hybridovi. Měl obrovský vztek na pochybnou šlechetnost léčitelů 

u svatého Munga, protože teď nebylo jeho tělo ničím jiným než soukromou 

tapisérií Toma Raddlea, postrádající jiné značky, které by se těmto vzpomínkám 

vyrovnaly. 

Opět se oblékl, a aniž by se osprchoval, zamířil si znovu lehnout na gauč. Vzal si 

další bezesný spánek a usnul. 

Noční můry, pomyslel si s odporem, když si vzpomněl na Hermioninu otázku. 

Jistě by bylo normální trpět po takových událostech nočními můrami, ale proč by 

jeho tělo a mysl měly být požehnány jakoukoliv normální reakcí, že? 

Ne, řekl jí pravdu. Za poslední tři roky nikdy netrpěl nočními můrami. 

Během těch několika příležitostí, kdy se pokusil přestat s bezesným spánkem, 

rozhodně měl sny – živé sny, sny o událostech, které se odehrály v Godrikově 

Dole. Ale nebyly to noční můry. Což bylo podle něj ještě horší. 
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Kapitola 36 – Chvíle milosrdenství 

Probudilo ho, jak mu někdo bouchal na dveře. Severus si povzdechl. Ani se 

neobtěžoval, aby otevřel oči a pohnul se. 

O okamžik později uslyšel dětský hlas volající: „Alohomora!“ Patřil Hugovi. 

Zámek klapnul s hlasitým cvak. 

„Hugo!“ Hermionin rozzuřený hlas následoval z dálky. Znělo to, jako by běžela. 

„Zastav se! Okamžitě mi odevzdej svou hůlku! Jak jsi jen mohl?“ 

Něco upadlo na podlahu. Dveře se s vrzavým zvukem otevřely a někdo vpelášil 

dovnitř. 

„Hugo, okamžitě se vrať!“ zasyčela Hermiona. 

„Co to?“ Znovu Hugův hlas. „Mouchy.“ Hlas se žalostně zachvěl. „Myslíš, že je 

mrtvý?“ 

„Ne, ale ty budeš, jestli se okamžitě nevrátíš sem!“ zavrčela Hermiona přísně. 

„Přísahám, že nechám Malfoyovi, aby tě adoptovali.“ 

„A budu žít na Manoru? Boží!“ 

Aniž by Severus otevřel oči, nahlas se proti své vůli zasmál. Ten smích z něj 

vyšel jako zasípání a zachraptění a přešel do přidušeného kašle. 

„Pane?“ zavolala Hermiona ode dveří. „Jste v pořádku?“ 

Nakonec otevřel oči, posadil se na pohovce a okamžitě pocítil závrať. Už chtěl říct 

něco opravdu jedovatého, aby je vyhodil, ale Hugo se k němu přiřítil a hodil se 

mu kolem krku. 

„Nepřišel jste dneska do parku na šachy!“ vyjekl Hugo. „Takže jsme vás museli 

přijít zkontrolovat.“ 

Šachy? Dneska? Za posledních dvacet čtyři hodin ztratil pojem o čase. 

„Já… zmeškal jsem práci,“ zamumlal a zalil jej zcela ponížený pocit, když tak 

hleděl na Hermionu stále ještě stojící na prahu. 

„Mohu vstoupit?“ zeptala se. 

Přikývl, rty stisknuté do tenké, pohrdavé čárky. Obezřetně vešla, překračujíc 

kupičky prádla a odpadků na podlaze. Její tmavé oči se nemilosrdně zabodávaly 

do Huga. Hugo se zachvěl a vylezl na pohovku, aby se ukryl za Severuse. 

„Hugo,“ procedila Hermiona velmi tiše, „teď půjdeš do kuchyně a uklidíš ji tak, že 

bude bez poskvrnky.“ 

Hugo zvolna spustil nohy z gauče a přikývl. „Mohla bys mi prosím vrátit mou 

hůlku?“ 

„Bude chvilku trvat, než budeš moci svou hůlku znovu držet v rukách. Použij 

hadr a mýdlo. Je pod dřezem.“ 
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Hugo odběhl do kuchyně. Slyšeli, jak se něco rozbilo a Hermiona sebou omluvně 

cukla. 

„Co se s vámi děje?“ zeptala se jemně a usadila se na pohovku vedle Severuse. 

„Tohle je prostě hustý!“ zvolal Hugo z kuchyně nespoutaně potěšeným hlasem. 

„Má to svůj vlastní septik!“ 

„Chci slyšet drhnutí!“ zakřičela Hermiona v odpověď, aniž by ji to pobavilo. 

Stočila svou pozornost k Severusovi, tmavýma očima jej s obavami 

prozkoumávala. 

„Užíváte lektvar pro spánek beze snů,“ usoudila. 

Lehce přikývl. Nechtěl to potvrzovat slovně. 

„Celou tu dobu?“ 

Znovu přikývl. „Tu a tam s pár přestávkami, ale ano.“ 

Vytáhla hůlku a seslala na oba tišící kouzlo, aby zajistila, že Hugo jejich rozhovor 

neuslyší. 

„Nemůžete ho brát neurčitě dlouhou dobu. Několik týdnů je to v pořádku, 

maximálně několik měsíců, ale…“ 

„Není třeba se strachovat,“ namítl tiše. „Bude stačit pár dnů a budu v pořádku. 

Jen mi dejte čas.“ 

Smutně zavrtěla hlavou, zatímco očima mapovala podlahu jeho obydlí. „Tohle se 

vám nepodobá,“ pronesla nakonec. „Rozpadáte se.“ 

Posměšně si odfrkl. 

Začala skoro dětinsky posmrkávat a pak se k němu nahnula a položila si hlavu na 

jeho rameno. Chvíli neříkali vůbec nic, jen sledovali Huga, jak se pohybuje po 

kuchyni, otírá hadr mýdlem a objíždí jím povrch linky. 

Nakonec, po dlouhém tichu, opatrně promluvila: „Řekněte mi proč? Co vám 

udělal?“ 

„Nic,“ zašeptal s pohledem upřeným na své ruce. Když bylo jeho maskování pryč, 

všechny jizvy až obscénně vyvstávaly na povrch a přinášely s sebou svědectví o 

škodolibé, mladické krutosti. 

Věnovala mu zmatený pohled. 

„Jak dobře rozumíte otrockým poutům?“ zeptal se. 

„Znám základy, ale…“ 

„Víte, že před staletími, když bylo otroctví běžnou součástí života v kouzelnickém 

světě, bylo pro pána obvyklé, aby umístil na bič a další nástroje určené pro 

trestání kouzlo, aby se ujistil, že jen on může vyléčit zranění, která sám 

způsobil?“ 
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Lehce pobledla. „Četla jsem o tom, ale…“ 

„Dokážete odhadnout, proč tomu tak bylo?“ 

Nechápavě na něj zazírala a pak mu se zachvěním v hlase nabídla svůj odhad: 

„Asi proto, aby si vynutil určitou formu usmíření. Aby přinutil svého služebníka, 

aby za svým pánem sám, podrobeně přišel a dosáhl vyléčení.“ 

„Správně,“ sdělil jí. 

Hleděla na něj s hrůzou v očích a pak sama od sebe pokračovala: „To stejné si 

žádají… i zranění na duši, že?“ 

„Samozřejmě, že ano,“ opáčil výsměšně. „V každém poutu. Přesně tohle totiž 

otroctví znamená.“ 

Uchopila jeho zjizvené ruce do svých a jemně je stiskla. 

„Čeho se týkají vaše sny?“ zeptala se. 

Zamračil se, ale nestáhl své ruce. „Uvědomujete si, že kdybyste to zopakovala 

jediné žijící duši, usmrtím vás ve spánku?“ 

Přesvědčeně přikývla. „Nic menšího bych ani nečekala.“ 

„Jsou to jen takové střípky,“ konstatoval unaveně. „Tehdy v Godrikově Dole se 

objevovaly chvíle… milosrdenství. Někdy uprostřed naprosté mravní zkaženosti… 

nepřekonatelné krutosti… to byla ruka na rameni, občasné léčivé kouzlo, laskavé 

slovo, které tam ani nepatřilo. A já…“ Hlas se mu zlomil a on se zostuzeně 

odvrátil. 

„Tak o tom tedy sníte,“ zamumlala. „O chvílích milosrdenství. A budíte se 

znechucený sám sebou.“ 

„A kdo by ne?“ vyštěkl zahořkle. „Jako by nebylo dost, že mě degradovali na 

utrápenou trosku, která touží být rozmazlována a litována. Pouto mě odsoudilo 

k tomu žádat pochybné laskavosti ze stejných rukou, které odtrhávaly pruhy 

kůže z mého těla.“ Zazíral na ni. „A to se nestane.“ 

Nehádala se s ním, ale stoupla si, stále svírajíc jeho ruce ve svých. „Půjdete 

domů s námi?“ zeptala se. 

Zuřivě se zamračil. „Nevidím důvod proč…“ 

„No,“ zauvažovala, „musíme u vás začít s odvykáním na bezesném spánku. A to 

zřejmě nebude příjemné. Po třech letech nastanou spolu s tím i ostatní 

fyziologické abstinenční příznaky. Byla bych raději, kdybychom to podstoupili 

v ústraní u nás doma než u svatého Munga.“ 

„Prostě mě nechte na pokoji,“ zabrblal. „Já vím, že máte pravdu. Musí se to stát, 

ale zvládnu to sám.“ 

„Proč?“ vybídla ho ostře. „Nezvládal jste toho sám už dost bez jediné duše na 

světě, která by vám to oplatila?“ 
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„Jsem na to zvyklý,“ konstatoval prostě. 

„Já vím,“ přiznala. „Ale prosím…“ Pohledem spočinula na Hugovi, který postával 

před ledničkou a prstem z ní s užaslým výrazem na tváři oďoubával plíseň. 

„Právě si vydělal měsíc domácího vězení za to, že se k vám vloupal,“ pronesla 

Hermiona s rošťáckým úsměvem. „Dovolte mu odčinit si svůj trest s vědomím, že 

to nebylo zbytečné.“ 

Jeho horní ret se stočil do opovržlivého úšklebku. „To je emocionální 

manipulace.“ 

„Samozřejmě, že je,“ souhlasila bez lítosti. „Funguje to?“ 

„Ano,“ přiznal zdráhavě. 

O několik minut později společně opustili Tkalcovskou ulici. Srpnové slunce už se 

začalo přibližovat k obzoru a jeho poslední paprsky se odrážely na temné říční 

hladině. Šli ulicí směrem k tomu škaredému Weasleyovskému létajícímu autu a 

sledovali, jak Hugo bezstarostně poskakuje a nakopává odpadky, které se ocitly 

na břehu. 

„Víte,“ zamumlala Hermiona, „když se na něj takhle dívám, vždycky mi to pak 

dojde. Že je vážně po všem.“ 

„Co?“ zeptal se nepřítomně. 

„Válka,“ hlesla Hermiona. „Že je konec. Nechal jste si dráp a vyhrál jste 

království. 

„Hmm.“ 

Přejela prsty po jeho rukávu, znovu vyhledala jeho ruku a pevně ji stiskla. 

„Děkuji vám,“ vyjádřila se prostě. 

„Už se mi naděkovali dost,“ podotkl suše a najednou se cítil na daleko víc než jen 

na svých čtyřicet šest. „Dostal jsem už i ten zatracený Merlinův řád první třídy.“ 

„Ne. Děkuji za to, že se s námi vrátíte domů. Chyběl jste nám.“ 

 

Kapitola 37 – Pokoj pro hosty 

Následující dva týdny strávil Severus spaním ve Weasleyovsko-Grangerovském 

hostinském pokoji, zatímco si odvykal od lektvaru pro spánek beze snů. Jeho tělo 

mělo hodně REM spánku na dohánění a po třech letech užívání té látky si už 

vytvořilo závislost. Abstinenční bolesti začaly po čtyřech dnech. Budil se jen 
zřídkavě, cítil, že je mu na zvracení, byla mu velká zima a příšerné horko naráz a 

byl zcela dezorientovaný. Ty znepokojující sny se také vrátily, ale jemu bylo příliš 

fyzicky špatně, aby se o to staral. 

Celou tu dobu pracovala Hermiona z domu, sledovala ho jako ostříž, nosila mu 

různorodé lektvary, aby se dostal z období abstinenčních příznaků a tiše sesílala 

jedno léčivé kouzlo za druhým, aby se mohl cítit tak v pohodlí, jak jen to bylo za 

daných okolností v lidských silách možné. Obyčejně by ho rozzuřilo, že ho vidí 
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v takovém stavu, ale v tomto období byl až příliš nemocný, aby se tím unavoval. 

Dokonce nechával dveře do pokoje pro hosty lehce pootevřené, aby nemusela 

ťukat a nebudila ho pokaždé, když vstoupí, nebo to možná bylo proto, že mu 
přišlo zvláštně uklidňující pozorovat ji při práci. Pracovala tiše u kuchyňského 

stolu a psala nějaké zprávy pro Ministerstvo, zatímco vrhala opatrné pohledy 

jeho směrem. 

„Neměla byste mi říct, že je to všechno moje chyba, že jsem se dostal do 

takového stavu?“ vrčel na ni. 

„Vaše chyba…“ zamumlala unaveně. „Jak to může být vaše chyba, když vás 

všichni opustili, nechali vás v domě na pospas psychopatovi a teď se z toho 
začínáte vzpamatovávat? Řekněte – jak to může být vaše chyba?“ 

Nedokázal bojovat s její pochybnou logikou a raději usnul. 

O něco později ho probudily zvuky hlasů. 

„Buďte tiše,“ upozornila své společníky Hermiona. „Nechte ho spát.“ 

„Sešli tišící kouzlo.“ To byl Nevillův hlas. 

„Ne,“ odvětila Hermiona. „Je to neuctivé. Prostě se ztište.“ 

„Dobře.“ Ronův hlas. „Jak je mu?“ 

„Spí,“ zopakovala Hermiona. „Ššš.“ 

„Jak se cítí?“ 

Hermiona mu najednou odsekla – tichým hlasem, ale s necharakteristickou 
brutalitou: „Co s tebou krucinál, Rone, je? Přestaneš se na to už ptát? Pokud 

chceš vědět, jak se cítí, proč nestrčíš ruku do mixéru a nezjistíš si to sám?“ 

„Promiň,“ hlesl Ron pokorně. „Řekneš mi aspoň, co s ním je?“ 

„Do toho ti nic není. Čaj? Neville?“ 

„Koukni, Miono, pochopil jsem, ano?“ informoval ji Ron unaveně. „Zklamal jsem 

ho. Vím to. Nemusíš se v tom dál šťourat.“ 

Vyčerpaně si povzdechla a Severus slyšel, jak se přesunula a vytáhla něco ze 

skřínky. 

„Ty, Rone?“ podotkla zahořkle. „Ty jsi nebyl ten, kdo vzal jeho vlastní přenášedlo 

a utekl, zatímco on se vracel zpátky k Tomovi.“ 

„Zklamali jsme ho všichni.“ Nevillův hlas zněl vzdáleně a chladně. „Ale teď nemá 

cenu to rozebírat. Nemůžeme se vrátit v čase.“ 

Hermiona tiše popotáhla. „Budete ten čaj pít nebo ne?“ dožadovala se rozčíleně. 
„Nebudu ho dělat, jestli ho nebudete pít.“ 

„Pro mě jeden udělej,“ požádal Neville poklidně. 

„Pro mě taky. Dík, Miono.“ 

Zřejmě jim nalila čaj – soudě podle zvuků – a posadila se. Ostatní asi následovali 
jejího příkladu. 

„A co kdybys mohl?“ vyhrkla najednou. „Co bys udělal jinak?“ 
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Šálek tiše ťuknul o stůl, než Neville promluvil. „Pokud bych to všechno mohl 

udělat znovu a věděl bych, co vím teď, zabil bych Harryho Pottera v den, kdy 

jsem uviděl tu jizvu od krvavého brku na Snapeově ruce.“ 

„Neville!“ sykl Ron. „Nech toho. Harry nemohl za to, že v něm uvízl Voldemortův 

prach. Nikdy o to nežádal. Udělal všechno, co mohl. Všechno, co po něm 

Brumbál chtěl.“ 

„Na tom nesejde,“ oponoval Neville tvrdohlavě. „Před třemi lety se Harry 

v jednom svém méně psycho momentu zmínil, že by bylo bývalo lepší, kdyby se 

ho matka nikdy nesnažila ochránit a nechala ho umřít. Tehdy jsem se s ním 

přel… Ale teď… po všem tom, co se potom stalo, mám chuť s ním souhlasit.“ 

„Neville…“ prosil ho Ron. 

„Nechápeš to,“ zašeptal Neville rozlíceně, „nikdy to nepochopíš. Nebyl jsi tam. 

Neviděl jsi to.“ 

„Co jsi viděl?“ zeptala se Hermiona a hlas se jí chvěl. 

„Do toho ti nic není!“ odsekl Neville. 

Následovalo dlouhé ticho, během kterého byl slyšet jen Nevillův zrychlený dech. 

„Neville,“ zašeptal Ron. 

„Koukni, Rone, už je to jedno, jasný?“ poučil ho Neville. „Měl bych vypadnout.“ 

„Neville, počkej,“ hlesla Hermiona. „Nenechávej nás tady takhle.“ 

„Nech mě na pokoji,“ zamručel Neville. „Jdi se postarat o Snapea. Je to to pouto, 
že jo? To proto je nemocný!“ 

„Ve skutečnosti ne,“ odpověděla Hermiona rozpačitě. „A… nic dalšího už neřeknu. 

Prostě se ho zeptejte, až mu bude líp, jo?“ 

Z Nevilla vyšlo krátké, rozčilené zasmání. „Co to s tebou kurva je, Hermiono? 

Vždycky jsi nemohla snést, jak zotročují skřítky, a teď? Dokonce ani nejsi 

naštvaná, že se dostal do takové zvrácenosti, do tohohle zkurvenýho otrockýho 
pouta, který ho připoutalo k Harrymu.“ 

„Jen se snažím zůstat při zemi,“ podotkla omluvně. „Podívej, není moje chyba, že 

je to pouto trvalé. Tak to prostě je. Teď má svá legální práva a fyzickou svobodu 

zpět a co se týče zbytku… magického a emocionálního propojení… dělám všechno 
pro to, abych respektovala jeho osobní rozhodnutí. A byla to jeho volba…“ 

„NEBYLA to jeho volba!“ odsekl Neville zuřivě. „Harry mu v Azkabanu NEDAL na 

vybranou. Prostě si ho přivlastnil. Jako kus nábytku.“ 

„Já to přece vím. Snažila jsem mu v tom zabránit!“ vysvětlovala Hermiona 

trpělivě. „My oba, Ron i já. A Brumbál nikdy neplánoval, aby to tak dopadlo… 

Chtěl, aby měl možnost volit, jestli znovu naváže…“ 

„Jasně,“ odsekl Neville opovržlivě, „tvůj milovaný Brumbál je v první řadě ten, 
kdo ho zničil.“ 

„Tehdy to byla Snapeova volba. Žádal o magickou podporu, aby mu dopomohla 

zvládnout jeho úkol. To on o to pouto žádal, sám jsi ho slyšel,“ upozornila ho 
Hermiona smutně. „Nebylo to něco, co bych mu doporučila, ale byla to jeho 

volba navázat takový druh spojení…“ 
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„Volba,“ vysmál se jí Neville. „Jaká volba? Viděla jsi jeho vzpomínky. Udělal 

jednu chybu, Hermiono. Jednu zpropadenou chybu! A jakmile věděl, co to 

přinese, zamířil k jedinému člověku, kterému kdy věřil, a prosil ho, aby tu chybu 
napravil, protože se snažil zachránit ženu, kterou měl rád. A co na to Brumbál 

řekl? Řekl Snapeovi: Je mi z tebe špatně. Samozřejmě, že Snape o pouto 

požádal. Vyřízl by si srdce a podal by mu ho, kdyby si myslel, že to bude 
k něčemu dobré. Jak moc si myslíš, že mohl volit?“ 

Následovalo šokované ticho. Nakonec promluvila Hermiona. „Neville… víš, že jsi 

pro něj udělal všechno, co jsi mohl, že ano?“ 

„Já?“ Neville lehce pozvedl hlas. „Já? Já byl ten nejhorší ze všech. Jen jsem tam 
seděl a díval se. Usmíval jsem se. Já se kurva usmíval, Hermiono. Už to chápeš?“ 

Naléhavě zašeptala pšt, aby ztišil hlas. 

„Promiň,“ hlesl kajícně a zněl, jako by se mu nedostávalo dechu. „To jen… 
promiň… Jsem prostě… pořád tak naštvaný… Nemůžu si pomoct. Jsem tak 

naštvaný, že bych křičel… ale nemůžu.“ 

„Proč?“ zeptala se. 

„Protože on nikdy nekřičel. Byl tak potichu. Oni ho mučili. Ale on nikdy nekřičel, 

nikdy neřval. On byl v tom domě tou jedinou lidskou bytostí.“ 

„Nebyl jedinou,“ poučil ho Ron pevně. „Koukni, když pracuješ v utajení, je to 

prostě tak. Vidíš věci, které tě budí ze spaní. Snape sám asi viděl podobné, když 
byl… však víš. Když dělal špiona pro Brumbála. Tak to prostě funguje. A ty 

nemůžeš vždycky vytáhnout Nebelvírův meč z Moudrého klobouku. Někdy musíš 

prostě počkat, abys něco změnil. Tys tam byl, abys ho dostal pryč. A zvládl jsi to 
skvěle. A ještě k tomu jsi té noci zachránil mého bratra. To, že jsi ho zneškodnil 

a nechal ho v zadní místnosti jeho žertovného obchodu, byla ta nejlepší věc, 

kterou pro něj kdo udělal za celý jeho život.“ 

„A hádej co, Rone?! Já na tvýho bratra právě teď z vysoka seru!“ odsekl Neville 

zahořkle. „Měl bych jít.“ 

„Ne,“ naléhala Hermiona měkce. „Neville, přestaň a poslouchej mě. Prosím.“ 

„Proč?“ zeptal se Neville a jeho hlas lehce zjemněl. 

„Trpíš posttraumatickou stresovou poruchou. Měl by sis dojít za psychologem.“ 

„Ne, díky.“ 

„Neville, prosím… Je to naprosto nezbytné. Tolik jsi toho za posledních osm let 
prožil. Harry tě skoro poslal do Azkabanu, když ses pokusil zpublikovat ten 

článek o Snapeovi… ztratil jsi své místo u novin… pak jsi přišel o Lenku… byl jsi 

jedinou osobou, která byla schopná Snapea vytáhnout z Godrikova Dolu, když 

byl průser… viděl jsi věci, které se nikdy neměly stát… byl jsi strážce Ginnyina 
tajemství, aniž by to kdokoliv z nás tušil… šel jsi do Azkabanu, aniž bys věděl, 

jestli se ještě někdy vrátíš… a pak, když bylo po všem, jsi o Lenku přišel znovu… 

Neville… to je na jednoho člověka prostě příliš.“ 

„Jsem v pohodě,“ odvětil Neville lehce rozpačitě. „Není to tak zlý. Koukněte, lidi, 

mrzí mě, že jsem vás vystrašil. Vážně. Nemyslel jsem to tak. Jenom jsem prostě 

asi unavený.“ 
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Nastalo dlouhé ticho. Severus zvolna a tiše vylezl z postele a přešel ke dveřím. 

Byly jen lehce pootevřené a tak nakoukl skrz škvíru, aby se podíval přes obývací 

pokoj do kuchyně, kde setrvávaly tři postavy mladých lidí. Neville seděl na židli 
v předklonu, lokty se opíral o kolena. Hermiona a Ron stáli vedle něj a objímali 

ho. 

„Omlouvám se,“ šeptal Neville znovu. „Omlouvám se. Vážně.“ Pohnul se, aby se 
postavil a odpoutal se z jejich objetí. 

„Och, Neville, no ták,“ zamumlala Hermiona. „Neřekl jsi nic špatného, a dokonce, 

i kdyby ano, nikdy se nemusíš omlouvat. Naše vzájemné city nejsou křehké. 

Víme, že za sebou vždycky budeme stát. Ale,“ naléhala jemně, „i tak ti radím, 
aby sis došel za psychologem.“ 

„Proč?“ zeptal se Neville náhle klidně. Zvedl se a zamířil ke dveřím. „Dokáže snad 

vrátit čas?“ 

 

Kapitola 38 – Pláštík mysli 

Jakmile účinek bezesného spánku vyprchal, Severusovy sny začaly být živější a 

živější, přesně, jak sám předpokládal. Jediná věc, která se, jak si uvědomil, 

změnila, bylo, že si nyní na ty sny začal zvykat, i na to, že se za to nenávidí. 
Předpokládal, že to byl posun k lepšímu, i když dosti pochybný. 

Byl právě sám v pokoji pro hosty, usazený na kraji postele a v předklonu, lokty 

spočívaje na kolenou, pohroužený do myšlenek. Hermiona vstoupila dovnitř a 
usadila se vedle něj. 

Ani neotevřel oči, nebylo to třeba. Ucítil pohyb po svém boku a pak její váhavou, 

opatrnou ruku na svých zádech. Okamžitě se napjal a skoro zavrčel, když ho 
jednou pohladila po zádech, rukou přejíždějíc podél vlasů sepjatých do ohonu od 

krku až dolů k bedrům. 

„Jaké to je?“ zeptala se jemně. 

Otevřel ústa, aby utrousil něco nevlídného, ale i když se o to pokusil, něco uvnitř 
něj cvaklo a rozbilo se a on unaveně odpověděl: „Jako prázdnota. Je to jako 

prázdnota.“ 

„Prázdnota… která zbyla po pánově krutosti,“ zašeptala, jako by mluvila sama 
k sobě. „Prázdnota, kterou může vyléčit jenom pánova dobrota.“ 

„Hmm.” 

Tělem mu projela bolest a usadila se mu v hrudi. Sklonil hlavu, odmítaje otevřít 
oči a čelit jí. Její ruka znovu spočinula na jeho zádech, její prsty přejížděly podél 

jeho vlasů. Napůl podrážděně trhnul rameny, aby její ruku setřásl, zatímco si 

zoufale přál, aby se neodtáhla. A ona tak neučinila. 

„A ta dobrota může samozřejmě pocházet jen od něj,“ pronesla unaveně. „V 
obyčejném životě, kdykoliv někdo prodělá trauma nebo zažije těžké časy, může 

si zvolit, na koho se obrátí pro pomoc. Jenže otrocké pouto tuto volbu 

znemožňuje. Pánův hněv nemůže být uzdraven nikým jiným, protože si pouto 
vymůže usmíření…“ 
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„Usmíření,“ zopakoval posměšně. Nakonec otevřel oči a příkře na ni pohlédl. 

„Domnívám se, že slovo, které hledáte, je závislost. Není nutné, abyste šetřila 

mé city, slečno Grangerová.“ 

Kousla se do rtu a opětovala jeho upřený pohled. „Co budete dělat?“ zeptala se 

tichým hláskem. 

„Nuže,“ zamumlal, „vím, co dělat nebudu – nebudu se dál ponižovat. Dva měsíce 
v Godrikově Dole to skvěle zvládly za mě.“ 

Její ruka se znovu zastavila na jeho zádech. „Pár věcí může být ještě více 

ponižujících než to, že byste šel za svým trýznitelem pro laskavost,“ pověděla mu 

vyrovnaně. 

Její komentář ho polekal, i když jen lehce. 

„O to nejde,“ zamumlal, překvapený sám sebou, že to s ní vůbec probírá. „Věřte 

tomu nebo ne, ale já jsem schopen od sebe Harryho Pottera a Toma Raddlea 
odlišit.“ 

„Jsem si jistá, že rozumově jste,“ souhlasila. „Ale vaše tělo nese jiné vzpomínky.“ 

Prsty se otřela o jeho zjizvenou ruku. 

Trhnul rameny. „I to se dá překonat. Časem,“ zašeptal. „Ale…“ Zavrtěl hlavou a 

znovu se zahleděl na své ruce. 

„Pohrdáte sám sebou za to, že toužíte po chvílích milosrdenství,“ podotkla. 

„Proč? Většina lidí touží po laskavostech, ať už v takové či jiné formě. To je jedna 
z věcí, která mě přitahuje na Ronovi – že je ke mně laskavý. Dělá to snad ze mě 

někoho nenapravitelně slabého nebo křehkého?“ Mluvila věcně a klidně a její hlas 

nenesl žádné stopy přehnaného soucitu. Byl neutrální a rozvážný a nějak ho 
dokázal přimět k dalšímu rozhovoru, aniž by se cítil jako mizerná troska, kterou 

se, jak se obával, stal. 

„To jistě ne,“ odvětil a lehce se usmál. „Ale musíte si uvědomit, že to je zcela jiná 
situace. On je dost mladý na to, aby byl můj syn. Je to můj bývalý student. 

V minulosti mezi námi bylo tolik nepřátelství, že by to ničemu nepomohlo ani bez 

toho prachu. Ne,“ konstatoval pevně, „musíme zůstat od sebe.“ 

„Co budete dělat?“ zajímala se znovu. 

„No,“ zamumlal, „asi půjdu domů a pak se vrátím do práce. Co jiného mohu 

dělat?“ 

„A co ta prázdnota?“ zašeptala. 

„A co s ní?“ zeptal se ostře. „Odmítl jsem ho dvakrát. Rozhodně teď nehodlám 

měnit svůj názor a znovu vstoupit do jeho života, poté, co jsme byli tři roky 

odloučeni.“ 

Otevřela ústa a on okamžitě věděl, že mu chce o Harrym něco říct. Ale zastavil ji 
pozdviženou rukou. 

„Ne,“ utnul ji, „nechci o něm nic vědět. Koneckonců už na tom nezáleží. Až dosud 

jste všichni mé přání respektovali, prosím, pokračujte v tom.“ 

Zdráhavě přikývla. 

Následující den se vrátil domů a našel svůj byt bez poskvrnky, přesně jak 

očekával. Přál si, aby na ni za to mohl být naštvaný, ale nebyl toho schopen. Jak 
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by také mohl? Zbavila ho myší a dokonce i much. Podlaha byla vytřená, jeho 

oblečení čisté a roztříděné v logickém sledu, jeho knihy byly znovu rozmístěné 

v poličkách v pořadí, ve kterém se nacházely předtím, než sklouzl do svého 
dočasného šílenství. 

Další týden šel do práce a zabředl do rutiny, ve které dvě noci v týdnu bral 

bezesný spánek a další noci snášel sny a budil se, zatímco sebou samým i 
světem okolo pohrdal. 

O pár měsíců později začalo jeho okolí opět upadat do chaosu, ačkoliv to nikdy 

nedosáhlo tak zlého stavu jako předtím, a on se snažil, aby to u něj vypadalo 

přiměřeně, kdykoliv Hermiona přivedla Huga na návštěvu. 

Během dne to podle něj bylo přijatelné. V práci si vedl dobře, i když ne až tak 

dobře, jak býval zvyklý, ale dokonce i ve svém nešťastném stavu věděl, že 

odváděl lepší práci než zbytek lektvarologického oddělení dohromady, takže se o 
svou kariéru nijak zvlášť neobával. A co se týkalo ocenění a uznání – zjistil, že ho 

to zajímá méně a méně. 

Večery, které trávil o samotě, byly ty nejhorší. Každou noc, zatímco hodiny 
odtikávaly, ležel v posteli, kompletně oblečený, aniž by se pohnul a čekal, jestli 

ho pohltí sny, nebo jestli přijde ráno a co z toho se odehraje dříve. 

Osamocená prázdnota v něm narůstala a stávala se každou noc větší a větší. 

Bylo to skoro fyzicky citelné. Jako by byl jeho vnitřek nahrazen prázdným 
prostorem, jako by se jeho já ztrácelo. 

Ta bolest byla tak krutá, že se už nestaral o svou hrdost. Na ničem už nezáleželo 

– ani na skutečnosti, že byl Harry mladší, ani na tom, že byl synem jeho rivala, 
dokonce ani na tom, že se celé roky nenáviděli. Nezáleželo ani na tom, že ho 

Harry, i když nebyl osobně odpovědný za jeho ponížení, viděl během okamžiků 

jeho největší slabosti a křehkosti, což bylo něco, co bylo ještě před rokem příliš 
pokořující, aby o tom vůbec uvažoval. 

Přesto byl ještě odhodlanější než kdy dřív nepoddat se tomu. Otrocké pouto 

udržovalo city služebníka v chodu, ale pán takto omezen nebyl. Pán se mohl 

zamilovat. Pán mohl změnit názor. Pán byl volný – volný, aby byl celým 
člověkem. 

Už uběhly tři roky, jak si Severus Snape uvědomil, a cokoliv k němu mohl 

zmatený a dezorientovaný Harry tehdy cítit, bude pravděpodobně v současné 
době dávno pryč. Harry by ho mohl přijmout a udělat to nejlepší, co by dokázal, 

aby mu pomohl, ale jedině z pocitu povinnosti a viny, a Severus se nehodlal stát 

jedním z dobročinných případů Harryho Pottera a zřejmě i příčinou možného 

ztroskotání rodinného života tohoto mladého muže. 

Během minulých tří let ho Harry nikdy soukromě nekontaktoval a udržoval si 

odstup. Nepochybně měl svůj vlastní život, a pokud měl dost štěstí, tak to byl 

život nedotčený stíny minulosti. Což si ten mladý muž zasloužil, jak si Severus 
dutě pomyslel, zasloužil si normální, běžný život bez stárnoucího, ošklivého, 

zlomeného člověka, který by se za ním plazil kvůli náklonnosti a žadonil o to, aby 

ho složil dohromady po událostech, které se nestaly Harryho přičiněním. 

Kdyby byl Harry šíleně zamilovaný nebo podobně citově vázaný, nezastavilo by 

ho něco tak jednoduchého jako pokyn, aby se držel stranou. Harry Potter se 

nikdy nedržel pravidel nebo instrukcí. Pokud chtěl něco uskutečnit, pak našel 
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způsob jak to udělat. Ale Harry nic z toho neučinil a ta osamocená prázdnota v 

Severusovi narůstala dál. 

Avšak jakkoliv hluboko zakořeněná a znepokojující ta prázdnota byla, byla mu 
také důvěrně známá. Severus byl na takové věci zvyklý – na to milovat na dálku 

a na všechnu tu prázdnotu v duši, která s tím souvisela. Nebylo to pro něj nic 

nového, změnila se jen forma, ale bolest, ta byla stejného druhu, jakou znal od 
svého mládí. 

Čtyřicet šest let, pomyslel si, a možná mu už o moc víc nezbývalo – takže jak 

těžké bude prostě přetrpět, co mu další noci přinesou? 

Zatímco ležel v temnotě, zahořkle se usmál. Možná by mohl pohlížet na život 
s prázdnotou jako na poslední dar od svého vzdáleného pána – a on ho bude 

každý den snášet, aniž by se vměšoval do Harryho života a obtěžoval ho. 

 

Kapitola 39 – Čarodějné dary 

Nadešlo období Vánoc a oddělení výzkumu u svatého Munga bylo u příležitosti 

dlouhých prázdnin uzavřeno. 

Tentokrát se Severus rozhodl, že stráví svátky sám. Ignoroval četné sovy a 

pozvání a zůstal ve Tkalcovské ulici, aby Štědrý večer prožil s knížkou a šálkem 
čaje, protože jeho záliba v alkoholu byla zřejmě natrvalo pryč. 

Brzy ráno na Boží hod ho hlasité bouchání na vchodové dveře upozornilo na 

přítomnost Hermiony a Huga. Hugovo klepání bylo nezaměnitelné, ale Severus 
zůstal tvrdošíjně sedět na gauči, aniž by se pohnul, dokonce i poté, co odeznělo. 

„Mami,“ prosil Hugův plačtivý hlas za dveřmi, „půjčíš mi na minutku mou hůlku?“ 

„A jak hloupá si asi tak myslíš, že jsem?“ zeptala se Hermiona uvážlivě. 

„No, pořád se mě snažíš přesvědčit, že Santa Claus existuje. Což mi říká, že moc 

chytrá nejsi.“ 

Hermiona se tiše zasmála. „A přesto se do jeho domu nemůžeš na Boží hod 

vloupat. To by bylo velmi špatné. Necháme dárky přede dveřmi a půjdeme. 
Uvidíme se s ním později.“ 

„Jednou v noci jsi mi říkala, že ti dal své přenášedlo, abys mě odešla zachránit. 

To proto teď tráví Vánoce o samotě? Protože je na mě naštvaný?“ 

„Hugo, prosím. O tom to není. Není na tebe naštvaný. Má tě moc rád.“ 

Hugo se nahlas vysmrkal a znovu zabouchal na dveře. 

„Okamžitě s tím přestaň!“ napomenula ho Hermiona. „Rozumíš, co znamená 
přání zůstat v ústraní?“ 

„Ano,“ odvětil Hugo sebejistě, „to se stane, když lidi okradeš a vezmeš jim něco, 

co jim patří.“ 

„Ne, to je zlodějství,“ informovala ho Hermiona a zdálo se, že ji to moc 
nepobavilo. „Zůstat v ústraní je mimo jiné potřeba být sám, poté, co jsi udělal 

něco nesnadného.“ 

„Pokud ale potom, co to udělal, věděl, že bude muset být na Boží hod sám, tak 
proč pro mě vůbec něco připravoval?“ naléhal Hugo. 
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„Možná proto, že tě má radši než Vánoce,“ zamumlala. „Půjdeme, zlato.“ 

Ozvěna jejich kroků vybledla a nakonec nastalo ticho. Severus smutně zavrtěl 

hlavou a nakonec vstal a otevřel dveře. 

Nalezl za nimi dva balíčky zabalené v mudlovském třpytivém papíru – zeleném se 

stříbrnými stužkami a andělskými křídly. Zanesl je dovnitř a nejprve rozbalil ten 

první. Byl to obrázek, celkem jednoduchý, ale dechberoucí ve své neúprosné, 
děsivé nádheře: neskutečná, sešeřená scenérie s temnou budovou, která 

vypadala zpustošeně a poničeně nějakým druhem zkázy. V dálce bylo vidět další 

stavení podobné kapli – to bylo celé a zpodobněné jasnějšími barvami. Mezi tím 

se nacházela velká skála, která obě stavby oddělovala, byla tmavě šedá a 
zahalená v mraku nebo kouři. Pohlédl na popisek na spodu obrázku, kde bylo 

řečeno: „Samotářská skála ve vymyšlené krajině od Viktora Huga.“ Pokřiveně se 

usmál a odložil jej stranou. 

Rozbalil druhý dárek vměstnaný do malé krabičky a její obsah mu přivodil 

mrazení v zádech. 

Byl to stříbrný hřeben, poměrně drahý a elegantní, doplněný pěkným stříbrným 
řetízkem se sponkami na obou koncích – a z nějakého důvodu ho tyto předměty 

rozrušily do takové míry, že se mu roztřásly ruce a on je upustil na podlahu. 

Tohle byl zdaleka ten nejzvláštnější a nejznepokojivější dar, který kdy dostal – 

ne že by jich za celý svůj život mohl vyjmenovat mnoho. 

Hřeben mu samozřejmě okamžitě připomněl skutečnost, že si po svém odchodu 

z Godrikova Dolu ještě nenechal ostříhat vlasy – ne, že by to bylo třeba 

připomínat. A ten řetízek… Opovržlivě zavrtěl hlavou, rozhodnut, že nebude lpět 
na jeho významu. Jenže samozřejmě nedokázal tu zatracenou věc vyhnat 

z hlavy, bez ohledu na to, jak moc se snažil. 

A pak, po hodinách, kdy tím byl posedlý a stále nad tím přemýšlel, došel nakonec 
k rozhodnutí, že za těmi předměty musí být něco víc, než co dokázal vidět svýma 

očima. Koneckonců, Hermiona Grangerová, která zdatně ovládala jazyk náznaků, 

by mu nepředala tajnou zprávu, aniž by do ní včlenila i několik vrstev významů. 

Jakmile svátky skončily a mudlovský svět opět začal fungovat, vyrazil Severus 
ven. Stavil se u Gringottových a vyměnil si trochu mudlovských peněž – dva 

galeony stačily – a pak se vydal do mudlovského Londýna. 

Vešel do malého obchodu s knihami, opožděně si uvědomuje, jak směšně a 
mimo mísu vypadá ve svém černém hábitu a dlouhých černých vlasech 

svázaných v culíku. Těch několik zákazníků obchodu po něm vysílalo podivné 

pohledy a on se na ně ne právě přátelsky mračil. 

„Copak dnes hledáte? Opožděný vánoční dárek?“ zeptal se hlas za ním. Otočil se 
na patě a spatřil ženu, zřejmě majitelku obchodu, která na něj hleděla skrz své 

brýle. Připomínala by mu Minervu McGonagallovou, kdyby jen byla o stopu vyšší 

a o dost méně přátelská. 

„Chci vědět, jestli existuje vánoční příběh, ve kterém je zmíněn hřeben a 

řetízek,“ vyjádřil se Severus a cítil se nesvůj, protože začínal zpochybňovat svou 

vlastní soudnost. 

„Samozřejmě, že existuje,“ odpověděla briskně a pohlédla na něj s úsměvem, „je 

to takový smutný příběh,“ zauvažovala a zamířila k jedné polici s knihami na 
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druhém konci obchodu, zatímco s ním hovořila. „Jeden z nejsmutnějších příběhů 

na světě, bez ohledu na to, jak si ho vyložíte. A teď buďme upřímní – chcete tu 

knihu nebo jen shrnutí?“ 

„Shrnutí,“ požádal ji stručně. 

„Ten příběh je o dvou lidech, kteří žili ve strašné chudobě, ale kteří se velmi 

milovali. Mužův nejcennější majetek byly jeho kapesní hodinky a žena, kterou 
miloval, měla neobyčejně krásné dlouhé vlasy. Na Vánoce ten muž prodal své 

kapesní hodinky, aby jí koupil nádherný hřeben na její krásné vlasy, ale bohužel 

zjistil, že ona si je nechala ostříhat a prodala je, aby mu mohla pořídit řetízek 

k jeho kapesním hodinkám, které on už ale neměl.“ 

„Velmi vtipné,“ okomentoval to Severus suše. „Zřejmě je nenapadlo, aby se 

spolu domluvili, než provedli něco tak drastického, že?“ 

Majitelka obchodu zavrtěla hlavou. „Vidíte? To je podle mě na tom příběhu to 
nejsmutnější. Oba si mysleli, že se znají natolik dobře, že jim nebylo slov třeba. 

A pak skončili tak, že obětovali tomu druhému něco, co jim bylo velmi drahé, a 

přesto neměla jejich oběť cenu, protože si ani jeden z nich nemohl ten dar užít.“ 

„Hmm,“ nabručeně si odfrkl. „Pak si tu knihu tedy koupím.“ Zašátral v kapse a 

vytáhl všechny mudlovské peníze, které měl, a podal jí je. „Stačí to?“ 

„Zdaleka,“ ujistila ho. „Mám to zabalit?“ 

„Můžete.“ 

Opustil obchod a nevěřícně vrtěl hlavou, zatímco v podpaží nesl zabalenou knihu. 

Suše si pomyslel, že by se Hermiona Grangerová snadno hodila do Zmijozelu, 

pokud měla tato jeho zkušenost být nějakým znamením. Dokázala se vypořádat 
s jeho požadavkem a neříct mu o Harrym zcela nic, a přesto zvládla vyjádřit svou 

domněnku, že si oba udržují odstup od toho druhého pro dobro jich obou a ne 

z jiného důvodu. 

Nedokázal úplně uvěřit, že by ho Harry doopravdy chtěl znovu kontaktovat, ale 

všechny ty osamocené noci si na něm vybraly svou daň a on byl připraven pustit 

se do neznáma, aby si to ověřil na vlastní pěst. 

Později toho rána zamířil k Hermioně a dveře jejího domu se okamžitě samy 
odemkly, jakmile zaťukal. Vešel do domu, který se zdál zvláštně tichý. 

„Haló?“ zavolal váhavě. 

„Ahoj,“ odpověděl mu Hugův hlas z obývacího pokoje. „Veselé Vánoce.“ 

„Vskutku. Kde máš rodiče?“ 

„Šli nakupovat. Vzali dědu Arthura do mudlovského Londýna,“ sdělil mu Hugo. 

Severus vstoupil do obývacího pokoje a zamračil se na chlapce. Ten byl 

rozvalený na pohovce a listoval stránkami knihy, která vypadala příliš objemná a 
komplikovaná pro někoho jeho věku. 

„Kdo tě hlídá?“ chtěl vědět Severus. 

„Strejda Percy. Je nahoře.“ 
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„A proč nesešel, když někdo vstoupil do domu?“ vyštěkl Severus. Jeho obvyklá 

nelibost k Percymu Weasleyovi se ještě stokrát zvětšila touto mužovou očividnou 

nedbalostí. 

„On dole byl,“ poučil ho Hugo. „Ochrany mu sdělily, že jste prošel brankou, a tak 

šel nahoru. Pak vám ochrany otevřely dveře.“ 

„Och,“ hlesl Severus, když si uvědomil, že je to poprvé, co vešel do Hermionina a 
Ronova domu, aniž by ho někdo doprovázel nebo nevyužil možností letaxové 

sítě, „takže jsem začleněn v ochranách domu? Od kdy?“ 

„Od té doby, co si to pamatuju,“ vysvětlil mu Hugo věcně. „Na seznamu jsou jen 

čtyři lidi – mamka, taťka, já a vy.“ 

„Ach.“ 

Hugo na něj hleděl s očekáváním a Severus se usadil do křesla naproti němu. 

„Hugo? Nemáš zase domácí vězení, že ne?“ zeptal se jemně. 

„Ne,“ oznámil mu chlapec, „nesnáším nakupování. Rád si čtu a trénuju s hůlkou.“ 

„S hůlkou,“ zopakoval Severus mumlavě, „když už o ní mluvíme – nejsi na ni 

trochu moc mladý?“ 

Hugo se pousmál. „Je to vaše hůlka. Ta, kterou vám mamka dala tehdy večer, 

ale vy jste ji nikdy nechtěl zpět, protože jste si opatřil lepší.“ Hugo na něj 

zvědavě pohlédl. „Chcete ji teď vrátit?“ zeptal se. „Můžu vám ji vrátit, jestli 

chcete.“ 

„Ne,“ odvětil Severus s pousmáním, „jsem rád, že ti slouží. Někdy je složité 

vybrat si hůlku, která bude s magií kouzelníka kompatibilní.“ 

„Kompatibilní?“ Hugo to slovo pomalu zopakoval, jako by se snažil vybavit si jeho 
význam, ale pak se náhle zeptal: „Půjdete teď navštívit Harryho?“ 

Severus se okamžitě zamračil. „Co tě k té domněnce vede?“ 

„Mamka říkala, že možná budete chtít. Také mi říkala, abych vám vysvětlil, že je 
náš krb nastaven tak, aby vás tam dopravil.“ 

„Kam?“ naléhal Severus. 

„Do jeho práce. Je to strašně daleko.“ 

„Hmm,“ zabručel Severus a položil zabalený dárek na konferenční stolek, „tohle 
je pro tvou mamku.“ 

Hugo se vesele zasmál. 

Severus si povzdechl. Měl by cítit podráždění, ne absurdní naději, ale jeho emoce 
si vybraly na další zradu právě tento moment. Severus se prudce postavil, zamířil 

ke krbu a popadl plnou hrst letaxového prášku. 

„Řekni své mamce, že se na ni za to zlobím,“ zabrblal pod fousy, ale nevypadalo 

to přesvědčivě. 

Což vyvolalo u Huga další zvonivý smích. 

„Věděla, že to řeknete. Řekla mi, abych vám na to odpověděl, že vám nevěří.“ 
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Kapitola 40 – Poklona od hipogryfů 

Letax ho vyplivl v nějaké chatce. Severus si nakratinko představil, že se ocitl u 

Hagrida, protože tato chatka nápadně připomínala tu, ve které Hagrid přebýval 

v Bradavicích, až na to, že tahle byla o něco více prakticky zařízená a o hodně 

více organizovaná. Byl v ní umístěn stůl, vedle něj dvě židle, poličky s řadami 

knih, krb a velká postel namáčknutá v koutě. 

O chvíli později Severus za dveřmi chatky zaslechl povědomé kroky, dveře se 

prudce otevřely, načež vběhl dovnitř Harry a zahleděl se na Severuse se směšně 

zářivým úsměvem ve tváři. Severus jeho pohled opětoval a zamyšleně si ho 

prohlížel. Harry byl oblečený zcela prostě – jen v šortkách, sandálech a lehké 

bavlněné košili s dlouhými rukávy. Všechno ostatní bylo ovšem stejné, včetně 

neposedné kštice vlasů a zelených očí za kulatými obroučkami. Celkem vzato se 

Harry moc nezměnil od té doby, co ho před rokem a půl naposledy krátce 

zahlédl. 

Harry, který na něj stále ještě zíral a stále se ještě usmíval, zamrzl v půli kroku, 

očividně nejistý ohledně toho, co dělat dál. Severus na něj lehce kývl a Harry 

k němu rychle přešel a obtočil kolem něj paže. Severus objetí váhavě opětoval a 

oni dva tam na několik minut stáli zakleslí v náruči toho druhého. Drželi se 

navzájem, jako by byli starými přáteli, kteří se náhle našli poté, co byli celou 

věčnost odloučeni. 

„Rád tě vidím,“ hlesl Harry nakonec. Byla to snad v jeho hlase úleva? 

„Smrdíš jako chcíplé fretky,“ konstatoval Severus bez zaváhání. 

Harry na oplátku začichal. „Ty máš co říkat,“ upozornil ho jemně. „Ty smrdíš jako 

kočičí chcanky.“ 

Severus se osvobodil z náruče toho mladého muže, o krok ustoupil a nonšalantně 

pokrčil rameny. „No, je jen sotva moje chyba, že je pokožka drápu nunda 

základní surovinou vlkodlačího lektvaru.“ 

Harryho výraz se změnil na překvapený. „Jak to, že ještě pořád vaříš vlkodlačí 

lektvar? Myslel jsem… to ocenění Stříbrného kříže z minulého roku… za léčbu 

lykantropie…“ 

Severus znovu pokrčil rameny a snažil se, seč mohl, aby zakryl svou 

nespokojenost v tomto ohledu. „Remusin naneštěstí vyžaduje přísady z druhů, 

které už byly za poslední dvě desetiletí málem vyhlazeny. Ten postup funguje, 

ale výroba bude ještě minimálně patnáct let nemožná.“ 

„Vyhlazení celých druhů,“ zamumlal Harry. „To ta válka, že ano?“ 

Severus neochotně přikývl. Neměl právě teď náladu o tom mluvit. 

Harry také přikývl, a když spatřil výraz na jeho tváři, změnil téma. „Nemohu 

uvěřit, že jsi ho pojmenoval po Lupinovi.“ 
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Severus lehce zavrčel. „No a jak jsem to asi zatraceně měl pojmenovat? 

Snapeum?“ 

„No,“ zauvažoval Harry, „je to ten nejvýznamnější vědecký průlom posledních 

padesáti let. Nebo se to alespoň tvrdí.“ 

„Pravda,“ souhlasil Severus samolibě, „ale i kdyby to bylo stále to samé, raději 

bych své jméno nespojoval s produktem, který smrdí hůř než kočičí chcanky.“ 

Harry se jemně zahihňal. „Přesto to stále nechápu. Proč ses vlastně rozhodl 

v postupu použít moč polovida? Myslím tím, není to přece jediná možnost – jeho 

sliny mají stejný počet proměňujících feromonů…“ 

Severus se na něj užasle zadíval a pak prozkoumal Harryho chatku pečlivěji, 

očima přelétl knihy na Harryho policích. Měl tam pár knih o magických tvorech, 

pár knih z obrany proti černé magii, pár knih z bylinkářství… a více než jen pár 

knih zabývajících se lektvary. Zjistil, že se jeho horní ret pobaveně stáčí vzhůru. 

„Studoval jsi lektvary,“ konstatoval. „Po všech těch letech.“ 

„Ne doopravdy studoval,“ opáčil Harry obranným tónem. „Jen jsem si opatřil pár 

zdrojů. Chtěl jsem být schopný číst tvé články, aniž bych od Hermiony potřeboval 

vysvětlení. A mimochodem – ani ona nedokáže vysvětlit moč polovida.“ 

„No,“ zapřemýšlel Severus, stále lehce v šoku z očividné skutečnosti, že na něj 

Harry myslel a sledoval jeho publikování, „abych zodpověděl tvou otázku – je 

pravda, že moč polovida a jeho sliny mají stejný počet proměňujících feromonů. 

Avšak moč je levnější a lépe dostupná, čímž bude uvedení komerčních produktů 

z dlouhodobého hlediska proveditelnější.“ 

Harryho rty se zkřivily do suchého úšklebku. „Chceš vědět, co si myslím?“ 

Severus se okamžitě zamračil. „Nijak zvlášť.“ 

„Myslím si, že jsi vybral moč naschvál. Myslím si, že ses chtěl ujistit, že bude 

Lupinovo jméno ještě roky spojováno s pachem chameleoní moči. A že 

skutečnost, že jsi samotný lektvar vyvinul pro léčbu lykantropie, je jen malý 

bonus.“ 

Severus zjistil, že jeho úšklebek ladí s tím Harryho. „No,“ vyjádřil se velmi tiše, 

„to by bylo velmi dětinské a pomstychtivé, nemyslíš?“ 

„Zcela,“ potvrdil Harry a o krok se k němu přiblížil. Harryho tělo vyzařovalo teplo 

a jeho dech se otřel o Severusovo ucho, když pronesl: „Ale taky by to bylo 

docela legrační.“ 

Severus na něj překvapeně zíral a pak se tiše rozesmál. Harry čtoucí manuály 

k lektvarům, sledující výzkum svého starého profesora… Severus si nebyl jistý, 

co očekával, že uvidí, až dorazí na Harryho pracoviště, ale tohle to rozhodně 

nebylo. 

„No,“ zauvažoval, „teď bys mi možná rád vysvětlil ten odporný puch z mrtvých 

hlodavců, který se tě drží. Co do háje děláš v tyto dny za práci?“ 
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Harry se ušklíbl. „Pojďme se projít,“ nabídl mu, přešel ke dveřím chatky a otevřel 

je. 

Severus k nim zamířil a pohlédl ven. Rozprostřela se před ním dechberoucí 

scenérie. Chatka byla umístěná na vrcholu kopce a pod ní se táhl obrovský 

otevřený prostor, až tam, kam oko dohlédlo. Na obzoru vyvstával hřeben hor; 

sněhem pokryté vrcholky se v té vzdálenosti třpytily za večerního slunce. Na 

jedné z luk ležela skupinka zvířat, z té dálky nebyli větší než drobné skvrnky. 

Severus zamžoural jejich směrem, ale nedokázal říct, co to bylo za zvířata. 

„Tak pojď,“ popohnal ho Harry a oba vyrazili ven. 

„Víš, jak se různým skupinkám zvířat dávají různá jména?“ vybídl ho Harry, když 

spolu zamířili po široké, klikaté stezce vedoucí dolů z kopce. „Máš hejno ryb, 

stádo krav, smečku lvů, hejno vran… a tak dál.“ 

„Samozřejmě,“ odvětil Severus netrpělivě. 

Harry se usmál. „Tak se tedy podívejme, jak dobře je znáš,“ vyzval ho. 

„Hnízdo…?“ 

„Kober,“ vyplivl Severus, který se cítil spíše podrážděný, než aby to pro něj byla 

výzva. 

„Hejno…?“ 

„Pávů.“ 

Harry se usmál. „Tlupa…?“ 

„Surikat.“ 

„Stádo…?“ 

„Buvolů.“ 

Harryho úsměv se ještě rozšířil. „Zatraceně. Ty jsi chodící encyklopedie. 

Skupina…?“ 

„Polovidů.“ 

Harry se tiše rozesmál. „Poslední tedy. Stádo…“ 

Obkroužil je zvláštní stín a Severus pozvedl oči, jen aby zahlédl obrovitá opeřená 

křídla, jejichž rozpětí mu zablokovalo velkou část oblohy. 

„Hipogryfů,“ odvětil Severus roztržitě. „Tohle místo je…“ 

„Hipogryfí kolonií,“ potvrdil Harry. „Nezmapovaný ostrov v Korálovém moři. Jsem 

jeho strážce.“ 

Severus mu věnoval užaslý pohled. Bývalý ministr kouzel a (bývalý) pán všech 

tří relikvií smrti pracoval na místě, jako je toto? Bylo překrásné, tolik se alespoň 

dalo říct, a mírumilovné, ale bylo to jen těžko povolání poutající jakoukoliv 

prestiž či moc. A rovněž pochyboval, že to byla dobře placená práce. 
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„Proč?“ zeptal se nakonec. 

„Je tady ticho,“ oznámil mu Harry. „Slyšíš tady jen vlastní kroky a jejich křídla.“ 

Harryho tvář na krátko přeťal stín a pak zmizel. „Je to pro mě dobré místo.“ 

„Tvé vlastní pokání?“ zeptal se Severus sarkasticky. 

Harry mu věnoval zvláštní pohled. „Nevěřím v pokání,“ hlesl tiše, „jen ve 

spasení.“ 

„Och?“ 

„Jsou to překrásní tvorové. Velmi moudří. Velmi starobylí. Dokážou vycítit 

pokrytectví, klam, krutost i agresi. Nepochybuji o tom, že kdyby v mém mozku 

ještě stále žila jakákoliv část Tomovy duše a rozhodla se znovu povstat, jeden 

z nich mi rozrazí lebku, aniž by na vteřinu zaváhal.“ Harry lehce nakrčil nos a 

usmál se, když pozvedl svou tvář ke slunci. „Jak bych je mohl nemilovat?“ 

Severus zjistil, že se rovněž usmívá. „Už to samotné mě vede k domněnce, že 

Tom právě teď žije někde zcela jinde,“ vyjádřil se. 

Společně přešli louku směrem ke zvířatům. 

„Běž k nim,“ nadhodil Harry, položil Severusovi ruku na záda a lehce ho postrčil. 

„Pozdrav se s nimi, jestli chceš.“ 

Severus mu věnoval pochybovačný pohled. „Nevěřím, že bych se hipogryfům 

líbil, pokud jsou moje zkušenosti s Klofanem nějakým vodítkem. Nerad bych 

skončil tak, že jednoho z nich omráčím…“ 

„Nebudeš muset,“ ubezpečil ho Harry. 

„Dobře,“ souhlasil Severus bez přílišného nadšení a začal směřovat k těm 

tvorům. Harry ho těsně následoval, kráčel o několik stop za ním. 

Jeden z nich se oddělil od skupiny a divoce se s mávajícími křídly rozeběhl 

Severusovým směrem. Vypadalo to, jako by k němu mířila smršť připravená ho 

rozmetat. Severus se zastavil na své cestě, dokonce se ani nezahazoval 

s vytahováním hůlky – jen zkřížil ruce na prsou a zazíral na něj. 

Tvor se prudce zastavil méně než metr od něj. Severus zacítil, jak ho zasáhl 

závan větru a prach, ale hipogryf zůstal bez pohybu a ptačí oči hleděly přímo na 

něj. Severus jeho pohled opětoval – byl opravdu krásný, o něco větší než Klofan 

s daleko tmavšími křídly. A pak, než měl Severus šanci se pohnout a nabídnout 

mu povinnou uctivou úklonu, tvor udělal další krok a poklonil se mu sám. 

Severus zamrzl na místě. 

Podle jeho vědomostí k tomu ještě nikdy nedošlo. 

Hipogryf se prostě nikdy nepoklonil člověku nebo komukoliv jako první. 

Zamrkal a zauvažoval, jestli už nezačíná blouznit. 
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Zvíře se poklonilo znovu, hluboko, zobákem se dotýkalo země. Pak zvedlo hlavu 

a zahledělo se na něj, aniž by mrklo. 

Severus stál strnule, nebyl si jistý, co dělat, a pak se s omluvným trhnutím 

rameny otočil k Harrymu. 

„Myslím, že bys měl poklonu opětovat,“ zašeptal mu Harry s pobaveným 

úsměvem, „abys mu dal vědět, že učinil správně.“ 

„Ach. Samozřejmě,“ svolil Severus tiše a věnoval zvířeti běžnou poklonu. Tvor 

přistoupil ještě blíž k němu a odložil si hlavu na jeho rameno, ten obrovitý zobák 

se mu přitiskl k tváři. Severus v naprostém, dechberoucím úžasu zvedl třesoucí 

se ruku a jemně zvíře pohladil, neschopen překonat skutečnost, že se mazlí 

s hipogryfem. Znovu přejel přes jeho peří a zhluboka si povzdechl. 

Několik minut stálo zvíře zcela v klidu, vyhřívalo se v jeho doteku, dokud se 

nakonec neodtáhlo a neuteklo, zanechávajíc po sobě cestičku z rozvířeného 

prachu. 

„Co je s ním?“ zeptal se Severus s upřímnými obavami. „Hipogryfové tohle 

nedělají. Není nemocný?“ 

Harry se pousmál. „Není nemocný. A nic s ním není. Poznal tě, to je všechno.“ 

„Poznal?“ ozval se Severus. 

„Oni dokážou cítit emoce… a pocity… Svým způsobem jsem jim o tobě zřejmě 

řekl. Vědí, kdo jsi.“ 

Severus se zastavil na cestě a pohlédl na stádo okřídlených tvorů v dálce. 

„Harry,“ zašeptal Severus nedůvěřivě, „od té doby přešly tři roky. Nechceš tím 

říct, že…“ Jeho hlas se vytratil a on sebou nepohodlně cuknul, když sám změnil 

názor a rozhodl se nepoložit tu otázku. 

„Samozřejmě, že to tak cítím,“ potvrdil mu Harry, „a vždy budu.“ 

„Tak proč jsi mě…?“ 

„Řekl jsi mi, abych to nedělal,“ odpověděl Harry tiše. „A taky jsem si nemyslel, 

že by to byl dobrý nápad – překročit hranice po tom všem, co jsem ti provedl. 

Ale každé ráno, když jsem se probudil, jsem na tebe myslel. Usínal jsem se 

vzpomínkou na tebe a strašně jsem doufal, že najdeš způsob, jak na mě 

zapomenout.“ 

ooOoo 

Rychle nastal večer doprovázený překvapivě chladným větříkem. 

Seděli venku na louce poblíž ohniště. Harry zažehl oheň a sesunul se k němu, 

objal si pažemi kolena a zahleděl se do plamenů. 

Severus se natáhl na záda do trávy a zíral na tmavou hvězdnou oblohu. Harry se 

ho pokusil zeptat na více věcí, ale starší muž se jim obezřetně vyhnul a raději 

pokládal vlastní, spíše, než aby je v tomto okamžiku sám zodpovídal. 
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„Jak dlouhé jsou tvé pracovní dny?“ zeptal se Severus. 

„Trávím tady pět dní v týdnu,“ odpověděl Harry. „Den a noc. Pak jdu na dva dny 

domů.“ 

„V tom případě svou ženu a syna moc často nevídáš.“ 

Harry se nevesele zasmál. „Vídám Ginny a Ala šestkrát do roka na dvě hodiny. 

Na Halloween, na Vánoce, na Velikonoce, na moje narozeniny, na Hugovy 

narozeniny a pak na Alovy narozeniny. To je všechno. Dvanáct hodin za rok. Její 

domov je stále chráněný kouzlem Fidelius. Má Ala ve svém plném opatrovnictví a 

poručnictví.“ 

„To se zdá dosti nepřiměřené,“ zauvažoval Severus. „Mrzí mě to.“ 

„To nemusí,“ odvětil Harry tiše. „Je to tak nejlepší pro všechny.“ 

„Překvapuje mě, že tě to slyším říkat. Před třemi lety, když krize pominula, ses 

zdál být tak nadšený, když jsi zjistil, že se vrátí.“ 

„Byl jsem,“ připustil Harry, „více než cokoliv jsem byl šťastný za šanci ji osobně 

požádat o odpuštění. Ale i bez jejích obav a pochybností jsem už tehdy věděl, že 

spolu nikdy nebudeme moci být.“ 

„A to proč proboha?“ 

„Upřímně netuším, jak to říct, aniž bych tě znepokojil.“ 

Severus se posadil a tázavě se na něj podíval, načež kývl, aby pokračoval. 

„Domnívám se, že pod tím vším leží to, že kdybych někdy ještě s někým byl, po 

všem, co se stalo, musel by to být někdo jako ty.“ 

„Někdo jako já?“ zopakoval Severus lehce nedůvěřivě. „Někdo starý? Muž? 

Ošklivý? Rozčilující? Duševně nestabilní?“ 

Harry si sám pro sebe odfrkl. „Všechny tyto znamenité vlastnosti,“ nadhodil suše. 

„Ale ne, to není to, co jsem měl na mysli. Pokud bych s někým byl, musel by to 

být někdo, kdo ví, jak najít cestu do temnoty. Někdo, kdo by mě jenom 

nemiloval a nedělal nic, pokud by se věci znovu zvrtly.“ 

Na chvíli se odmlčel, sebral ze země několik kousků dřeva a hodil je do ohně. 

Severus ho, neschopen slova, sledoval a naslouchal mu. 

„Zase nevím, jak to říct, aniž bych zněl jako bezcitný, krutý bastard… ale… 

Ginny? Ne,“ poukázal Harry tiše, „ona vyrůstala se šesti staršími bratry, kteří o ni 

pečovali. Ona potřebuje muže, který bude jejím hrdinou. Na konci dne touží po 

někom, kdo vyžene příšeru zpod její postele a zkontroluje skříně, jestli tam 

nejsou strašáci.“ Harryho rty přeťal lehký, zahořklý úsměv, který pak zmizel. „A 

tím já pro ni nikdy být nemůžu. Přinejlepším bych mohl doufat, že se tou 

příšerou pod její postelí nestanu sám.“ 

Harry dokončil přikládání do ohně a lehl si na zem, nedbale se složil tváří u 

Severusových nohou. 
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Severus ho zamyšleně sledoval, uchvácený i vynervovaný z pouhé fyzické 

blízkosti tohoto mladého muže. Něco se změnilo a ta osamocená prázdnota se 

začala naplňovat něčím neznámým a hrůzostrašně nostalgickým. Brzy poté se 

objevila zvláštní bodavá bolest viny za to, že si tento moment přisvojil na úkor 

někoho jiného. 

„Chybí ti tvůj syn?“ zeptal se Severus. 

„Ano. Velmi,“ přiznal Harry otevřeně, „ale takhle je to lepší. Ani jsem nepočítal 

s tím, že mi dovolí se s ním vídat, po tom, co jsem jí provedl, ale jsem vděčný, 

že mi to umožnila.“ 

„A co ona? Ještě ti chybí?“ zeptal se Severus najednou, čímž sám sebe překvapil. 

Ale Harryho reakce ho překvapila ještě víc. Ucítil, jak se Harry rukou dotkl jeho 

kotníku a tvář přitiskl k jeho botě – ne s podřízeností nebo omluvou, ale prostě, 

jako by jeho bota byla ta nejměkčí věc na světě, ke které je třeba se přitulit. 

„Nevím, jestli mi chybí,“ zašeptal Harry, zatímco se ho držel. „Tolik jsi mi scházel 

ty, že to ani po pravdě nedokážu říct.“ 

 

Kapitola 41 – Komplikovaná vlídnost 

Severus si Harryho pozorně prohlížel a uvažoval nad tím, jak bylo možné, že se 

jeho život tak očividně drasticky a tak rychle změnil. 

Ještě před pouhými dvěma dny v tichosti trucoval ve Tkalcovské ulici, odhodlaný 

strávit zbytek svého života s emocionální prázdnotou, která se nikdy neměla 

vyléčit či něčím vyplnit. Jen před čtyřmi hodinami stál před mudlovským 

obchodem s knihami a hledal vánoční příběh se skrytou zprávou. A teď seděl u 

ohně s Harrym, který se k němu tisknul. 

Během posledních tří a půl let až do teď viděl Harryho přesně čtyřikrát. Pokaždé, 

když se setkali, neudělali nic víc, než že si vyměnili krátké sarkastické poznámky 

(i když byl ten sarkasmus přinejlepším polovičatý) a objetí. Severus poté vždy 

rychle odešel, aby se nestihl poddat svým pocitům a nemusel čelit té děsivé 

možnosti, že by ho Harry přijal a uvítal u sebe. 

Severus se Harrymu jemně vymanil a mladší muž pozvedl hlavu a okamžitě stáhl 

ruku, třebaže s očividnou nelibostí, aby mu dovolil se stáhnout. 

„Lituješ toho, že jsi sem přišel, že ano?“ zeptal se Harry obezřetně. Oči měl 

rozšířené, zatímco sledoval každý jeho pohyb. 

Severus si povzdechl a zavrtěl hlavou. Jedna jeho část toho litovala a jiná 

litovala, že nepřišel už dřív. 

Harry se natáhl, prsty se dotkl Severusovy tváře a přejel s nimi přes jeho čelo. 

„Tvé jizvy? Jak jsi…?“ 

„Maskovací kouzla,“ informoval ho Severus tiše. „Velmi kvalitní. Mnohovrstevná. 

Dokonce je ani necítím.“ 
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Harry ho obkroužil pažemi, pevně si ho k sobě přitiskl a vydal přidušený vzlyk. 

Severus si sám pro sebe odfrkl. „A teď co? Asi budeš chtít, abych je sejmul, abys 

mohl strávit celou noc omlouváním a fňukáním?“ 

Harry zavrtěl hlavou a jen ho sevřel pevněji. 

„Ne. Tedy… udělám cokoliv, co pro tebe bude nejpříjemnější. Chci, aby ses cítil 

naprosto svobodný a dělal, cokoliv chceš.“ 

„To dělám,“ odpověděl Severus se sebedůvěrou, kterou v této chvíli necítil. „A ty 

bys měl rovněž.“ 

Harry přikývl, lehl si do trávy na záda a stáhl Severuse do uvolněného objetí. 

Jeho ruce se potulovaly po Severusových zádech a bocích, obě těla se spolu 

znovu seznamovala, nebo aby byli přesní, seznamovala se poprvé. Severus se 

natáhl vedle Harryho a zjistil, že se uvolňuje pod těmi něžnostmi – až příliš 

snadno a rychle, jak si žalostně pomyslel. 

Jak bylo možné, že se po třech a půl letech, kdy se bránil neodolatelnému, a po 

životě stráveném neopětovanou láskou tak rychle vzdal hrůzám laskavosti? 

Roztřásl se děsem, ale Harryho ruce ukonejšily chvění proudící jeho tělem. 

Harryho prsty projížděly podél jeho páteře, jemně prohmatávaly každý obratel. 

„Jsi napjatý,“ zamumlal Harry. 

„Jsem v pořádku.“ 

Harry si lehce povzdechl. „Otočíš se?“ 

Severus tak učinil a bylo zvláštní, že mu to ani nevadilo. Pak ucítil, že se Harry 

usadil na něm, rozkročen nad jeho boky. Z kontaktu Harryho stehen na jeho 

zadnici se mimovolně a velmi lehce napjal. Na pomíjivou vteřinu se přes něj 

přehnala vlna paniky doprovázená studem. Zatnul prsty do trávy a zklidnil se, 

aniž by vydal jediný zvuk. 

Harry nad ním zůstal rovněž zcela v klidu, nedělal žádné prudké pohyby, jen 

čekal. Severus se zhluboka nadechl a pak se odpor jeho vlastního těla začal 

rozpouštět. Lehce si povzdechl a přitiskl tvář do trávy. 

„V pořádku?“ zeptal se Harry. 

„Až dosud je to dobré.“ 

Harry prsty lehce zatahal za jeho košili. „Mohu ti sundat košili?“ 

„Pokud musíš,“ vyjádřil se Severus bez nadšení, náhle si velmi vědom 

nevyhnutelného faktu, že byl stárnoucím, neatraktivním mužem ležícím na břiše, 

tváří obrácenou k trávě a že se jeho bývalý student, mladý, fyzicky zdatný a 

dobře vypadající muž tyčí nad ním a hladí ho po zádech. 

Harry vzal do úvahy jeho neveselou odpověď a neučinil žádný pohyb, aby ho 

svlékl. Severus se nadzvedl na loktech, sáhl pod sebe, aby si rozepnul košili a 

pak si ji stáhl. Odhalil svá záda a náhle se cítil naprosto ponížený a neuvěřitelně 
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zranitelný a šeredný, protože bylo jeho vychrtlé, stárnoucí a poničené tělo 

vystaveno na odiv chladnému nočnímu vzduchu. 

Na vteřinu zamrzl na místě a naplno očekával, že se Harry stáhne nebo odpoví 

zhnusením, ale pak ucítil, jak se mladší muž sklonil k jeho zádům a vnímal 

horký, vlhký dotek jeho rtů přitisknutých na jeho šíji. Jeho ústa cestovala po jeho 

páteři, horký dech mu po zádech vysílal vlny chvění. 

Zůstával ležet tváří dolů, ubírající se směrem naprosté hrůzy a totální blaženosti 

zároveň, když Harryho rty a ruce laskaly a znovu a znovu konejšily každý bol a 

znepokojení, dokud v něm zůstala sotva nějaká souvislá myšlenka. Všechno, co 

existovalo, byl Harryho jemný dotek a noční vítr. Mladší muž mu vtiskl polibek na 

bedra a rukama sklouzl po jeho bocích vzhůru, prsty obkresloval hrudní koš. 

Znovu se cítil zahanbený, kvůli tomu, jak ohyzdně musel vypadat, ale Harryho to 

zřejmě netrápilo. Jeho rty znovu vycestovaly vzhůru, omývaly jeho páteř, až 

opětovně spočinuly zadní části jeho krku. 

„Jsi tak krásný,“ zašeptal Harry tiše, zatímco rukou setrval na Severusově týle. 

Muž mírně zavrčel z pocitu, že si někdo pohrává s jeho vlasy, ale neučinil žádný 

pokus o vzdor. 

Harry se prsty dotkl stužky, která je vázala. „Mohu?“ 

„Mmmhm.” 

Stužka sklouzla dolů a jeho vlasy se uvolnily a rozprostřely se mu po ramenou. 

Harry prsty projížděl jednotlivými prameny. 

„Nikdy sis je neostříhal,“ všiml si Harry. 

Severus položil svou tvář do slehlé trávy. Celé tělo se mu chvělo, když Harry 

položil ruce mezi jeho lopatky. Byl v pokušení nabídnout mu symbolickou 

pohrdavou poznámku, ale neměl energii na to to učinit, takže raději unaveně 

odpověděl: „Kdykoliv jsem to měl v plánu, zjistil jsem, že uvažuji, jestli to byl 

Tom Raddle, komu se líbily moje dlouhé vlasy, nebo ty.“ 

Rozpaky z toho prostého přiznání byly tak intenzivní, že zanořil tvář ještě 

hlouběji do trávy pokrývající půdu. 

Harry se na oplátku slezl z jeho zad, schoval svou tvář do jeho vlasů a zhluboka 

se nadechl. Zašeptal něco, co znělo jako děkuji, třebaže si Severus nemohl být 

zcela jistý. Otočil se na bok a zahleděl se na Harryho, jen aby zjistil, že mladší 

muž jeho pohled opětuje. 

Kousl se do rtu, když mu najednou došlo, že byl do všech důsledků polonahý a 

plně odkrytý pouhému cizinci. Milovanému cizinci, to jistě, a pravděpodobně pro 

něj tomu nejdůležitějšímu člověku na světě, ale přesto někomu, kdo se nikdy 

nestal jeho blízkým přítelem. Lehce sklonil hlavu, protože náhle cítil, že by byl 

nejšťastnější, kdyby se ztratil z povrchu zemského a vyvaroval se tak rozpačitosti 

této chvíle. Harry ovšem rukama sevřel jeho tvář a pevně ji přidržel. 
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„Miluji tě,“ prohlásil Harry. „Abych byl k tobě upřímný, nejsem nijak zvlášť milý 

člověk, a poté, co jsem pět let sdílel svůj mozek s Tomem Raddlem, pochybuji, 

že jsem i dobrý člověk, ale miluji tě, tak moc, jak někdo může někoho milovat.“ 

Severus to nedokázal pochopit, takže jen seděl v naprosté tichosti, stále 

zahanbený a naplněný úzkostí, že to ani slovy nedokázal vyjádřit. Harry ho 

znepokojeně sledoval. Pak se Severus váhavě a rozpačitě natáhl, aby ho pohladil 

po rameni, a Harry se povzbudivě usmál, ale trochu ztuhl, když Severus přejel po 

jeho paži. 

„Co se děje?“ zeptal se. 

„Vůbec nic,“ odvětil Harry, ale stále se usmíval, „všechno je v pořádku.“ 

Severus si ho pečlivě prohlédl, natáhl se pro Harryho pravou paži a vyroloval mu 

rukáv. Harry se lehce kousl do rtu, ale dovolil mu to. Severus se podíval na 

hladkou, neposkvrněnou kůži na jeho předloktí. Harry se trochu zachvěl, 

připustil, aby jeho paži prozkoumal a pak ji stáhnul a vrátil svůj rukáv na své 

místo. Než se však mohl dát na další ústup, Severus přejel prsty po Harryho holé 

pokožce. I když se zdála hladká, bříška jeho prstů zaznamenala nerovnosti a 

nepravidelnosti, které byly cítit jako jizvy. 

„Sejmi to maskovací kouzlo,“ vybídl ho Severus. „Nech mě se podívat.“ 

Harry zavrtěl hlavou. „To nic není.“ 

„To tedy sakra je. Ukaž mi to. Hned.“ 

„Dobře,“ hlesl mladší muž zdráhavě. Natáhl se pro svou hůlku a mávl s ní. 

Maskovací kouzlo bylo pryč a na jeho paži se objevily hluboké jizvy. 

„Na druhé paži je to stejné?“ 

„O trochu lepší,“ zamumlal Harry. 

„Co sis to zatraceně udělal?“ dožadoval se Severus. „A kdy?“ 

Harry pokrčil rameny. „Před dvěma lety,“ vysvětlil. „Ale nic to není. Už je to 

pryč,“ dodal chvatně. 

Severus mu položil ruku na rameno. „Proč?“ 

„Bylo toho na mě prostě příliš,“ odpověděl Harry. „Po tom, co všechno jsem ti 

provedl… zbyl uvnitř mě jen prázdný prostor. Vzpomínka na krutost. Každou noc 

jsem si přál, abych se mohl vrátit zpět v čase a dokázal změnit, co jsem učinil… 

Nebo jsem si přál, abych ti mohl dát něco na oplátku či tě nějak odškodnit. Ale 

uvědomil jsem si, že ode mě stejně zřejmě nebudeš nic chtít… tak jsem prostě 

šel spát a tenhle… prázdný prostor narůstal. Den po dni.“ 

„Prázdnota,“ zauvažoval Severus. 

„Jo. Přesně.“ 

„Jak dlouho jsi ji cítil?“ 
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„Od té doby, co jsem tě poprvé zranil. Ale protože jsem byl Tom Raddle, tak 

jsem si to celkem užíval. Byla to prázdnota, stálá připomínka toho, že jsem 

někomu ublížil a zavrhl ho tím nejstrašnějším způsobem. Poté, co byl Tomův 

prach pryč…“ Harry zavrtěl hlavou a odvrátil se. 

„Řekni mi to,“ trval na svém Severus. 

„Už toho na vyprávění moc není,“ zašeptal Harry. „Když se věci na Ministerstvu 

vrátily k normálu a já odstoupil z funkce ministra kouzel, uvědomil jsem si, že už 

neexistuje žádný důvod, proč zůstávat naživu. Ty jsi byl tak svobodný, jak jsi jen 

mohl být, moje práce byla hotová, moji přátelé měli své vlastní životy, Ginny mě 

nepotřebovala takového, jakým jsem byl, a ani můj syn. Takže… jsem to udělal 

po mudlovsku,“ ušklíbl se Harry. „Myslel jsem si, že si prostě přeřežu žíly a 

vykrvácím. Je to trochu morbidní, ale možná jsem tak trochu chtěl zjistit, jak ses 

cítil tehdy v Chroptící chýši ty.“ 

Severus smutně zavrtěl hlavou. „A dál?“ 

„Skutečně jsem pocítil pokoj,“ pokračoval Harry, „ale pak, když už jsem skoro 

ztratil vědomí pro dobro všech, jsem pomyslel na něco, co mě doopravdy 

vyděsilo. Pomyslel jsem si, jak jsou otrocká pouta nespravedlivá a směšná a tak 

vůbec, ale že v sobě nesou určitou perverzní symetrii. Pomyslel jsem si, co když 

ta… prázdnota… co když jsem nebyl jediný, kdo ji cítil? Co když jsi ji na tvé 

straně pouta cítil také a co když to potřebuje něco ode mě, aby zmizela? A pak 

jsem si uvědomil, že když zemřu, ta prázdnota zůstane jen tobě a nezbude ti 

žádný způsob, jak ji napravit. A to mě opravdu vyděsilo.“ Harry se rozpačitě 

usmál. „Doplazil jsem se pro svou hůlku a zastavil jsem krvácení. A pak jsem 

krbem zavolal Hermionu, než jsem omdlel.“ Harry sebou cuknul. „Skoro mě 

zabila, když se do Godrikova Dolu dostala.“ 

„To si dovedu představit,“ odvětil Severus beze špetky humoru. „Jak to, že jsem 

se o tom nikdy nedozvěděl? Nabádal jsem jí přece, aby mi dala vědět, kdyby byl 

tvůj život nebo zdraví v nebezpečí.“ 

„No jo,“ zarozumoval Harry, „jenže v době, kdy se mnou byla hotová, jsem byl 

mimo nebezpečí. Rozhodl jsem se, že už to znovu zkoušet nebudu. A požádal 

jsem ji, aby ti nic neříkala.“ 

„Hmm,“ zamumlal Severus stále ještě nespokojeně. „Proč sis ty jizvy nechal?“ 

Harry unaveně zívl. „Aby je odstranili, jednalo by se o dvouhodinovou terapii u 

svatého Munga, a já se tím prostě nechtěl trápit. Neměl jsem v plánu začít 

randit, Hermiona a Ron už o tom věděli a v přítomnosti Huga a Ginny používám 

maskovací kouzlo.“ 

Harry se svalil zpět do trávy na záda a stáhnul Severuse s sebou. Severus si 

odložil hlavu na jeho rameno. Harry voněl po slunci a trávě a hipogryfím peří a 

Severus se zhluboka nadechl, najednou bez důvodu unešený tím pocitem, 

neschopen se nabažit jeho vůně. Harryho rty se mu přitiskly na vrcholek hlavy a 

jeho ruce mu vklouzly do vlasů a na záda. 
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Neměl by cítit tolik úlevy, tolik radosti, tolik údivu nad tím jednoduše 

poskytnutým přijetím – ale přesto ho cítil, a dokonce i vnímal, jak se v koutku 

jeho oka zachytila slza. K jeho hrůze Harry shlédl a všiml si jí. Severus zamrkal, 

aby se jí zbavil, ale Harry si ho přitáhl blíž a pak tu slzu slíbal, sejmul svými rty. 

„Prosím, dovol mi tě milovat,“ zašeptal mu Harry do ucha. 

Ale Severus mu na to nemohl poskytnout žádnou odpověď, dokonce ani 

přikývnutí. 

Harry si lehl na záda a opětovně přijal staršího muže do své náruče. Severus se 

podvolil, tvář položil na Harryho hruď, vlasy mu spadaly dolů, zatímco se do jeho 

pramenů zamotaly Harryho prsty. 

Poté společně leželi v naprosté tichosti. Severus usnul jako první s Harryho 

pravou paží obtočenou kolem sebe v něžném, volném objetí. 

 

Kapitola 42 – Chumel kokatrisů 

Následujícího rána, když se Severus probudil, cítil se podivně v pohodlí a teple – 

o dost lépe, než jak by se měl cítit vzhledem k tomu, že usnul na zemi, s tělem 

v nepřirozené pozici, s hlavou odpočívající na Harryho hrudi. 

Lehce se posunul, jen aby zjistil, že má pod sebou tlustou, hřejivou deku, o něco 

slabší než tu, která ho přikrývala, a pod hlavou mu ležel velký polštář – a on se 

během umisťování ničeho z toho vůbec nevzbudil. Harry musel použít tišící a 

maskovací kouzla na své pohyby, zatímco mu připravoval pohodlí, uvědomil si a 

pocítil okamžité bodnutí zlosti, že se s jeho tělem manipulovalo, aniž by si toho 

byl ve spánku vědom, třebaže byla ta manipulace neškodná. Už měl na jazyku 

něco nevraživého, ale Harry seděl naproti němu a láskyplně na něj hleděl a 

Severus potlačil svou nelibost, protože si nebyl jistý, jestli by vyhrál, kdyby se 

s ním pustil do hádky. 

Posadil se, odsunul přikrývku, natáhl se pro svou košili a v naprosté tichosti si ji 

oblékl. Teď, když euforie z neočekávaného shledání a přijetí povadla, cítil se 

zcela ponížený svým nedostatkem zábran a sebekontroly, který prokázal 

předchozí noci. Vážně se z něj stala politováníhodná troska, že ano? A pak se mu 

v hlavě sama od sebe ozvala vzpomínka na Harryho hlas používající slova Toma 

Raddlea: Musel sis libovat v něčím soucitu, získat něčí lítost, někoho, kdo by měl 

o tebe zájem, že? 

Severus se prudce postavil a urovnal si košili. 

„Co se děje?“ zeptal se Harry. 

„Nic,“ odvětil Severus neutrálně. „Strávil jsem tu však více času, než jsem měl 

původně v plánu. Měl bych jít domů.“ 

Harry se rovněž postavil. „Zůstaneš na snídani?“ 

„Nemám hlad.“ 
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Harry se smutně pousmál. „Dobře, vzdávám to. Co jsem pokazil?“ 

„Nic,“ odsekl Severus, „laskavě se uklidni. Ne všechno v celém vesmíru se točí 

kolem tebe a tvého jednání, Pottere.“ 

„Omlouvám se, jestli jsem na tebe příliš tlačil,“ hlesl Harry. „Koukni, vím, že 

nemám žádné právo očekávat, že bys mě mohl chtít někde poblíž, ale nějakým 

zázrakem ses tu ocitl a já prostě nechci, aby mi něco takového proklouzlo mezi 

prsty bez boje.“ 

„Bez boje,“ procedil Severus sarkasticky, s povědomým úšklebkem, který se mu 

utvořil na rtech. „Možná bys mi v tom tedy měl zkusit zabránit. Proč neuspořádat 

kouzelnický souboj, pane Pottere, abychom zjistili, jestli tě dokážu znovu zahnat 

až na nádraží King´s Cross.“ 

„To jsem tím nemyslel,“ odvětil Harry poklidně. „Nebudu s tebou bojovat. Ale 

varuji tě, mohl bych začít prosit a skuhrat a to by byl extrémně nepřitažlivý 

pohled. Takže, co říkáš? Snídani?“ 

„Dobře,“ povzdechl si Severus, „co je v nabídce?“ 

„Ovesná kaše a mléko,“ nadhodil Harry. „Chceš něco jiného? Můžeme skočit do 

Brisbanu nebo… kamkoliv jinam bys chtěl, co?“ 

„Ne, tohle bude stačit.“ Nijak zvlášť nedychtil být viděn na veřejnosti s mladým 

mužem, kterého kouzelnický svět znal jako jeho bývalého pána. Ovesná kaše 

bude znamenitá. 

Společně se vrátili do Harryho chatky a Harry začal vařit kaši – tím starým 

mudlovským způsobem – a málem ji v půlce připálil. 

Severus seděl u malého kuchyňského stolu a ušklíbal se, když ho pozoroval. 

„Pane Pottere, sice si uvědomuji, že nejste mistrem lektvarů, ale tato úroveň 

neschopnosti je nová dokonce i vám. Jak jste propána dokázal připálit ovesnou 

kaši?“ 

„Rozptyluješ mě,“ odvětil Harry beze špetky omluvy v hlase. „A mimoto, nikdy 

jsem nebyl dobrý kuchař. Moje teta a strýc na mě celé ty roky neječeli pro nic za 

nic, víš?“ 

Severus sebou při těch slovech lehce cuknul. „Viníš za své chabé kuchařské 

dovednosti svou odsouzeníhodnou výchovu?“ 

Harry pokrčil rameny, když jim naservíroval snídani – tu nespálenou část. „Ne, 

teta a strýc byli strašní už sami o sobě. Ale asi jsem jim to ani moc neulehčil. 

Když na to teď myslím zpětně, nebyl jsem nijak příjemné dítě na vychovávání. 

Třeba ten den, kdy jsem chytil svého bratrance do skleněné ubikace s hadem… 

To bylo velkolepé. A ještě k tomu na jeho narozeniny.“ 

„Dokážu si představit, že měl nahnáno.“ 

Harry se ušklíbl. „Ten had si to rozhodně myslel.“ 
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Severus se na něj zamyšleně zahleděl. „Ještě pořád mluvíš hadím jazykem, 

Harry?“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Už ne. Od té doby, co jsi zničil ten prach viteálu.“ 

Jedli společně v příjemném tichu. Severus zvedl oči, jen aby spatřil, jak na něj 

Harry zírá se zaraženým úsměvem na tváři. 

„Myslím, že jsem na to přišel,“ vyhrkl Harry najednou, „proč jsi byl dneska ráno 

tak rozčilený. Uvědomil sis totiž, že jsem v noci použil maskovací a tišící kouzla. 

Přesně jako tehdy před třemi lety v Godrikově Dole. Nikdy jsi nevěděl, že se 

blížím, nebo…“ 

Severus sebou lehce trhnul a do tváře mu stouplo horko. „To je jedno,“ odvětil 

tiše. 

„Promiň,“ hlesl Harry, „vážně jsem na to ani nepomyslel. Jen jsem se chtěl 

ujistit, že budeš v teple. A spal jsi tak tvrdě, že jsem tě nechtěl budit. Prostě 

jsem jen použil to, co jsem dělal pro Ginny nebo Hermionu či Rona, když jsme 

kempovali.“ 

„To je v pořádku,“ opáčil Severus rozpačitě, „můžeme teď, prosím, změnit 

téma?“ 

„Promiň,“ zopakoval Harry. 

Následovala trapná pauza. Severus upíjel mléko a sledoval Harryho, zatímco ten 

do své ovesné kaše agresivně zabodával lžíci. 

„Harry,“ povzdechl si Severus tiše, „bitva je za námi. Myslím, že jsi nad tou kaší 

zvítězil. Můžeš už začít jíst.“ 

„Tak dobře,“ odpověděl Harry s mdlým úsměvem. „Vyprávěj mi o…. Remusinu.“ 

„A co o něm?“ odsekl Severus, který nebyl ani moc potěšený připomínkou jeho 

pochybného vědeckého triumfu, jehož výroba byla zmařena sérií překážek. 

„Co je k němu zapotřebí, že je tak obtížně k mání?“ 

„Jed z kokatrise,“ zamumlal Severus zdráhavě. „Ten druh se těžko chová, je 

nemožné ho rozmnožovat v zajetí a je v současné době bezmála vyhynulý.“ 

„To je ten tvor, co je napůl kohout a napůl ještěr? Ten, který tě může proměnit 

v kámen stejně jako bazilišek? Jak mohli vůbec vyhynout? Co se stalo?“ 

„Válka se stala, Harry,“ vyhlásil Severus nevesele. „Kokatrisové jsou velmi citliví 

na magii. Nemnoží se, ani nekladou vejce, když to není pro jejich mladé 

bezpečné. A navíc jsou velmi odolní. Nemohou být omráčeni a většina poutacích 

kouzel z nich prostě sklouzne.“ 

Harry na něj hleděl zcela zmateně. „A jak by je tohle mohlo ohrozit?“ 

„To proto, že se jistá frakce temných čarodějů rozhodla, že bude skvělé je 

používat jako strážná zvířata,“ odvětil Severus zahořkle. „Když máš tajnou 

základnu nebo stavbu, potřebuješ ji chránit, aniž bys kolem ní vybudoval 
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vysokoenergetické štíty, které by byly detekovatelné z vnějšku, a tak je nejlepší 

mít na tom místě soustředěnou nějakou přirozenou bariéru se strážnými zvířaty 

u vchodu. A zvířata, která dokážou vetřelce proměnit v kámen pouhým 

pohledem, byla vysoce ceněná.“ 

Harry zamyšleně přikývl. „Kolik kokatrisů je ještě stále naživu?“ 

„Nuže… před třiceti lety jich byla spousta, ale v současné době… není známo, 

kolik jich ještě stále žije ve volné přírodě. Asi ne moc a jsou extrémně 

samotářští, ne že bych jim to zazlíval. Několik zvířat, která máme v této chvíli 

v držení, bylo příliš poraněno a dohnáno k šílenství, takže se ani nemůžou 

rozmnožovat. Vlastně jen sotva reagují na lidský kontakt.“ 

„Hmm,“ zamumlal Harry, „co kdybys je odvedl na… nějaké místo, jako je tohle? 

Myslím tím… tento ostrov je dost velký pro dvě skupiny zvířat. Hypoteticky 

bychom mohli vztyčit mezi obydlím hipogryfů a oblastí, která by byla určená 

kokatrisům, štít. A….“ 

„Zapomněl jsi, co jsem říkal?“ přerušil ho Severus. „Nebudou se rozmnožovat 

v zajetí. Jsou citliví na magii. Uvidí magickou bariéru a vyloží si tohle místo jako 

nové vězení.“ 

Harry přestal jíst a spočinul bradou v dlaních, hluboce ponořený v myšlenkách. 

„Pak tedy žádné bariéry,“ navrhl Harry nakonec. „Tady je plán. Ty vyvineš 

vakcínu pro nás a pro hipogryfy. A pak přivedeme kokatrise na ostrov a prostě 

se… spolu naučíme vycházet. Možná to bude trvat několik let, ale nakonec se 

kokatrisové budou cítit dost pohodlně na to, aby se rozmnožovali.“ 

Severus na něj zíral se směsicí soucitu a pohrdání. „Myslím, že jsi ze samé 

osamělosti zešílel. Musíš chodit častěji ven.“ 

„Mluvím vážně,“ odvětil Harry. „Co nejhoršího se může stát?“ 

„Mohou ti třeba pro začátek vyklovnout oko,“ odbil ho Severus břitce. „A 

uštípnout ti prsty. A to jen když budou přiměřeně rozčílení.“ 

Harry lhostejně pokrčil rameny. „Nic takového neudělají,“ informoval ho 

sebejistě. „Budu se o ně dobře starat, přísahám. No ták, je to skvělý nápad! 

Udělejme to!“ 

„Připadá ti to všechno jako vtip?“ vyštěkl Severus. „Nebo mě jako obvykle 

neposloucháš? Říkal jsem ti, že nejsou zdraví. Budou štípat a sekat. Budou 

bojovat s každým z tvých hipogryfů, budou jim téměř rovnocenným soupeřem. A 

pokud se je pokusíš zkrotit nebo ovládnout, můžeš tu myšlenku klidně hned 

pustit z hlavy – jen je to ještě více rozzuří.“ Harry při jeho slovech přikyvoval a 

Severus se trochu uklidnil a pak svou řeč ukončil s pokřiveným úsměvem. „Co na 

to říct, pane Pottere. Některým druhům se v zajetí nedaří. Omezíš je a nebudou 

dovádět, ani se množit. Všechno, co budou dělat, je, že budou bojovat a celý den 

plivat jed.“ 
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Harry se nezbedně usmál. „Už teď je miluju. Takže… jak brzy můžeš tu vakcínu 

vyvinout?“ 

Severus chtěl okamžitě odseknout, že proti zkamenění neexistuje žádná vakcína, 

ale jeho mysl už horečně pracovala a vyhledávala možnosti, a pak si po několika 

minutách smířeně povzdechl. „Bude to vyžadovat namletý prášek z baziliščího 

zubu, kůži z lasice, ropuší oči, rozmačkané zobáky rohatého kohouta a pár 

dalších přísad, které u snídaně nebudu zmiňovat. Budu potřebovat několik 

měsíců.“ 

Harry se u stolu naproti němu znovu usmál. „Vsadím se, že to dokážeš do dvou 

týdnů.“ 

Severus na něj zíral, neschopen skrýt své překvapení. 

„Harry… proč bys něco takového chtěl?“ zeptal se pak. „Zbytečně ti to 

zkomplikuje život.“ 

„Chci, abys měl důvod mě navštěvovat,“ prohlásil Harry vážně. „A navíc, nezní to 

moc komplikovaně. Jak těžké může být vycházet se smečkou divokých, 

jedovatých zvířat, co mají drápy a zobák?“ 

Severus zjistil, že se lehce ušklíbá. „No, mě jsi přijal, takže mám za to, že 

několik tuctů dalších stejného druhu už neudělá takový rozdíl.“ 

„To asi ne,“ souhlasil Harry tiše. „Prosím, odpustíš mi? Za…“ 

„Ujednáno,“ přerušil ho Severus odměřeně a postavil se. „Děkuji ti za snídani. 

Budeme v kontaktu.“ 

„Přijdeš mě brzy znovu navštívit?“ 

„Uvidíme.“ Severus přešel ke krbu a popadl plnou hrst letaxového prášku. 

„Mimochodem,“ pronesl uštěpačně, „náležité pojmenování je chumel, ne smečka. 

Chumel kokatrisů.“ 

„Já vím,“ sdělil mu Harry na svou obranu. 

„Pak věřím, že si zapamatuješ náležitou terminologii, až budeš psát žádost na 

Oddělení pro regulaci a kontrolu magických tvorů s návrhem na přemístění zvířat 

na tvůj ostrov,“ protáhl Severus sarkasticky. 

Harry si povzdechl. „Ministerstvo kouzel… Pohřbí mě pod haldami byrokracie, že 

jo?“ zeptal se zmučeně. 

„Pod mnoha haldami,“ potvrdil Severus slavnostně, než odešel. „Přeji vám s tím 

hodně štěstí, pane Pottere.“ 

 

Kapitola 43 - Vyhlídky 

Po svém návratu ke svatému Mungovi začal Severus pracovat na vakcíně a snažil 

se, seč mohl, aby vyhnal ze své mysli všechny myšlenky na svou návštěvu na 

Harryho pracoviště. A že ta návštěva nezůstala bez následků. 
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V noci ještě stále cítil prázdnotu, truchlivou a osamocenou, ale pro teď přestala 

růst a Severus byl za to, pokud nic jiného, vděčný. 

Kdykoliv na tu návštěvu pomyslel během dne, pocítil v jednom okamžiku šílenou 

a bláhovou naději a v druhém nesmírný stud. Povětšinu času se však cítil 

rozpačitě. Jak si posměšně pomyslel, nějak totiž v té chvíli euforie přišel o 

všechen svůj rozum a zábrany a připlazil se ke svému bývalému studentovi pro 

trochu náklonnosti jako zbloudilé štěňátko, které bylo najednou znovu uvítáno 

doma. 

Nedokázal si ani představit, jaká musela být Harryho reakce poté, co odešel. 

Soucit? Pobavení? Zoufalá naděje, že už Severus nedostane žádný podobný 

směšný nápad? Harryho slova oddanosti stále čas od času kroužila jeho myslí, 

ale Severus neviděl jinou možnost, než je zavrhnout jako projev samoty, viny a 

pochybné touhy všechno odčinit. 

Jedné noci Severus snil o Harryho ruce na týle své hlavy a hlase zcela 

postrádajícím hněv či pohrdání, který říkal, jak jsou jeho vlasy krásné. Probudil 

se se sevřeným hrdlem, jen sotva schopný dýchat. Vstal, tiše zaklel, odešel do 

koupelny a dobře si sám sebe prohlédl v zrcadle. Bylo mu sotva čtyřicet sedm, 

ale i kdyby mu bylo padesát pět, pomyslel si, že by stále na svůj věk vypadal 

příliš staře. 

Nesejmul maskovací kouzla – nemusel. Věděl dobře, co pod nimi leží, a 

pochyboval, že by Harry chtěl žít s trvalou připomínkou, že jeho ruce a mysl 

sloužily jako nástroje zášti Toma Raddlea. Ale proč vůbec zatraceně přemýšlí o 

tom mladém muži jako o případném možném milenci? Ano, Harry řekl, že ho 

miluje, ovšem zřejmě obdobným způsobem, jakým ten chlapec miloval Kráturu 

nebo svou sovu, jistě ne jinak… 

Vzpomínky na týrání a mučení v Godrikově Dole se znovu probudily k životu, 

svěží a jasné v jeho mysli, ale namísto hněvu či zloby nebo dokonce odporu po 

nich zbyla jen strašlivá pronikavá samota někoho, kdo byl už tolikrát zavržen a 

odmítnut a kdo by nemusel další odmítnutí se zdravým rozumem přežít. 

Vrátil se ke svatému Mungovi a zahrabal se do práce, jak bylo jeho zvykem po 

celá desetiletí. 

Nakonec, když byl předpis vakcíny téměř hotov a měly začít klinické zkoušky, 

poslal Harrymu krátký vzkaz, ve kterém ho informoval o svém postupu. 

Následujícího rána se Harry objevil na jeho pracovišti a navrhl mu, aby společně 

navštívili ostrov a podívali se na oblast, kam by měli být kokatrisové přemístěni. 

„Postup ještě není hotový,“ připomněl mu Severus, „klinické testování 

pravděpodobně potrvá další dva týdny, a kdo ví, jak to půjde.“ 

„Já už to vím,“ odvětil Harry s naprostou jistotou, „půjde to skvěle. Měl by ses 

podívat na jejich budoucí hnízdiště, abys mi mohl říct, jestli to, co mám 

vymyšlené, stačí. Pokud nebude, tak bych měl raději dost času na příslušné 

změny.“ 
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„No dobře,“ souhlasil Severus, „klidně můžeme jít hned.“ 

O několik chvil později je letax vyplivl v Harryho chatce. 

Harry zamířil ke dveřím a oba společně vyšli ven. Venku byla neuvěřitelná tma a 

noční obloha byla naprosto černá, zatažená těžkými mraky bez jakéhokoliv 

třpytu hvězd či měsíčního svitu. 

„Musíme se tam přemístit,“ uvedl Harry, „jinak bychom museli podniknout 

dvoudenní výlet s trochou horolezení.“ 

Severus zabrblal něco nevlídného a jedovatého a o okamžik později už stáli na 

rozlehlé louce. Byla naprostá tma a Severus dokázal sotva vidět několik stop 

před sebe. 

„Hmm,“ zamumlal Harry, „když nad tím tak zpětně přemýšlím, asi jsem tě sem 

měl vzít během dne.“ 

Severus si posměšně odfrkl. „Pro všechno na světě, pane Pottere – jste přece 

čaroděj, nebo ne?“ 

„Ach, pravda,“ špitl Harry se smíchem v hlase, mávl hůlkou a vyčaroval velkou 

zářící kouli, která se vznášela nad nimi a osvětlovala louku a krajinu kolem. 

Severus přikývl na souhlas a rozhlédl se po okolí, aby ho zhodnotil. Louka to byla 

dlouhá a relativně úzká, obklopená ze tří stran vodou, oddělená oblast od hlavní 

části ostrova. Blízko rostl lesík a nad ním se tyčily masivní hory. 

„Poloostrov,“ vyjádřil se Severus tiše, hluboko ztracený v myšlenkách. 

„No, není ve skutečnosti tak velký, aby mohl být nazýván poloostrovem,“ 

poukázal Harry omluvně, jako by se kál za geografické uspořádání ostrova. „Spíš 

je to takový mys, ale myslím, že by měl vyhovovat. Kokatrisové neumí plavat, 

takže neutrální vodní bariéra bude stačit a nemyslím si, že by chtěli přeletět do 

Austrálie.“ Harry se zahleděl na horský masiv čnějící nad lesíkem. „Jsem si jistý, 

že ty hory dokážou přeletět nebo obletět, ale nemyslím si, že by je něco přimělo 

dělat to běžně. A hipogryfové se o tuto část ostrova nestarají, nic je tady 

nezajímá.“ 

Severus zamyšleně přikývl. „A co hnízdiště?“ vybídl ho. „Jaký je ten lesík?“ 

„Snad by měl stačit,“ odpověděl Harry. „Je tam dost listoví na hnízda. Žádní 

přirození predátoři po jejich vejcích nepůjdou. Takže… co si o tom myslíš?“ 

„Začínám mít dojem, že by tvůj šílený plán mohl fungovat. Časem,“ připustil 

Severus. „No dobře. Měl bych se vrátit ke svatému Mungovi.“ 

Harry na něj pohlédl a jeho mladá tvář zářila v temnotě noci osvětlená koulí 

vznášející se nad nimi. 

„Zůstaneš na oběd?“ nabídl mu Harry. 

„Nemám hlad.“ 

„Něco k pití?“ 
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„Nepiju,“ odvětil Severus vyrovnaně. Neměl v úmyslu dodávat, že se jeho obliba 

alkoholu po událostech, které proběhly v Godrikově Dole, natrvalo vypařila. 

Harry nepřítomně přikývl. „Existuje vůbec něco, co bych mohl říct, nebo udělat, 

abych tě přesvědčil na chvíli zůstat?“ 

Severus ho odměnil lehce pozvednutým obočím. „Proč?“ 

„Chci s tebou mluvit,“ pronesl Harry prostě. 

„Tak tedy mluvme. Není třeba pro ulehčení rozhovoru vytvářet žádné 

nepřirozené scénáře,“ sdělil mu Severus. 

Harry přikývl a přešel louku, Severus ho následoval. Harry našel poblíž břehu 

velký kus naplaveného dřeva a usadil se na něj, lokty spočinul na kolenou a 

chodidla zanořil do hlubokého písku. Severus se posadil vedle něj. 

„O co jde?“ zeptal se. 

„Chtěl bych tě poprosit o odpuštění,“ vyjádřil se Harry s tichým odhodláním, 

pozvedl oči a podíval se přímo na něj. „Pokud můžeš, prosím, odpusť mi… odpusť 

mi všechno, co jsem ti provedl.“ 

„Měl jsem za to, že už jsme to probírali. Nebyla to tvoje chyba,“ odvětil Severus 

nepohodlně. „Jak se za to vůbec můžeš obviňovat?“ 

„Byla to má chyba,“ trval na svém Harry. „Všechno. Jsme odpovědní za to, co 

v nás žije. Jakmile bylo po válce, měl jsem přijít na to, že je něco špatně. Během 

těch několika prvních týdnů po válce jsem byl skoro sám sebou. Měl jsem si 

uvědomit, že ten úlomek nebyl zničen. Měl jsem s tím něco udělat.“ Harry se 

hořce zasmál a pak pokračoval: „Ba co víc, v první řadě jsem neměl mít v ten 

Brumbálův pitomý plán takovou naprostou důvěru. Neměl jsem spoléhat na to, 

že mě zabije Voldemort – měl jsem to udělat sám, nějak jednoduše, po 

mudlovsku, jakmile jsem to zjistil. Měl jsem si ten úlomek vzít s sebou do hrobu. 

Teď už to vím.“ Harryho ramena se lehce zachvěla, než unaveně dodal: „Kdybych 

to mohl udělat znovu, kdybych se mohl vrátit v čase a umřít, doopravdy umřít, 

než jsem způsobil tolik bolesti a utrpení, udělal bych to. Ale nemůžu. Všechno, co 

můžu, je požádat tě, abys mi odpustil.“ 

Severus na něj nevěřícně zíral. „Ty se obviňuješ za to, že sis v sedmnácti nevzal 

život? Ať se stalo cokoliv, jsem opravdu velmi rád, že jsi tak neučinil.“ 

„Dokonce i s tím vším, co následovalo?“ zašeptal Harry. 

„Mmhmm.” 

Harry zavrtěl hlavou, cítil se zavrženíhodně. Severus si povzdechl a položil mu 

ruku na rameno. Harry se zachvěl pod jeho dotekem, otočil se k němu a Severus 

zděšeně sledoval, jak se Harryho rty přitiskly na jeho prsty. 

„Prosím ne!“ vyštěkl Severus a stáhl svou ruku. Ta výtka z něj vyšla hruběji, než 

zamýšlel, a Harry okamžitě ucukl. 
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„Promiň,“ zašeptal a zněl naprosto zahanbeně. 

„Není třeba se omlouvat,“ sdělil mu Severus, jehož hlas stále nesl známky 

podráždění. „Je to v pořádku. Jen to znovu nedělej.“ 

Harry zamyšleně přikývl a podíval se na něj. „Nevadilo by ti, kdybys mi řekl, co 

dělám správně a co ne? Ta první noc…“ 

„… byla dostatečně příjemná, ale neočekávám, že by se to někdy opakovalo,“ 

doplnil Severus vyrovnaně. „Netoužím po tom, aby si se mnou kdokoliv v tomto 

stádiu mého života zahrával.“ 

Harry na něj užasle hleděl. „Myslíš si, že si s tebou hraju?“ 

„Nu, ne záměrně, tím jsem si jist, ale výsledek bude stejně obdobný. Chápu, že 

ke mně cítíš určité city a náklonnost, což není překvapující vzhledem k 

traumatickým zážitkům, které spolu sdílíme, avšak nemůžeš ode mě očekávat, 

že budu při zdravém rozumu věřit, že mě jakýmkoliv významným způsobem 

doopravdy chceš.“ 

„Proč ne?“ dožadoval se Harry. 

„Proto!“ Severus bezmála zakřičel z pocitu marnosti. „Co jiného si můžu myslet? 

Jsem stárnoucí, protivný, nevyrovnaný, provokující muž, který ti v minulosti dělal 

ze života peklo, a dokonce i kdybych to přehlédl, tak jsem stále ten, kdo 

zavraždil tvé rodiče. A nakonec a v první řadě jsem také ten, jehož zrada 

způsobila, že ses stal nositelem duše Temného pána, jeho úlomku!“ 

Harry na něj hleděl s podivným poklidem ve tváři. „Nic z toho není pravda,“ 

odvětil jemně, ale pevně. „A já tě chci. Tak moc, až se mi z toho točí hlava, jen 

na to pomyslím.“ 

„To je nemožné,“ odpověděl Severus ploše. „Proč bys měl být ke mně tak silně 

přitahován?“ 

„Co je na tom nemožné?“ zeptal se Harry něžně. „Byl jsem svědkem tvé nejlepší, 

nejodvážnější a nejšlechetnější stránky, zatímco tys viděl tu moji nejhorší. Dal jsi 

mi všechno, co jsi mi mohl dát a ještě víc, aniž bys očekával cokoliv na oplátku. 

Je nemožné tě nemilovat nebo nechtít.“ 

Severus přezíravě zavrtěl hlavou. „Řekni mi Harry, co se stane od teď za několik 

let, až tě tvé podivné pobláznění mou osobou opustí a až se rozhodneš, že už jsi 

odsloužil dost pokání tím, že poskytneš pozornost a náklonnost odpudivé a 

nepřitažlivé lidské bytosti? Co se stane pak? Proč bych měl chtít projít něčím 

takovým v této fázi svého života? Nechci být hrubý, ale co zbude pro mě?“ 

„Bojíš se, že tě zavrhnu?“ zeptal se Harry nevěřícně. 

„Jestli se bojím? Ne, ale rozhodně to očekávám,“ konstatoval Severus tiše. Ruku 

sevřel do pěsti a přitiskl si ji na hruď, kde mu srdce bušilo tak mocně, jako by 

bylo připraveno proskočit jeho hrudním košem. „Znám se až moc dobře. A 

jakkoliv mohu být schopen milovat, vím, že na tebe budu mít zlost. Budu 
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naštvaný. Budu tě obviňovat. Budu tě každý den odhánět a ty z toho nakonec 

budeš příliš unavený a rozhodneš se, že toho máš dost.“ 

Harry na něj hleděl s nevírou a na rtech se mu utvořil smutný úsměv. „Nikdy. 

Nebudu ti lhát – nejsem příjemný společník, ale pokud jde o stálost a když jde o 

tebe, jsem si jistý jednou věcí. Nikdy bych tě nedokázal zavrhnout.“ 

Severus unaveně zavrtěl hlavou. „Ve svém pokročilém věku už mám dost 

zkušeností, abych důvěřoval jakýmkoliv slibům začínajícím slovy: Nikdy bych…“ 

Harry se při těch slovech kousnul do rtu a vzdorovitě na něj zazíral. Chvíli to 

vypadalo, jako by měla přijít hádka, ale pak Harry prostě kývl na znamení, že to 

přijímá. 

„Vím, že nemáš žádný důvod mi teď věřit,“ vyjádřil se Harry klidně. „Za tvůj 

život už si s tebou pohrávali a manipulovali tebou dost. Jen mi odpověz na jednu 

věc – chtěl bys to…?“ 

Severus na Harryho na moment bezhlesně zíral, jeho mysl ta slova málem 

nedokázala zpracovat. A pak se náhle a zcela neočekávaně – alespoň pro něj 

samého – podvolil neodolatelnému nutkání, nahnul se k němu a políbil ho. 

Dokonce i přes Harryho slova o touze a náklonnosti, stále očekával, že mladší 

muž ucukne nebo odpoví odporem, ale nic takového se nestalo. Měkké, útlé rty 

se pro něj okamžitě otevřely, uvítaly jeho jazyk, přijaly ho s hřejivým pohlazením 

a sáním. Dlouhou dobu nedělali nic jiného, než že se líbali, jejich jazyky se 

obtáčely kolem sebe, krátce se oddělovaly, jen aby se v následujícím momentu 

znovu našly. Harry mu rukama proklouzl kolem krku a spočinul na zadní části 

jeho hlavy, prsty se probíral jeho vlasy. 

Když se Severus stáhl z polibku, Harry na něj hleděl s vyrovnaným výrazem ve 

tváři. 

Severus se lehce ušklíbl v zoufalém pokusu skrýt své zahanbení. 

„Zodpovědělo to vaši otázku, pane Pottere?“ zeptal se nenuceně a dělal, co mohl, 

aby předstíral pobavení. 

Harry přikývl. „Možná bychom si mohli popovídat znovu,“ navrhl. „Někdy brzy.“ 

„A co třeba teď?“ nabídl mu Severus. Zdravý rozum ho zřejmě natrvalo opustil, 

ale pro jednou mu to nevadilo. Možná, že nebyl úplně při smyslech, a možná, že 

si ty více než tři roky s osamocenou prázdnotou přerušovanou jen horečnými sny 

o lásce nakonec vybraly svou daň a přisvojily si jeho příčetnost, ale pro tuto 

chvíli se o to už nestaral. Byl se stále více či méně jistý, že cokoliv bude 

následovat, nebude to mít dlouhého trvání, ale v této chvíli za to stál už jen ten 

samotný polibek. 

Harry na něj zíral se směšným úsměvem na rtech a jen špetkou znepokojení 

v očích. „Teď? Ano! Jen… co tvá práce?“ 

Severus se znovu ušklíbl. „K čertu s ní.“ 
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Kapitola 44 - Odhalení 

Když se vrátili do chatky, Harry zavřel dveře a rozdělal oheň v krbu. Severus mu 

věnoval svůj nejlepší nabručený pohled, měl ovšem mlhavé podezření, že nebyl 

zdaleka tak výhružný, jak býval. Harryho to ani trochu nezastrašilo a dál na něj 
užasle hleděl, jako by se nemohl vynadívat na ten pohled před sebou. 

„Na co mě vůbec chceš?“ zamumlal Severus nepohodlně, když si sejmul hábit a 

přehodil ho přes jednu z židlí. „Jsem starý.“ 

„Důstojný,“ opáčil Harry klidně. 

„Moje vlasy jsou mastné.“ 

„Ale líbí se mi jejich délka.“ 

„Mám křivé zuby.“ 

„To je mi jedno.“ 

„Mám vrásky a šedivé vlasy.“ 

Harry se smutně pousmál. „Všiml jsem si. A jsem si jistý, že jsem mnohé z nich 
způsobil sám.“ 

„Jsem šeredný.“ 

Harry mu věnoval vážný pohled. „Jsi skvostný.“ 

„A ty jsi směšný,“ informoval ho Severus. 

„Jsem, že ano?“ zamumlal Harry. „Pak je to v pořádku, můžeš být důstojný za 

nás oba.“ 

Severus si výsměšně odfrkl a ztěžka zamířil k Harryho posteli. Lehl si na záda, 
plně oblečen, paže zkřížil na hrudi a nohy v kotnících. 

„Nuže,“ protáhl Severus cynicky, „váš skvostný služebník je vám vydán na 

milost. Užijte si to.“ Znělo to spíš jako výzva, než jako nabídka jakéhokoliv 
druhu. Harry se tiše zasmál a vyšplhal se na postel, posadil se naproti 

Severusovi, u jeho nohou, zatímco se zády opíral o pelest postele. 

„Kdybych udělal něco, co se ti nebude líbit, řekni mi to, ano? Nebo mě alespoň 

kopni.“ 

„Hmm,“ zamručel Severus vyhýbavě a zavřel oči, „uvidíme, na co bude chuť.“ 

Cítil, jak Harry rukama nadzvedl jeho nohu a pak mu sejmul botu a ponožku a 

opřel si plosku jeho nahého chodidla o své břicho. Harryho tělo bylo horké, skoro 
až příliš horké na dotek, a Severus se už chtěl zeptat, jestli nemá horečku, když 

v tom Harry poznamenal: „Máš studené nohy. Není ti…?“ 

„Je mi dobře,“ utnul ho Severus okamžitě, vzdorovitě, avšak když se nad tím 

zamyslel, zjistil, že mu byla zima až moc často a že právě proto si zvykl nosit 
mnoho vrstev oblečení. Jak jinak by to také mohlo být, když bylo jeho tělo 

prakticky kost a kůže? I přesto to nebylo něco, co by chtěl, aby mu někdo jiný 

připomínal. 
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Harry neřekl nic. Rukama začal hladit a masírovat Severusovy nohy, klouby se 

tiskl na jeho chodidlo a uvolňoval uzlíky napětí, kterých si Severus ani nebyl 

vědom. 

„Dobré?“ zeptal se Harry. 

„Hmmhm,“ zamumlal Severus zdráhavě. 

„Chci tě vidět častěji.“ 

„Uvidíš mě častěji, až bude vakcína hotová. Každý měsíc si přijdu ta zvířata 

zkontrolovat.“ 

„Měl bys je kontrolovat ještě častěji,“ odvětil Harry vážně. „Kvůli bezpečnosti, 

samozřejmě.“ 

„Jednou týdně možná.“ 

„Myslím tak dvakrát denně,“ prohlásil Harry slavnostně. „U druhů, kterým hrozí 

vyhynutí, člověk nikdy nemůže být dost pečlivý.“ 

Severus ležel na zádech, cítil, jak Harryho prsty laskaly jeho patu a pak přešly na 

jeho prsty. 

„V pořádku?“ zeptal se Harry znovu. 

„Ano,“ hlesl Severus, přehlížeje, jak pokorně a tlumeně jeho hlas vyznívá. 

„Co bys chtěl?“ zajímal se Harry. 

Severus vůbec neotevřel oči. Z té otázky se okamžitě cítil rozpačitě. 

„No, a co bys chtěl ty, Harry?“ zeptal se podrážděně. 

Harry se trochu posunul a Severus otevřel oči kvůli pocitu, který následoval – 

Harry přiložil své rty na jeho nárt. 

„Chtěl bych tebe,“ vydechl Harry. „Chtěl bych tě vidět šťastného. Chtěl bych být 
tím, kdo tě učiní šťastným. Chtěl bych tě držet. Každou noc. Navěky. Chtěl bych 

se vidět se svým synem. Ach, a chtěl bych se kvůli tobě postarat o tlupu 

kohoutodraků. Ne kvůli svatému Mungovi, ne kvůli kouzelnickému světu, ne kvůli 
vlkodlakům. Ale kvůli tobě.“ 

„Chumel,“ opravil ho Severus automaticky. „Chumel jedovatých kouhoutodraků.“ 

„Cokoliv z toho.“ 

Severus si lehce povzdechl, když Harry prsty začal hladit jeho kotníky, zatímco 
plosky jeho nohou byly umístěny na Harryho břiše. Lehce se zachvěl, jakmile 

Harry bříšky začal obkreslovat jeho prsty. 

„Co chceš ty?“ zajímal se Harry znovu. 

Co zatraceně chtěl? Proč bylo tak nemyslitelné zodpovědět takovou jednoduchou 

otázku? 

Pravdou bylo, že celé jeho tělo hladovělo po náklonnosti a laskavosti, ačkoliv s ní 

za celý svůj život nemělo moc zkušeností – a tak jediná věc, se kterou dokázal 
přijít, bylo, že chtěl být držen tak jako tu první noc. Ale raději by se nechal 

proklít, než aby o to požádal. Takže jen lhostejně pokrčil rameny. 

„Mohu tě držet? Vzít tě do náruče?“ zeptal se Harry váhavě. 
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Severus znovu pokrčil rameny. „Pokud chceš,“ pronesl nezúčastněně, zatímco se 

děsil, že ho zběsilý tlukot jeho srdce prozradí. 

„Dobře,“ zamumlal Harry. „Na rozdíl od té předchozí noci chci být tentokrát 
zdrženlivější a nechovat se jako hormony ovládaný puberťák, takže kdybych 

udělal něco, co nechceš, jen mi to řekni a já přestanu.“ 

Harry k němu pomalu přilezl a usadil se na postel, zády opřený o její čelo. 
Severus vůbec nevzdoroval, když ho Harry navedl do své náruče. Jen prostě 

spočinul hlavou v Harryho klíně, tváří položenou na mužově stehně. Pak si 

unaveně povzdechl a zavřel oči. Harryho ruce se mu znovu přesunuly do vlasů, 

pohybovaly se s mučivou láskyplností, rozdělovaly jednotlivé prameny, pak 
masírovaly jeho hlavu a spánky a Severus začal upadat do spánku a do snů, kde 

svět kolem přestává existovat. Mohl by klidně odejít ze své práce u svatého 

Munga a strávit zbytek života takto, jak si bez lítosti pomyslel. 

„Co se ti líbí?“ zeptal se Harry pojednou, jeho ruce stále ještě spočívali na 

Severusově hlavě. „Myslím tím – jaké doteky máš rád, obecně?“ 

„V tomto okamžiku si nejsem zcela jistý,“ odpověděl Severus znaveně. „Za 
posledních zhruba deset let jsem neměl žádnou sexuální nebo intimní zkušenost 

kromě…“ Nedokončil tu větu, protože se nechtěl znovu vracet k událostem 

v Godrikově Dole. „Ale tohle je dobré,“ dodal spěšně, třebaže jeho hlas zněl lehce 

nepřirozeně. „Máš talentované ruce.“ 

Harry se rukou zastavil na stužce v jeho vlasech. „Můžu?“ 

Měl v úmyslu odmítnout, ale nějak, když otevřel ústa, ho jeho rty zradily a slova 

z nich vyšla sama od sebe: „V pořádku.“ 

Harry se natáhl ke stužce a rozvázal ji. Pak rozpletl prameny jeho vlasů. Jeho 

prsty obratně a jemně oddělily jeden pramen od zbytku vlasů a projížděly po 

jeho délce. V tom doteku byla cítit špetka majetnickosti, nebo si to možná 
Severus jen představoval, nebyl si tím jistý. Přesto ztuhnul, zatímco uvažoval, 

jestli se Harry pokusí zaplést jeho vlasy do copu. Kousl se do rtu, pokoušel se 

vyhnat ten obraz ze své mysli, ale bez úspěchu. To napětí se dál shromažďovalo, 

dokud nebyl úplně strnulý, neschopen pohybu ani žádného slova. 

Byl připraven se za to posléze proklít. Vážně měl zvyk sám sebe ponižovat, že? 

Nejprve tím, že s tím vůbec souhlasil, ponořil se do toho pocitu jako nějaký 

puberťák, a pak ztuhnul jako vyděšené děcko, kterému bylo dáno to, co tak 
hrozně a tak dlouho chtělo. 

Harry, jak se zdálo, vycítil jeho ztuhlost a propustil jeho vlasy. Rukou jednoduše 

spočinul na jeho tváři. 

„V pořádku?“ zeptal se. 

„Zcela báječné,“ odvětil Severus se sebepohrdáním. 

Harry neodpověděl, jen seděl v tichosti a čekal, prsty projížděl po straně 

Severusovy tváře. 

„Omlouvám se,“ vyjádřil se Severus nakonec, „neměl jsem v úmyslu…“ Hlas se 

mu zlomil, nedokázal pokračovat, jak ho přemohl náhlý děs – děs z toho, že 

tento krátký okamžik intimity skončí tak brzy kvůli jeho neschopnosti se ovládat. 
„Omlouvám se,“ pronesl znovu rezignovaně. 
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Harry ho bříšky prstů znovu pohladil po tváři. „Ne,“ sdělil mu pevně. Ta obvyklá 

trpělivost v jeho hlase byla pryč a na vteřinu se zdálo, jako by se na jejím místě 

objevil hněv – hněv, který ovšem nebyl namířen na Severuse. Harry se na 
moment odmlčel, jako by se sám potřeboval uklidnit, a pak pokračoval, rozvážně 

a vyrovnaně: „Nemáš se za co omlouvat. To já bych se měl omlouvat a se mnou 

zbytek kouzelnického světa. Co se mě týče, měli bychom se před tebou plazit na 
kolenou. Neobviňuješ nás z toho – dobře, ale pak by ses neměl obviňovat ani za 

reakce svého těla.“ 

Dokonce, i když Severuse jeho tvář nezradila, nebo v to alespoň doufal, byl tak 

rozrušený, že Harryho slova sotva pronikla do jeho vědomí. 

„Myslím to vážně, víš?“ upozornil ho Harry tiše. „Ať už jsou tvé hranice jakékoliv, 

můžu s nimi pracovat. Možná by byl dobrý nápad, kdybys mi to řekl…“ 

Severus zlehka pokrčil rameny. „To je v pořádku.“ 

„Řekni mi to,“ naléhal Harry jemně. „Chci, aby ses cítil příjemně. Tak moc, jak 

jen je to možné.“ 

„Zapomeň na to,“ zavrčel Severus a nadzvedl se na lokti, aby sklouzl z jeho klína 
a lehl si na bok. Harry si povzdechl a následoval jeho příkladu, natáhl se na 

postel, na bok, tváří k Severusovi. 

„Mluvím vážně,“ pronesl klidně. „Řekni mi to. Potřebuju vědět, co je v pořádku a 

co není. Kde leží tvé hranice…“ 

Severus se drsně a pohrdavě sám pro sebe zachechtal. „Hranice?“ zopakoval a 

vyslovil to slovo s naprostým posměchem. 

„Ano.“ 

„Žádné mi nezbyly. To je ta nebohá pravda.“ 

Harry sebou při těch slovech škubnul. „To nemůže být pravda. Byl jsi 

rozzlobený…“ 

„Ach ano, dokážu se rozzlobit. Moje zlost si hoví nejasně někde tam, kde mé 

hranice sídlily. Ale ony samotné už tam nejsou. Pravdou je, Harry, že se obávám, 

že jakmile jsi ke mně laskavý, nechám tě, aby sis se mnou dělal cokoliv, co jen 

chceš – jen abych dál mohl přijímat tu náklonnost, kterou mi ty tak radostně 
nabízíš. A takhle já se rád nevidím.“ 

Následovala dlouhá pauza, zatímco na něj Harry oněměle hleděl. Nakrátko se 

zdálo, jako by Harry chtěl něco říct, ale pak očividně zněmil názor a jednoduše 
na Severuse kývl, aby pokračoval. A on pokračoval. 

„Tehdy v Godrikově Dole,“ sdělil mu Severus unaveně, „se vyskytly momenty 

milosrdenství. Domnívám se, že některé z nich byly tvým skutečným pokusem 

zbavit se vlivu prachu – byl jsi ve svém stavu tak laskavý, jak jsi jen byl 
schopný. Ale v jiných chvílích… to bylo čistě, jako když si lovec hraje se svou 

kořistí.“ 

„Jo,“ zamumlal Harry, „já vím.“ 

„Takže,“ vysvětloval Severus dál, „na konci už jsem… popravdě nedokázal odlišit 

rozdíl. Nebo možná stále dokázal, ale už mi to bylo jedno. V tu noc, kdy jste vy 

tři…“ Odmlčel a jeho ústa se lehce zkřivila, když si vzpomněl na sebe samého, 
zakrváceného a nahého, vystaveného na odiv svým násilníkům, usazeného na 
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posteli s Harrym, který ho objímal a hladil po vlasech. „Když jsi mi té noci položil 

ruku na záda, byl jsem bezmála připravený vrhnout všechno za hlavu a vzdát se 

tomu pomíjivému soucitu, který se nabízel. Bez ohledu na jeho zdroj, nebo co by 
mě to stálo.“ 

Harry slyšitelně polknul. „To proto jsi… no… tak plný úzkosti?“ zeptal se. „Protože 

si myslíš, že když na tebe dost zatlačím, mohl by ses všeho vzdát?“ 

„Z části,“ souhlasil Severus. „Říkáš, že chceš, abych se cítil příjemně. Jak 

navrhuješ, abych toho dosáhl, obnažený na kost před osobou, kterou jako 

člověka sotva znám? Můžeš mi udělat, cokoliv jen chceš, a já nebudu schopen 

říct ne, když na tom budeš trvat. Zřejmě bych ti dovolil, abys mě vodil před celou 
nebelvírskou kolejí v chomoutu a s olovem u nohy, jen kdybych se domníval, že 

mi to poté vynese chvíli laskavosti.“ 

Nevesele se zasmál, pobavený skutečností, že vyhrkl něco takového nahlas a ze 
všech lidí právě před Harrym. „Ach,“ zamumlal, „co na to říct. Nic z toho jsem 

neměl v úmyslu vyslovit, ale očividně nejsem schopen se ani přimět skrýt před 

tebou i své nejsoukromější myšlenky, když dostatečně zatlačíš, abys je odhalil. 
Nemáš ani tušení, jakou moc nade mnou máš, Harry.“ 

Pohnul se, aby se posadil, připraven vstát a odejít a vyhnout se tak další hanbě, 

ale celé jeho tělo se lehce zachvělo, když kolem něj Harry obtočil paže a svůj 

hrudník mu přitiskl k zádům. Harryho srdce mu zuřivě bušilo do zad, a když se 
Harryho tvář přitiskla k jeho obličeji, přinesla s sebou nezaměnitelnou vlhkost 

slz. 

Severus nenacházel slova a Harry ze své strany, jak se zdálo, rovněž zapomněl, 
jak se mluví. Prostě k sobě Severuse přimkl a kolíbal ho v náručí, jako by byl 

dítě. 

„Ne, ne, ne,“ odříkával Harry neústupně. „Nikdy. Nikdy. Takhle nemysli,“ žádal 
ho a jeho hlas se znatelně chvěl. „Nebude to takové. Nikdy takové.“ 

A pak ty drobné kapky klesly a začaly hojně padat, jak Harry bezhlesně plakal a 

vůbec ho nepouštěl ze svého sevření. Zdálo se, že Harry plakal pro něj, a 

Severus nemohl pochopit jak nebo proč – vlastně si vůbec nedokázal vybavit, 
jestli pro něj někdy někdo prolil jedinou slzu. 

„Vážně bych měl jít,“ zašeptal Severus naprosto pokořeně. Dokonce si ani nebyl 

jistý, jak by se po něčem takovém mohl vrátit do práce a pokračovat v ní. 

„Ještě ne,“ hlesl Harry. „Prosím, zůstaň na noc. Vrať se až ráno. Uvědomuju si 

ten časový rozdíl, a že jsem tvůj pracovní den a spánkový režim obrátil zcela 

naruby, ale – prosím. Zůstaň na noc. Já… potřebuju tě. Tady.“ 

„Nuže. Dobrá tedy,“ zamumlal Severus, sice nepřesvědčený, ale podivně vděčný. 
Harry mu pomohl natáhnout se na posteli a pak se svalil vedle něj, znovu tváří 

k němu. 

„Musí tu už být pozdě,“ poznamenal Severus. 

„Tak nějak,“ zašeptal Harry. „Něco kolem třetí ráno.“ 

„Tak by ses měl možná trochu prospat.“ 

„Možná,“ souhlasil Harry zdráhavě. „Budeš tady, až se vzbudím?“ 
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Severus si odfrkl. „Copak bych od svého pána snad někdy utekl?“ zeptal se 

zahořkle. 

„V okamžení,“ nadhodil Harry a skrz slzy se usmíval. 

Severus se pobaveně zachechtal. „Pak byste měl mít více víry v zázrak našeho 

jedinečného pouta, pane Pottere.“ 

 

Kapitola 45 - Rozpaky 

O několik hodin později se Severus probudil s pocitem Harryho rtů na svých. 

Otevřel oči. Harry klečel vedle postele a něžně ho líbal, i když to bylo spíš jako 

závan vánku než jako polibek. 

„Jsi tu,“ zašeptal mladší muž s naprostým požitkem. „Vzbudil jsem se a ty jsi byl 

pořád tady.“ 

„Myslím, že jsem naznačil, že budu,“ odpověděl Severus. 

„Tak tedy dobré ráno,“ pronesl Harry. „I když… pro tebe spíš dobré odpoledne.“ 

Severus se lehce odtáhl a posadil se. Byl trochu unavený a jeho tělo bylo 

naprosto zmatené ohledně denní doby. Stále se cítil nejasně rozpačitě z toho 

svého předchozího vzplanutí, ale Harryho nespoutané nadšení mu pomohlo utišit 

emoce. 

Harry ho s obavami pozoroval. „Nezpůsobil jsem ti v práci problémy, že ne?“ 

zeptal se. 

„Ne. Být vedoucím oddělení má své výhody,“ odvětil Severus samolibě. „A 

mimoto si mohu zcela legálně vybrat několik dní v měsíci pro práci v terénu.“ 

Harry se potěšeně zasmál. „Technicky to asi práce je. Myslím tím… budeš muset 

celou oblast ohodnotit a osobně se ujistit, že je vhodná pro páření… ehm, chov 

kokatrisů,“ dodal spěšně. 

„Přesně,“ odpověděl Severus zcela vážně. 

„Snídani?“ nadhodil Harry. 

„Jistě,“ potvrdil Severus. „Přál bych si jednu napůl spálenou ovesnou kaši a 

sklenici mléka.“ 

„Už se to nese. Půjdeš se osprchovat?“ 

„Dobře.“ 

Severus se vzdálil do koupelny a vynořil se z ní o patnáct minut později, zcela 

oblečený ve svém hábitu, jen aby našel kuchyňský stůl prostřený na snídani, 

s ovesnou kaší (tentokrát nespálenou) a studeným mlékem. 

Jedli v tichosti, ale Harry jeho směrem vysílal poněkud plaché pohledy. 

„Co je?“ zamumlal Severus. 

„Můžu ti udělat čaj?“ nabídl mu Harry. 
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„Úžasné,“ protáhl Severus opovržlivě, „tvé schopnosti mě ohromují každým 

dnem.“ 

Harry se rozesmál nahlas, sklidil nádobí a zapnul konvici. Pak Severusovi věnoval 

další ostýchavý pohled a usmál se. 

„Co!“ vyštěkl Severus a okamžitě si začal prohlížet svou košili. „Vím zcela určitě, 

že nemám na oděvu žádné ropuší vnitřnosti, takže proč na mě pořád tak zíráš?“ 

„Sluší ti to, to je všechno,“ nadhodil Harry tiše. 

„Blbče,“ utrousil Severus nevěřícně. 

Harry pokrčil rameny a začal připravovat čaj. Severus ho užasle sledoval. Ranní 

slunce protékalo oknem a celý domek byl obklopen světlem a teplem. Harry se 

pohyboval lenivě, nespěchal a celé jeho tělo jakoby vyzařovalo teplo a laskavost. 

A když mu pak Harry věnoval další láskyplný úsměv, Severus ho váhavě 

opětoval, náhle přemožený náklonností k tomuto mladému muži, který ho slepě 

miloval a dělal si o něj starosti s tak nevázaným nadšením. 

Všechno to teplo a světlo mu připomnělo nádraží King´s Cross a Severus 

nakratinko zauvažoval, jestli třeba v určitou chvíli nezemřel – ať už v Chroptící 

chýši či v Godrikově Dole – a jestli se neocitl v posmrtném životě a nedostal tuto 

mladou, oddanou duši, která se u něj držela a starala se o něj, něco jako za 

odměnu… Ale pak ho ta myšlenka uvedla do rozpaků, a tak ji rychle odehnal. 

„Já… říkal jsem si…“ zamumlal Harry a otočil se k němu tváří, „cítíš to… stejně? 

Líbí se ti, jak vypadám?“ 

Severus se v duchu ušklíbl, nechtěl přiznat ani sám sobě, jak moc ho tento 

mladý muž, který ho tak drasticky předstihoval, alespoň co se fyzického vzhledu 

týkalo, přitahuje. 

„To je těžké říct,“ odvětil sarkasticky. „Koneckonců, ty´s ze mě viděl daleko víc, 

než já z tebe.“ 

Litoval svých slov, jakmile je vypustil z pusy, a ještě víc, když sebou Harry 

cuknul, jakmile je slyšel. Ale dokonce, i když Harryho tvář přeťal stín lítosti, 

nezačal se překotně omlouvat, ani to nevypadalo, že by se urazil. Namísto toho 

na Severuse hleděl neutrálně a trochu vyzývavě. „Říkáš, že bys chtěl vidět, jak 

vypadám?“ 

Severus překvapeně pozvedl obočí, opřel se na židli a překřížil paže na prsou. 

„Pročpak?“ vybídl ho. „Nabízíš mi, že se tu svlékneš do naha a předvedeš mi své 

tělo?“ 

Harry se usmál, i když jen zlehka, a na tvářích se mu objevily červené skvrny. 

„Možná,“ hlesl vyhýbavě. „Chceš to?“ 

Severus se pobaveně zasmál. „A co? Uděláš to? Prostě tak? Beze vší romantiky? 

Bez čokolády a bez růží?“ 

Harry zrudnul ještě víc. „Proč se ptáš? Přinesl´s snad s sebou nějaké růže?“ 
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„Obávám se, že ne,“ odpověděl Severus a celou dobu se přitom ušklíbal. 

Harry vykouzlil stejný úšklebek. „Máš nějakou čokoládu?“ 

Severus se tiše zasmál, zašmátral v kapsách svého hábitu a začal hledat – než 

nakonec vytáhl malou krabičku s čokoládovou žabkou. 

Harry doširoka rozevřel oči. „Kdo jsi a co´s provedl se Severusem Snapem?!“ 

Severus se zamračil. „To bylo pro Huga!“ zavrčel a začal krabičku uklízet zpátky. 

„Tak to tedy ne. Dej to sem!“ dožadoval se Harry a Severus mu krabičku hodil. 

Harry ji bez námahy chytil a otevřel. Vytáhl žabku ven, olízl ji a pak se do ní 

zakousl, zatímco ho Severus pozoroval, najednou rozrušený tím neuvěřitelně 

zvrhlým způsobem, že daroval čokoládovou žabku – sladkost pro děti – svému 

bývalému, o dvacet let mladšímu studentovi, aby ho přiměl se před ním 

svléknout. 

Harry dojedl, vychutnal si každý kousek, a nakonec si olízl rty. 

„Nuže,“ zauvažoval, „teď zřejmě nastal čas, abych splnil svou část dohody.“ 

Zvedl ruce ke své košili a rozepnul ji, zatímco ho Severus sledoval, uhranutý, 

když se před jeho očima odhalovalo to dokonale osvalené tělo. Harry košili klidně 

složil a přehodil ji přes opěradlo židle, než po Severusovi střelil radostným 

úsměvem. 

„Harry,“ zamumlal Severus a chytil ho za zápěstí, „přestaň.“ 

Harry na něj hleděl s otázkou v očích. 

„Omlouvám se,“ vyjádřil se Severusi tiše. „Často dřív mluvím, než myslím. 

Nechci tebou manipulovat, nebo tě nutit k něčemu, co bys jinak neudělal.“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Ne, to je v pořádku. Myslím tím… pokud mě chceš vidět, 

rád tě nechám.“ 

Severus se jemně zasmál a stáhl své ruce z Harryho. „V tom případě tedy, 

prosím, pokračuj.“ 

Harry přikývl. Rozepnul si pásek, nechal sklouznout kalhoty spolu se spodním 

prádlem až dolů ke svým kotníkům a pak z nich vystoupil a přešel přímo před 

Severuse. 

Severus, který stále ještě seděl, cítil, jako by bylo jeho povinností odvrátit zrak, 

ale nedokázal se k tomu přinutit. Beze studu a bezhlesně hleděl na jeho svalnaté 

paže a hruď, na ztvrdlé bradavky, útlý pas a pak… jeho oči následovaly pěšinku 

z tmavých chloupků vedoucích od Harryho podbřišku do jeho slabin, aby uctily 

jeho zcela ztopořený penis. 

Když Severus nakonec našel svůj hlas, tiše se zeptal: „Mohu se tě dotknout?“ 

„Jistě,“ potvrdil Harry, „jak jen chceš. Nemusíš se ani ptát.“ 
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Severus spočinul rukou na Harryho boku, lehce ho hladil bříšky prstů. Harry se 

trochu chvěl a lapal po dechu, když ta bříška přejížděla podél tmavých chloupků 

na jeho břiše, aniž by se dotýkala jeho erekce. 

„Líbí se ti to?“ vyzval ho Severus. 

Harryho penis s sebou divoce zacukal. 

„To můžeš říct sám,“ zašeptal Harry a zněl lehce zemdleně. 

Severus se postavil a obešel ho. Položil mu ruku na záda. Harry vydal blažený 

povzdech a přimkl se do toho doteku. 

Severus dvěma prsty přejížděl po Harryho zádech, dolů podél páteře, až skončil 

na jeho bedrech. Harryho tělo vyzařovalo teplo, s každým polaskáním se lehce 

otřásalo. Severus přitiskl své rty na zadní část Harryho krku. 

„Ach,“ zamumlal Harry a mimovolně zvedl ruku, jako by chtěl automaticky 

odpovědět tím, že se začne dotýkat sám sebe. 

Severus se okamžitě přesunul, jemně Harryho ruku zachytil, prsty obkroužil 

kolem jeho zápětí. 

„Pane Pottere,“ pronesl pobaveně a jen se špetkou výsměchu v hlase, „hodláte 

tady před svým starým profesorem onanovat?“ 

„To rozhodně ne,“ odvětil Harry a očividně se snažil znít popuzeně. „Jak vás 

vůbec mohlo něco takového napadnout?“ 

Severus stále svíral Harryho zápěstí, zatímco druhou rukou zamířil znovu dolů na 

jeho břicho, čímž z Harryho rtů vydobyl další zalapání po dechu. Harryho tělo se 

začalo divoce třást. 

„Měl bych… jít… do… ach… sprchy,“ huhlal Harry nesouvisle. 

„Opravdu?“ zašeptal Severus, propustil Harryho zápěstí, aby ho neomezoval, a 

znovu spočinul pravou rukou na jeho boku. „Proč takový spěch?“ Pak opět přitiskl 

rty na Harryho týl a začal ho tam líbat, tentokrát prudčeji, jazykem kmital po 

Harryho kůži. Zvedl druhou ruku a dovolil si bříšky prstů přejíždět po Harryho 

bradavkách. Vzal jednu mezi prsty a jemně ji mnul. 

„To je… Já… Ách…!“ vykřikl Harry ostře. Jeho tělo s sebou divoce zazmítalo a pak 

na vteřinu či dvě zcela ztuhlo. „Nevadí,“ zachraptěl Harry a zněl zcela pokořeně, 

„příliš pozdě.“ 

Severus sklouzl rukou na Harryho břicho a níž, jen aby tam našel ochablý penis, 

na kterém lpěly stopy semene. 

„Promiň,“ zašeptal Harry, „obvykle… to nedělám… Vlastně, jsem to neudělal 

nikdy,“ dodal spěšně. 

„Že bys vyvrcholil z prostého doteku?“ zeptal se Severus, aby si to vyjasnil, 

navzdory všemu pobavený celou situací. 

„Jo,“ zamumlal Harry, „promiň.“ 
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Severus ho obešel a postavil se k němu tváří v tvář. Harry měl zarudlý obličej a 

na čele se mu shromažďovaly kapičky potu. Severus objal jeho tvář rukama a 

starostlivě na něj pohlédl. 

„Neuvedl jsem tě do rozpaků, že ne?“ zeptal se něžně. „Protože to nebylo mým 

záměrem.“ 

„Myslím, že jsem uvedl do rozpaků tak leda sám sebe,“ odvětil Harry rezignovaně 

a pak se usmál. „Ale stálo to za to.“ 

Severus poté zcela impulzivně, hledě na Harryho s prohnaným, vlčím úšklebkem, 

zvedl prst potřísněný Harryho semenem ke svým rtům. 

Harry zuřivě zavrtěl hlavou. „Nedělej to…“ požádal ho nepřesvědčivě. 

„Och?“ nadhodil Severus s úsměvem, „můj pán mi zakazuje, abych ho ochutnal? 

Je to snad nějaké mimořádné privilegium,“ dobíral si ho, „které bych si měl 

zasloužit?“ 

Harry na něj zíral s údivem. „Jsi… jsi hrozný!“ obvinil ho. „Jen nechci, aby ses 

urazil.“ 

Severus nechal mléčně bílou kapku dopadnout na svůj jazyk, aby ochutnal tu 

nahořklou, lehce kovovou chuť semene mladšího muže. 

„Nu, chuť to není nepříjemná,“ pronesl nakonec a díval se při tom přímo na 

Harryho. „Daleko lepší než sliny polovida.“ 

Harry zavrtěl hlavou a odvrátil se. Severus ho sledoval se zalíbením a jen 

s drobným bodnutím viny. „Jsi v pořádku?“ zeptal se pak tiše. 

„Z větší části ano,“ odpověděl Harry, zněl trochu naštvaně a trochu pobaveně 

zároveň. „Mohl jsi mi to ulehčit, víš?“ 

„Jak?“ 

„Tím, že bys připustil, že máš neskonale talentované ruce a tohle… že se stalo 

kvůli tvému neodolatelnému kouzlu a ne kvůli nedostatku mé sebekontroly.“ 

„Nuže,“ ušklíbl se Severus, „nepochybně to tak bylo.“ 

„Ano.“ 

„Tato mladá hvězda kouzelnického světa by přece nikdy nedosáhla orgasmu jen 

tak, jedině, kdyby to způsobilo něco naprosto dechberoucího.“ 

„Přesně.“ 

Severus vzal Harryho tvář znovu do dlaní a jemně ho políbil, ochutnával stopy 

čokolády stále ulpívající na Harryho rtech a nakonec ho propustil. 

„Přebírám za to plnou odpovědnost,“ prohlásil pak vyrovnaně. „Celé je to moje 

chyba.“ 

„Úplně,“ zabručel Harry, sehnul se a posbíral si své oblečení. „Jdu do sprchy.“ 
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Kapitola 46 – Zlomeniny na duši 

Harry se vynořil z koupelny asi za půl hodiny, s ručníkem obtočeným kolem pasu. 

Začal vytahovat čisté oblečení z kufru u postele a oblékal se a Severus ho 

pozoroval a cítil se neobyčejně chlípně, že tak činí. Vážně si připadal jako 

Quasimodo, zvoník od Matky Boží, že tak bezostyšně a hladově touží po někom, 

na koho neměl žádné právo – po někom lepším, silnějším a čistším, než byl on 

sám – a přesto zjistil, že ho to přesto nedonutilo, aby se zachoval slušně a 

odvrátil zrak. 

Harry k němu došel a usmíval se. „Díval ses na mě,“ utrousil. 

Severus se poněkud napjal, ale pak s předstíranou lhostejností pokrčil rameny. 

„Vadí ti to?“ 

Harry se nahnul a líbnul ho na čelo. „Vůbec ne. Myslím, že je to roztomilé. Můžeš 

zůstat o něco dýl?“ 

V Londýně už bylo v současné době vcelku pozdě, ale Severus se ještě necítil 

unavený – dokonce ani trochu. Jeho vnitřní hodiny byly zmatené a on by nespal, 

ani kdyby se hned vrátil domů, a tak se rozhodl, že může stejně tak zůstat další 

den na ostrově. 

Strávili zbytek rána a část odpoledne v lesíku – analyzovali flóru a ujišťovali se, 

že to tam bude pro nově vylíhnuté kokatrise bezpečné. Nakonec objevili možný 

problém – okrsek výhonků zubatých pelargónií a Severus se nabídl, že přinese 

lektvar proti pleveli, aby se jich zbavili. Harry začal proti herbicidnímu lektvaru 

okamžitě protestovat a nakonec spor vyhrál – načež strávili zbytek odpoledne 

vytrháváním a přenášením výhonků, než by mohly způsobit potíže. 

Během práce spolu tiše hovořili – většinou pokládal otázky Severus. Překvapil 

Harryho i sebe, že se vyptával na ostatní, které krom Harryho ovlivnil prach 

z viteálu. Znal se totiž dost dobře na to, aby připustil, že se o ně nezajímá z obav 

o jejich blaho, ani z potřeby ujistit se, že byly všechny pozůstatky prachu ze 

světa opravdu odstraněny. Možná ho vedla jen prostá zvědavost, možná to byla 

touha uzavřít tuto kapitolu svého života pro jednou a provždy, nebo za to možná, 

možná, mohl slabý podtón zášti při myšlence, že by on a Harry byli jediní, kteří 

po událostech v Godrikově Dole strádali. 

Harry mluvil a Severus poslouchal. 

George Weasley prodal svůj žertovný obchod a ztratil zájem o všechny rošťárny i 

kanadské žertíky. Strávil celý rok pitím, dokud ho nakonec z jeho mizerného 

stavu nevytáhli Ron s Percym. Percy mu zařídil nějakou obyčejnou práci na 

Ministerstvu a George si tam vedl poměrně slušně. 

Percy sám se zhroutil, zcela zděšený faktem, že užil svou vlastní hůlku, aby na 

válečného hrdinu umístil trvalý otrocký cejch, avšak své místo na Ministerstvu si 

udržel, spolu s Amosem Diggorim i Kingsleym Pastorkem. 
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„Asi je lepší, že zůstali,“ uvažoval Harry. „Kingsley odvádí na Ministerstvu kouzel 

dobrou práci a všichni alespoň rozpoznají nebezpečí, kdyby se s nimi začalo 

manipulovat a tahat za drátky.“ 

O tom se Severus nemohl dohadovat. 

Oliverovi Woodovi se očividně už tak dobře nevedlo. Jednoduše se stáhl a 

nakonec opustil zemi, aby začal trénovat famfrpál někde jinde. Harry nevěděl 

kde. Ron se s ním pokusil navázat kontakt, ale Oliver neodpověděl. 

Lee Jordan byl ten nejodolnější ze všech, jak Harry poznamenal s nuceným 

úsměvem. Jakmile vliv prachu pominul, Cassidy ho, zděšená a rozzuřená 

zároveň, opustila a vzala s sebou děti. Poté však Lee učinil všechno správně, jak 

by se tak řeklo. Nechal se vyšetřit u svatého Munga a požadoval ten 

nejdůkladnější test nitrozpytem, aby se ujistil, že je zase sám sebou. Pak 

vyhledal psychologa. S Hermionou a Ronem zůstal ve styku a oni ho přijali mezi 

sebe, sice bez přílišné hřejivosti, ale bez předsudků i vzájemného obviňování. 

Občasně je navštěvoval, dokud se jednoho dne, asi před rokem, u Hermiony a 

Rona nestavil Neville, právě když Lee odcházel. Jakmile ho Neville spatřil, 

vybuchl – zaútočil na něj přímo na ulici, málem z něj vymlátil duši, za bílého dne, 

kde ho mohl kdokoliv vidět. V době, kdy si Ron a Hermiona uvědomili, co se 

děje, crčela už z Leea krev a měl několik zlomenin, ale přesto odmítal kohokoliv 

obvinit a tvrdil, že Neville jednal v sebeobraně. 

Severus sebou mimovolně cuknul. „Mrzí mě to,“ pronesl automaticky, ale bez 

přílišných emocí. 

„Mrzí tě, co se stalo Leeovi?“ zeptal se Harry. 

Severus pokrčil rameny. „No, v podstatě nijak zvlášť, ale jedna moje část má 

pocit, že by mělo.“ 

„Nemusí tě to mrzet,“ konstatoval Harry klidně, „myslím, že pro něj ta 

nakládačka byla docela očišťující a že mu prokázala větší službu než léta 

jakékoliv terapie. I když pochybuji, že to Neville tehdy tak zamýšlel,“ dodal Harry 

s neveselým úsměvem. „Jak se vlastně má?“ 

Severus byl tou otázkou překvapený. „Kdo? Neville? Domnívám se, že o něm víš 

víc než já.“ 

Ale Harry zavrtěl hlavou. „Vůbec se mnou nemluví. Poté, co Ginny přivedl zpět do 

Godrikova Dolu, odešel – a to bylo naposledy, co jsem ho viděl. Hermiona a Ron 

mi o něm taky nikdy nic moc neřekli. Všechno, co vím, je, že stále pracuje u 

svatého Munga a že se pořád přátelí s Ginny.“ Pak pohlédl na Severuse. „Je… 

doufám… v pořádku, že ano?“ 

„Vypadá docela vyrovnaně a profesně se mu daří, i když jeho práce začala za 

poslední rok trochu upadat – ovšem ne natolik, aby to vyvolalo znepokojení,“ 

odpověděl Severus. „Přesto mě tento příběh zarmucuje. Nikdy nevypadal jako 

bezdůvodně násilnický typ.“ 
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„To ne,“ souhlasil Harry, „myslím si, že taky není zcela sám sebou po tom, čeho 

byl kvůli mně svědkem.“ 

Následovalo dlouhé, nepříjemné ticho. Harry seděl tiše na zemi, krčil se a díval 

se stranou. Severus ho strnule pozoroval a cítil, jako by se mezi nimi vztyčila 

neviditelná stěna. 

Severus byl zdeptaný a vztekal se sám na sebe. Všechno šlo tak dobře, než se 

rozhodl šťourat v minulosti a pokládat ošemetné a zbytečné otázky, aniž by 

k tomu měl dobrý důvod. A teď, když se v jeho mysli ty pokořující a hořké 

vzpomínky vynořily na povrch, seděl tu v absolutní tichosti a snažil se uklidnit, 

znovu a znovu si připomínaje, že tento mladý muž před ním není Tom Raddle a 

že všechny ty vzpomínky opravdu jsou jen vzpomínkami. 

Napětí narůstalo, až bylo bezmála hmatatelné. 

„Musím jít,“ oznámil Severus tiše. 

„Já vím,“ potvrdil Harry. Neviditelná bariéra mezi nimi zmohutněla a začala být 

nepřekonatelná. 

„Harry,“ požádal ho Severus, „pojď ke mně.“ 

Mladší muž se po něm nervózně a váhavě podíval, ale pak se k němu přišoural, 

skrz kapradí a mechem porostlé větve stromů ležící na zemi. Severus rozevřel 

svou náruč a Harry ho zprudka objal, držel ho zoufale a šíleně zároveň. 

Severus mu položil hlínou ušpiněnou ruku na hlavu a jemně ho hladil po vlasech, 

znovu a znovu po hodně dlouhou dobu, dokud nakonec neucítil, jak se Harry pod 

jeho dotekem uvolnil a jak se to napětí začalo zmírňovat. Všechny hrůzostrašné 

vzpomínky se také začaly rozplývat a vzdalovat se do pozadí, až nakonec Tom 

Raddle z jeho mysli odešel a zbyl jen Harry, přimknutý do jeho doteku, tisknoucí 

tvář na jeho rameno. 

„Je po všem, víš?“ vyjádřil se Severus tiše. „Úplně po všem.“ 

„Ano.“ Harry zvedl hlavu a pohlédl na něj se zoufalou nadějí v očích. „Vrátíš se?“ 

Severus přikývl. „Budu se vracet znovu a znovu.“ 

„Opravdu?“ 

„Pokud chceš.“ Ještě jednou projel prsty Harryho vlasy a pak se naklonil 

k polibku. Cítil z Harryho rtů hořkost a slanost jeho slz, ale přesto polibek 

prohloubil, laskal Harryho jazyk svým, dokud mu druhý muž nezačal s divokou 

nevázaností polibek oplácet. 

„Chci, tak moc,“ hlesl Harry, když se jejich rty nakonec oddělily, „ale tohle je 

úplně šílený. Nemám tušení, jak by to mohlo fungovat se všemi těmi 

vzpomínkami, které nás poutají.“ 
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„To mi také není jasné,“ přiznal Severus, „ale vím jedno – jestli tě ztratím, tak ať 

se tak raději stane mou vlastní hloupostí a neschopností a ne kvůli tomu, že se 

poddáme vzpomínkám na Toma Raddlea.“ 

„Cítím to stejně,“ zamumlal Harry. „Dej o sobě vědět, ano?“ 

„Dobře,“ svolil Severus a postavil se. „Tak se tedy uvidíme pak.“ 

Odcházel od něj a celý ten čas na sobě cítil Harryho oči, přesto se neodvažoval 

zastavit a odhlédnout se. 

Když se následujícího rána vrátil ke svatému Mungovi, okamžitě se vydal za 

Nevillem Longbottomem. Několik minut v tichosti sledoval, jak mladý muž 

pracuje ve skleníku. V řeči jeho těla bylo napětí a hněv, více, než u něj Severus 

kdy předtím viděl. 

Nakonec Severus na skleník hlasitě zaklepal, a když se Neville otočil, aby na něj 

pohlédl, Severus mu pokynul, aby vyšel ven. 

„Pojďte se mnou,“ řekl mu prostě a Neville ho bez protestů následoval. 

Odvedl ho do své kanceláře a ukázal na křeslo naproti svému stolu, do kterého 

se Neville poslušně usadil. 

A poté celou půlhodinu hovořil, zatímco Neville poslouchal. 

Řekl mu o všech těch mnohých vraždách a krutostech, kterých byl svědkem za 

celá léta své špionské práce. Pověděl mu o smrti Charity Burbageové, jejímž 

tělem, po smrti stále ještě nevychladlým, Voldemort nakrmil Nagini. Pověděl mu 

o dívce, která ho prosila o pomoc a na kterou v okamžiku zoufalství seslal smrtící 

kletbu. Neville poslouchal v naprosté tichosti, aniž by vzhlédl či hlesl. Když pak 

nakonec zvedl hlavu, byly jeho oči lesklé neprolitými slzami. 

„Musíte si uvědomit, že nic z toho, co se odehrálo v Godrikově Dole, není vaše 

chyba,“ podotkl Severus otevřeně. 

„Tím si nejsem jistý.“ 

„Ale já ano,“ oponoval Severus vyrovnaně. „Prokázal jste tam velkou odvahu a 

vychytralost. Nikdo by to neudělal lépe, ani by toho nezvládl za daných okolností 

více.“ 

Neville se celý napjal. „Tak proč…?“ začal se ptát, ale pak mu ten dotaz odumřel 

na rtech a znovu odvrátil zrak. 

„Proč stále cítíte takový vztek?“ zauvažoval Severus tiše. „Proč máte pocit, že už 

nikdy nic nebude v pořádku?“ 

Neville beze slov přikývl. 

„Když je člověk svědkem násilí a nemůže jednat, dokonce ani z dobrých důvodů, 

pak to jeho duši poláme,“ odpověděl Severus tiše. „Váš hněv je důkazem těch 

zlomenin, ne známkou, že jste něco udělal špatně.“ 

„Zlomenin,“ zopakoval Neville, „jako při vraždě?“ 
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„Jsou podobné, ale ne stejné. Když zažijete násilí, vaši duši to poláme. Vražda ji 

roztříští.“ 

Neville znovu přikývl. Pak seděli chvíli v tichosti, dokud se Neville nakonec 

nezeptal: „A teď co?“ 

Severus na něj hleděl, překvapený jeho otázkou. 

„Nevím,“ připustil. „Sám jsem neplánoval víc, než že násilnosti celé té války 

přežiji. Ale možná bychom teď, když je všemu konec, mohli svým životům 

dovolit, aby se to na nich odrazilo.“ 

 

Kapitola 47 - Nepozvaný 

Trvalo několik dní, než byla vakcína hotová, a další dva týdny, než byly úspěšně 

završeny klinické testy. Během těch dní se Severus zaměstnával prací, dělal, co 

mohl, aby neulpíval ve snění, a nedovoloval přehnaným nadějím, aby v jeho 

srdci zapustily kořeny. 

Za nocí snil o talentovaných rukách, zářivých zelených očích, vlhkých černých 

vlasech a pocitu svých vlastních rtů hladově a zoufale přitisknutých k Harryho 

krku. 

Během těch dvou týdnů mu Harry poslal tři sovy. V prvním dopise ho informoval 

o stavu lesíku – že byl již plně připravený pro příchod kokatrisů. Ve druhém mu 

sděloval, že na Oddělení péče o kouzelné tvory dokončil veškeré papírování 

ohledně přemístění zvířat. A třetí obsahoval pouze pět slov: Chybíš mi. Chci tě 

vidět. 

Na žádný z nich neodpověděl, třebaže cítil, že by asi měl, pokud chce, aby toto 

nezvyklé a křehké spojení přetrvalo. Ale přesto – kdyby odepsal, měl by pocit, že 

žadoní nebo možná… připouští svou slabost, a to nikdy neudělá. 

Nakonec, když byly klinické testy zdárně dokončeny, se u něj v kanceláři stavila 

Hermiona a přinesla mu dárkový koš a blahopřání, kvůli čemuž se na ni pohrdavě 

zamračil. 

„Takže,“ pronesla bezstarostně, zatímco ho sledovala, jak její přání hodil na stůl, 

aniž by jej otevřel, „co budete dneska večer dělat?“ 

„Budu si číst,“ odvětil nekompromisně, jako by to byla ta jediná věc, kterou stálo 

za to v pátek večer podniknout. 

„Na večeři u nás bude Harry.“ 

„Och.“ Pocítil bodnutí viny, že nereagoval na jeho vzkazy, ale na venek to nedal 

nijak znát. 

„Chová se jako bezmezně zamilovaný puberťák,“ zamumlala Hermiona s hraným 

nesouhlasem. „Nikdy jsem ho tak neviděla. Doufám, že neprovede něco… 

nevhodného.“ 
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„Jako třeba?“ zeptal se i přesto, že nechtěl. 

„Nuže, má sklony chovat se emocionálně, bez ohledu na pravidla obvyklé 

slušnosti. Ani bych se moc nedivila, kdyby se u vás objevil nepozvaný. Já 

samozřejmě udělám, co bude v mých silách, abych ho odradila od toho, aby 

provedl něco tak nezdvořilého.“ Koutek úst se jí lehce pozvedl, ale ne natolik, 

aby se skutečně usmála. 

„To byste raději měla,“ zavrčel Severus. 

„Rozhodně mu sdělím, jak je naprosto neomalené klepat někomu na dveře bez 

předchozího varování, řekněme, v pátek v devět hodin večer,“ sdělila mu klidně. 

„Pěkný den, pane.“ 

Zbytek dne strávil přemýšlením o nadcházející „spontánní“ návštěvě, hůř než 

bezmezně zamilovaný puberťák, jak si s nechutí pomyslel, ale nebyl schopen 

přestat. Byl tak nervózní, že si dokonce vzal i na zbytek dne volno a skončil tím, 

že celý svůj domov uklidil – nejen, že poklidil největší nepořádek a „žumpu“, jak 

jeho okolí tak laskavě pokřtil Hugo, ale opravdu ho uklidil, sesílal silná Pulíxero, 

dokud nebyl jeho byt úplně bez poskvrnky. A pak se rozhodl, že je to až moc 

čisté, dokonce tak, že to bude podezřelé, a poházel po podlaze kolem gauče 

několik knih, aby vytvořil zdání běžného nepořádku. 

A aby nebylo jeho ubohosti dost, ještě si důkladně umyl vlasy, přinutil je, aby se 

zdály méně mastné a méně odpudivé než obvykle. Když byl hotový a ještě měl 

trochu času, vzal to letaxem na Příčnou ulici a přihrnul se do květinářství, kde 

odchytil květinářku právě na odchodu a vyžádal si od ní opětovné otevření 

obchodu, aby mu mohla prodat jednu růži na dlouhém stonku. Poznala ho, 

samozřejmě že ano, smilovala se nad ním a pomohla mu vybrat tu nejhezčí. 

„Jakou barvu?“ zeptala se. 

Zíral na ni, jako by nerozuměl. Růže, kterou držela, měla přece tmavě rudou 

barvu, jak si poručil. 

„Musíte si uvědomit, že nejste omezen tradičními barvami,“ vysvětlila mu, 

„existují květinová kouzla, která upraví barvu, na jakoukoliv chcete. Někdo si 

objedná růži bronzovou a hned druhý den modrou.“ Bezostyšně se na něj 

usmála. „Takže, jaká to bude?“ 

Zamračil se na ni a zavrtěl hlavou. Ještě nebyl tak daleko, aby si poručil 

šarlatovou a zlatou, i když k tomu měl až nebezpečně blízko. A pak, když se 

vrátil domů, čekal jako nějaký ubožák, ještě zoufaleji a žalostněji, než jak kdy na 

někoho čekal za celý svůj život. 

Už bylo skoro devět a on už se bezmála vzdal všech nadějí, když se konečně 

ozvalo klepání na dveře a on se vydal otevřít. 

Harry stál v zádveří a vypadal úzkostněji a nervózněji, než jak si ho Severus kdy 

pamatoval. 
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„Ahoj,“ pronesl mladší muž tiše. 

„Ahoj,“ odpověděl, ale neučinil žádný pohyb, aby ho vpustil. Cítil se zcela 

rozpačitě a nejistě ohledně toho, co říct. 

„Rád tě vidím,“ hlesl Harry s váhavým úsměvem. 

„Je ti jasné, jak nezdvořilé je přijít sem nepozvaný?“ Rozpačitost celé situace 

narůstala každým okamžikem. 

„Já vím,“ přiznal Harry, „měl jsem dopředu zavolat nebo tě požádat o dovolení, 

jestli se můžu stavit.“ 

„Tak proč jsi tak neučinil?“ 

Harry se zhluboka nadechl. „Mohl bys odmítnout.“ 

„Stále mohu odmítnout,“ poukázal chladně. 

„Pravda,“ připustil Harry a ustoupil o krok vzad, „ale takhle se alespoň uvidíme 

tváří v tvář.“ 

Slyšet ta slova Severuse téměř fyzicky zabolelo a on sklopil oči. „Máš hlad?“ 

„Ne, jedl jsem před dvěma hodinami u Rona a Hermiony,“ odpověděl Harry, „ale 

pokud máš přichystanou večeři, nebudu tvoje plány rušit.“ 

„Nemám,“ řekl Severus. „Pojď dovnitř. Prosím.“ 

A tak Harry vešel, následoval ho do obývacího pokoje. A mezitím se zájmem 

prozkoumával okolí – nábytek v obývacím pokoji, kuchyň a mrknul dokonce i na 

dveře vedoucí nahoru. Severus stál pár kroků od něj a častoval ho obezřetnými 

pohledy. Očekával, že bude pod drobnohledem, a tak na oplátku věnoval 

pozornost Harrymu. 

Mladší čaroděj se přesunul ke knihovně a přelétl tituly knih. „Zvoník u Matky 

Boží?“ všiml si. 

„Četl jsi?“ 

Harry mu věnoval pokřivený úšklebek. „Viděl jsem film. Počítá se to?“ 

„Ani ne.“ 

Hleděli na sebe, mezi nimi viselo nepohodlné ticho. A pak k němu Harry přešel, 

pomalu a plaše, dokud se neocitl přímo před ním a nehleděl na něj s úžasem a 

vděčností. 

„Děkuji ti,“ řekl tiše, „děkuji ti, že´s mě vpustil.“ 

Zbytek se odehrál jako ve snu. Neproběhlo žádné vysvětlování, žádné omluvy, 

ani prominutí či otázky. Bylo to, jako by nad nimi jejich fyzická těla převzala 

nadvládu. Natáhli se po sobě se zoufalou potřebou po opětovném propojení a 

naplnění. Pohnuli se k polibku v tu samou vteřinu, jejich rty se v sobě uzamkly, 

prsty se kolem sebe sevřely. 
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Zatímco se stále líbali a pořád se navzájem urputně drželi, došli až do ložnice a 

nějak se jim to podařilo, aniž by po cestě klopýtli - i když jen sotva. 

Severus dokonce zapomněl i na to cítit se trapně, že jeho ložnice není právě 

výstavní. Byla tam jen staromódní, obrovská postel, jednoduchý noční stolek, 

židle a otevírací skříň, ve které jen stěží něco bylo. Pokud se Harry něčeho z toho 

štítil, nedal to znát; vlastně vypadal, že si nevšiml ničeho jiného než té růže na 

dlouhém stonku ležící na posteli, rudé plátky kontrastující s vybledlou hnědou 

barvou starých pokrývek. 

Na Harryho rtech se zformoval drobný úšklebek. „To vždycky necháváš na posteli 

růži?“ vyzval ho. 

„Samozřejmě,“ odpověděl Severus vážně, „jeden nikdy neví, kdy se u něj zastaví 

jeho bývalý student.“ 

„To je velmi uvážlivé,“ souhlasil Harry. „Je to snad pobídka k tomu, abych se 

svlékl?“ 

Severus se bezcitně ušklíbl. „Klidně si to tak vylož.“ 

O několik chvil později před ním stál Harry zcela obnažen a jeho oblečení se 

spolu s jeho hůlkou válelo na neorganizované hromadě u nohou postele. 

Harry ho sjížděl očima a Severus se najednou cítil nervózní pod jeho vyčkávavým 

pohledem a tím dokonale tvarovaným tělem přímo před ním, na dosah, 

v drastickém kontrastu k jeho vlastnímu stárnoucímu a neatraktivnímu tělu – a 

přesto bylo z nějakého důvodu k dispozici k dotekům. 

„Zavři oči,“ požádal ho Severus. 

Harry se podvolil a pak bez pobídky ulehl na postel, na záda, s očima stále 

zavřenýma a rukama podél boků. 

Severus se usadil vedle něj a prostě na něj několik minut hleděl, snažil se 

zapamatovat si každou nuanci jeho mladého, svěžího vzhledu, zaznamenával 

všechno do paměti, jako by se bál, že už možná nedostane další šanci se dívat. 

Pak vzal do ruky růži a dotkl se s ní Harryho břicha, poupě navázalo spojení 

s hlavičkou jeho vztyčeného penisu. Harry vydal tiché zalapání po dechu, prsty 

se mu sevřely do pěstí kolem prostěradla a sežmoulaly ho. Severus jemně 

navigoval růži vzhůru, květ cestoval po Harryho hrudi a pak polaskal klíční kost, 

hrdlo a nakonec spočinul na jeho rtech. Harry ho s vyrovnaným úsměvem políbil 

a pak s očima stále zavřenýma hravě po květině chňapl zuby. 

Co Severus učinil v následující vteřině, bylo čistě automatické a zcela instinktivní 

– bez přemýšlení a s rychlostí blesku přejel palcem a prostředníčkem po stonku a 

sloupal z něj trny, než by mohly přijít do kontaktu s Harryho ústy. Když se 

Harryho rty sevřely kolem stonku a zjistily, že je neškodný, otevřel mladší muž 

oči a uviděl po Severusových prstech stékat pramínky krve. 
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Rychle se posadil a uchopil ho za ruku a pak, aniž by utrousil slovo, hrábl po 

hůlce. Severus ale unaveně zavrtěl hlavou, vytáhl svou vlastní a pronesl 

jednoduché léčivé kouzlo. O moment později bylo říznutí zahojeno a dokonce i 

stružky krve byly z jeho ruky pryč. 

„Proč?“ zeptal se Harry vyčítavě. 

Severus pokrčil rameny. Byl to čistý instinkt, automatická odpověď – nic víc. 

„Vzrušuješ se kvůli nesmyslům,“ odvětil Severus ostře a snažil se zbavit svůj hlas 

rozpačitosti, jenže v tom až tak neuspěl. 

Harry dál seděl skrčený na posteli, objímal si kolena a hleděl dolů. 

Severus si lehce povzdechl. Pak odhodil růži na podlahu. Celý ten pocit naprosté 

mizérie a nepříjemnosti se znovu vrátil ještě v doprovodu s vytrvalým vnitřním 

hláskem, který mu tvrdil, že cokoliv udělá, nikdy to nebude správně ani dobře. 

„Omlouvám se, jestli jsem tě zneklidnil,“ řekl nevesele. 

Harry vzhlédl se smutným úsměvem a natáhl se po jeho ruce. 

„Pokud si na můj účet hodláš odírat prsty do krve, tak se mi po tom alespoň 

neomlouvej.“ 

Znepokojení se začalo rozplývat, Severus se nuceně usmál a nabídl mu drobné 

přikývnutí. 

„Proč?“ nadhodil Harry znovu tiše. „Co by tě k něčemu takovému přimělo? Je to 

to pouto?“ 

Severus sebou trhnul. Ani v nejmenším nechtěl v tomto rozhovoru pokračovat. 

„Proč?“ trval na svém Harry. 

„Chceš po mně upřímnou odpověď?“ 

„Prosím.“ 

„Upřímná odpověď zní: Ne. To pouto takhle nefunguje. Netahá za moje provázky. 

Nepřikazuje mi, jak mám jednat. Neřekl jsem ti, že nejsem kvůli němu méně 

člověkem?“ 

„Tak proč…“ 

Severus si lehce povzdechl, kvůli té přetrvávající otázce bylo nemožné setřást 

dojem, že je na intenzitě jeho citů něco ostudného nebo nezdravého. 

„Je to, jak to je,“ pronesl Severus nakonec. 

Harryho výraz se změnil na ještě soucitnější. „Tak co je potom ode mne třeba, 

abych ti zabránil něco podobného zopakovat.“ 

Severus se ušklíbl. „Už nikdy v celém svém životě nesmíš udělat nic bláznivého 

nebo lehkomyslného. To je všechno.“ 

Koutky Harryho úst se také lehce nadzvedly. „To by mělo být dostatečně lehké.“ 
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„Vskutku.“ 

Znovu spojili prsty a Severus se svými rty dotkl Harryho čela. Harry se k němu 

tiskl nahý a trochu se chvěl a Severus dokonce i skrz svou košili cítil vyzařující 

teplo z těla tohoto mladého muže. 

„Jsem vyděšený,“ hlesl pak Harry neočekávaně. A najednou vypadal zvláštně 

zranitelně, se stínem hrůzy a děsu protínající jeho tvář. 

„Vyděšený? Z čeho?“ 

„Nechci ti znovu ublížit,“ konstatoval Harry tiše. 

„Já vím.“ 

Znovu se krátce políbili a pak seděli v tichosti, tváří k sobě. 

Severus mu jemně položil dlaň na hrudník a navigoval ho, aby si lehl na záda. 

Harry se bezodkladně podvolil, zavřel oči a nechal paže spočinout vedle boků. 

Severus sklouzl prsty podél pěšinky tmavých chloupků směřujících k Harryho 

podbřišku a nakonec se rukou zastavil na kořeni jeho erekce. 

„Ach,“ zašeptal Harry. 

Harryho vůně byla opojná. Voněl po pokosené trávě a slunečním světle a 

vzrušení – voněl svěže a mladě, že to bylo až hříšné mít ho tak nablízku a tolik si 

to užívat. 

Předklonil se nad něj, opatrně, aby nevydal žádný zvuk. Obezřetně přejel špičkou 

jazyka přes hlavičku jeho penisu a sejmul orosenou kapku čiré tekutiny, která 

prosakovala ze štěrbiny. 

Harry sebou celý zacloumal, ale tentokrát nevydal ani hlásku. 

Severus s jemností a skoro až nepřítomně dál jednou rukou hladil jeho penis, 

dlaní přejížděl po jeho délce, zatímco druhou rukou vklouzl mezi jeho nohy a 

nehty pohyboval po jeho stehnech. 

Nebyl si vůbec jist obratností svého jazyka, ale přesto putoval rty po erekci a 

znovu ji olízl, zatímco ji dál zpracovával dlaní. 

Harryho dech se stal namáhavějším, zoufalejším. Severus zvýšil intenzitu svého 

laskání a nakonec opatrně pojal Harryho penis do úst. Stále si nebyl jistý, jestli 

to, co dělal, je správné, ale Harryho tepající erekce ho přesvědčovala, že 

minimálně nedělal nic nepříjemného. Dál ho sál, lehce užaslý, jazykem stopoval 

jeho délku a ochutnával pocit každé žíly, každé nepravidelnosti, každé nuance 

jeho přirození. Rty ho znovu obalil, a když poklesl, zanořila se mu do úst téměř 

celá délka, hlavička natlačená na zadní část jeho krku. 

Cítil, jak mu Harry rukama přistál na týle – ale netlačil ho dolů, ani ho nenaváděl, 

jen ho jednoduše hladil ve vlasech. Severus pokračoval, dokud neucítil, jak se 

v mladším muži buduje orgasmus připraven vytrysknout. Vnímal, jak se mu 

Harryho prsty sevřely na spáncích, jak se ho pokoušel navádět pryč. 
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„Já už bu-…“ začal Harry, ale Severus vzdorovitě a zuřivě zavrtěl hlavou. 

Odmrštil Harryho ruce a znovu ho nasál, tentokrát prudčeji, nehty stále hladil 

vnitřní části Harryho stehen. A pak Harry prudce vyvrcholil, vyprázdnil se 

staršímu čaroději do úst s tichým lapáním po dechu. 

Severus zachytil všechno semeno na jazyku. Jeho chuť byla lehce nasládlá a 

lehce kovová – a byl to v jeho ústech cizí, trochu nepohodlný pocit, ale veden tím 

přemáhajícím, pošetilým nutkáním ohromit svého mladšího milence polkl 

všechno a pak se posadil a zahleděl se na Harryho s jízlivým úšklebkem. 

Harry mu pohled opětoval s doširoka otevřenýma očima, načež se natáhl, aby ho 

objal. „Mohu…“ 

Severus se okamžitě napjal. Poskytovat potěšení byla jedna věc, ale myšlenka na 

to je přijímat, ta pro něj byla příliš nepohodlná, dokonce děsivá. Stále si 

nedokázal dost dobře představit, že by se ho někdo chtěl dotýkat v sexuálním 

slova smyslu. 

„Někdy jindy,“ odpověděl Severus pevně a Harry se zklamaným povzdechem 

přikývl, ale objal ho pevněji. 

„Bylo to úžasné,“ zašeptal. „Tobě… to nevadí?“ 

„Ne. Sám jsem si to užil,“ odpověděl Severus upřímně. „Doufám, že ty také.“ 

„Nemáš ani tušení.“ 

Severus se pousmál, spíš sám pro sebe, když se v něm vzedmul pocit pýchy – 

pýchy, že byl schopen vyvolat takovou reakci od někoho tak krásného, kdo by 

mohl být rozmazlován a dobýván nekonečným množstvím atraktivnějších lidí než 

byl Severus Snape. A pak… návdavkem ke vší té pýše se v něm zrodila ta 

nejdrobnější a nejmenší špetička skutečné naděje a přetrvala. 

Možná by Harry mohl v tomto podivném vztahu najít nějaký ryzí, trvající požitek, 

pomyslel si. I přes všechnu jeho předstíranou lhostejnost a popření navenek, 

zoufale chtěl být schopen držet se toho a nebýt odhozen jako stará, rozbitá 

hračka poté, co se jí dítě znechutí a začne ho nudit. 

Harryho nahé tělo se k němu opět tisklo a Severus ho rukama hladil po zádech a 

bocích. 

„Existuje něco, co bys chtěl?“ zeptal se Harry. „Cokoliv?“ 

„Můžeš mě políbit,“ nabídl mu Severus a pak v duchu zaklel, když si vzpomněl, 

že má v ústech stále stopy po Harryho semeni. Natáhl se po hůlce, aby na sebe 

seslal čisticí kouzlo, ale mladší muž jeho ruku jemně zastavil. Pak se Harryho rty 

uzamkly na jeho ústech a jeho mladý jazyk se vnořil dovnitř, mapoval jeho ústa, 

kde bez pochyby ochutnával sám sebe a vůbec mu to, jak se zdálo, nevadilo. 

A pak, po ten nejdelší čas, co zažil, prostě leželi tváří k sobě a nedělali nic jiného, 

než že se líbali, a Severus si konečně dovolil uvolnit se, když se všechny jeho 

obavy a nejistoty začaly rozplývat. Alespoň prozatím. 
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Kapitola 48 – Obnovené vzpomínky 

Té noci spali společně, v Severusově posteli. Harry zcela nahý, Severus stále 

plně oblečený, ale s hlavou položenou na Harryho rameni. 

Sobotní ráno začalo tím, že se Harry pro ně oba pokusil uvařit snídani, jenže 

přišel na to, že Severus nemá v ledničce nic víc než tři roky starou sojovou 

omáčku a svazek mrkví, každou z nich ohebnější než byly Harryho končetiny 

v den, kdy mu z nich Lockhart jediným „léčivým kouzlem“ odstranil všechny 

kosti. 

„Copak ty jsi nic neslyšel o proteinech?“ zeptal se Harry s pobaveným 

úšklebkem, zatímco v ruce držel řečené mrkve. 

Severus mu úšklebek opětoval. „Mám dojem, že se pod dřezem nalézají ještě 

nějaké plně rozvinuté houby.“ 

Nakonec se vyrazili nasnídat ven – Harry vybral místo a Severus za ně oba 

zaplatil. Mladší muž kvůli tomu trochu reptal, ale Severus ho efektivně umlčel 

jediným svým pronikavým pohledem, potěšen, že to na jeho bývalého studenta 

stále ještě funguje. 

V sobotu večer Severus odešel na trénink soubojů s Minervou a nechal Harryho 

ve Tkalcovské ulici několik hodin samotného. 

„Můžu se na ten tvůj trénink jít někdy podívat?“ zeptal se Harry posléze. 

„To by nebyl dobrý nápad.“ 

„Proč?“ namítl Harry, „Bojíš se, že bych se snad mohl i něčemu přiučit?“ 

„Ne, takové směšné iluze mě už dávno opustily,“ odvětil Severus pohrdavě, 

„avšak já se při tréninku nerad nechávám rozptylovat bezvýznamnými otázkami 

a nejapnými výlevy určitých tupohlavců.“ 

„No dobře, těší mě, že jsme si to tak přátelsky vyříkali,“ zamručel Harry 

sarkasticky, rozvalený na gauči s výtiskem Zvoníka od Matky Boží v rukách, 

„protože na chvilku jsem si myslel, že mi snad řekneš něco škodolibého.“ 

Zbytek soboty pak strávili hrou v šachy, až nakonec Severus znuděný samými 

výhrami zavelel, že se jde spát. Stále se cítil poníženě, že předchozí noci upadl 

do stavu dočasného šílenství, a neměl v úmyslu si to dnes v noci zopakovat. Což, 

jak si žalostně pomyslel, asi bude nějaký jeho začarovaný kruh – to, že se 

nechává přemoci potřebou a touhou, rychle se poddá a okamžitě si začne užívat 

laskavost a soucit druhého muže, jen aby se pak ze samého studu stáhl, když se 

jeho tužba po opětovné sebedůvěře stane nezvladatelnou. Ale protože tomu 

může zabránit, zabrání tomu. Odhodil jeden polštář a slabou deku na gauč a 

vyhnal Harryho do své ložnice. Harry okamžitě začal protestovat a nabídl se, že 

si na gauč lehne sám, což Severus nepřipustil se slovy: 

„Máš dvě možnosti. Buď budeš spát v ložnici, nebo padej domů.“ 



211 

 

„Bastarde,“ zaremcal Harry vyčítavě těsně předtím, než ho políbil na dobrou noc. 

... 

Neděle jako by byla přesnou kopií soboty, tedy kromě toho, že se Harryho 

šachové dovednosti zdánlivě zlepšily a v jedné hře se dokonce pokusil i o remízu. 

Později odpoledne Harry usnul na pohovce se Zvoníkem od Matky Boží v náruči. 

Severus ho užuž chtěl probudit a poslat do postele, ale nakonec se rozhodl ho 

nerušit. Předpokládal sice, že to byl Harryho mazaný způsob, jak mu dopřát 

pohodlí ložnice, ale nakonec nad tím sklesle zavrtěl hlavou a odebral se nahoru. 

V ložnici se převlékl do své obvyklé šedé noční košile a než se pokusil o spánek, 

zhasl světla. Během této noci se však, na rozdíl od těch předchozích, stále 

přetáčel a házel sebou, neschopen ani na okamžik zamhouřit oči. Z Harryho 

přítomnosti v domě se cítil nejistý více, než kdykoliv ve svém životě, a byl 

nervóznější než kočka s dlouhým ocasem v místnosti plné houpacích křesel. 

V jednu chvíli byl připravený vydat se dolů a být mu nablízku, hned vzápětí ho 

však chtěl jít probudit a nemilosrdně vyhodit z domu. Nakonec prostě zůstal ležet 

v posteli, polštář svírající v rukách, a zíral do temnoty. 

O hodinu a půl později s ním ale škublo zaťukání na dveře. 

„Co chceš?“ zavrčel, „Zítra ráno musím do práce.“ 

„Nemůžu spát.“ 

Severus si posměšně odfrkl. „A tak sis myslel, že je to můj problém?“ 

„Ty taky nemůžeš spát,“ odpověděl Harry sebevědomě, „slyšel jsem, jak se tu 

převaluješ.“ 

„Nějak nejsem sto uvěřit, že by nám sdílení našeho utrpení od tohohle všeho 

nějak pomohlo,“ snažil se Severus bránit. 

„Když mě pustíš dovnitř, pak na tom nebude mizerně aspoň jeden z nás,“ odvětil 

Harry. 

„Ano?“ 

„Můžu vejít?“ 

„Dobře tedy.“ 

Harry otevřel dveře a chvíli u nich zůstal stát. Dokonce i v té naprosté tmě 

Severus cítil na sobě jeho pohled, jako by se ho dotkl. 

„Pane Pottere,“ pronesl s takovým pohrdáním, jakého byl jen schopen, „buďto 

odsud vypadněte, nebo pojďte do postele, ale rozhodně tam nestůjte.“ 

Zběsilé šustění přikrývky bylo jedinou odpovědí, kterou dostal, dokud se Harry 

nenasoukal vedle něj a postel se lehce nezachvěla. Severus se otočil zády k 

němu a stiskl polštář. Spánek nepřicházel, ale s tím už se smířil. 
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Harryho dýchání bylo namáhavé a nevyrovnané a Severus sám byl jako uzlík 

nervů. Všechna ta zranitelnost, vyplývající z toho, že nechal někoho pobývat ve 

svém vlastním domě, ve své posteli, byla naprosto nervydrásající. A ke všemu se 

ve své starobylé noční košili a ve svém až absurdně vyhublém těle cítil ještě více 

bezmocný, dokonce i pod peřinami, které je oba zakrývaly. Ten mladý muž vedle 

něj voněl po slunci a moři a Severus sám se cítil starý. 

„Můžu tě obejmout?“ zašeptal Harry vedle něj. 

„Když chceš,“ odpověděl Severus, stále zády otočený k němu. 

Harryho ruce se kolem něj okamžitě obtočily a on přitiskl tvář mezi Severusovy 

lopatky a políbil ho přes látku košile. 

„Ne že mě zneužiješ,“ pronesl Severus suše, „jsem už starý muž a musím jít zítra 

do práce.“ 

„Zůstanu a pomůžu ti tam, když mi tě dovolíš takhle zneužívat celou noc,“ 

odpověděl Harry slavnostně, „Budu krájet přísady do lektvarů, budu tvá 

sekretářka a vybavím všechny ty nudné papíry.“ 

Severus se, ač nerad, zasmál, třebaže v tom moc radosti nebylo. „Proč?“ 

„Chci tě,“ odpověděl Harry prostě. 

Severus se zlehka zachvěl, když Harry rukama začal třít jeho ramena a hladit ho 

po pažích. Byla v tom doteku snaha si ho přivlastnit nebo si to jen představoval? 

Ničím si již více nebyl jist, a to včetně vlastního vnímání reality. 

„Proč mě chceš?“ zeptal se znovu. 

Harry se k němu přitiskl tělem, vyzařovalo z něj teplo. „Pokud to stále musím 

vysvětlovat, pak žádná odpověď nikdy nebude stačit.“ 

Severus se otočil a nadzvedl se na lokti, tváří k mladšímu milenci v absolutní 

temnotě pokoje. 

„Co se mnou chceš dělat?“ dožadoval se odpovědi. 

Harry se přiblížil, aby ho políbil na tvář. „Chci se tě dotýkat. Chci tě cítit,“ šeptal 

něžně, „chci cítit na svých rukách tvou kůži.“ 

Čekal cokoliv ale tohle ne – a to jednoduché prohlášení ho zastihlo 

nepřipraveného. Zahnaný do rohu ve svém nejosobnějším prostoru se cítil jako 

divoké zvíře lapené ve svém úkrytu, až na to, že byl opět téměř neschopen 

odmítnout – či vydat jedinou hlásku protestu, neboť měl strach, že by ten křehký 

projev náklonnosti, který mu byl propůjčen, mohl skončit. 

„Dobře, dobře,“ zavrčel Severus s pocitem ještě větší hanby než předtím. 

Harry se natáhl po přední části jeho košile a začal pracovat na rozepínání 

knoflíků. Severus zdráhavě spolupracoval, pažemi vyklouzl z košile a odhalil se 

před ním do půli těla. Harry se přesunul blíž a rty přitiskl na Severusův krk. 

„Celého,“ zašeptal a zněl poněkud bez dechu, „chci tě… celého.“ 
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Severus tiše zamručel a jedním zoufalým pohybem si stáhl košili dolů, až ležel 

v té naprosté tmě pod přikrývkami vedle Harryho zcela nahý, tak bolestně a 

děsivě blízko, zatímco cítil, jak z toho druhého, pevného těla vyzařuje horkost. 

„Mohu tě držet?“ zeptal se Harry. 

„Do toho.“ 

Harry ho ochotně objal a pevně přitiskl jejich těla k sobě. A pak s naprostou 

něžností otevřenou dlaní pravé ruky přejel po Severusových zádech, jen krátce 

se dotkl jeho pozadí, ale nikdy ne zcela. Levou ruku nechal spočinout v jeho 

vlasech, prsty proklouzl mezi prameny a hladil ho po týle. 

„Miluju, jak jsi cítit na dotek,“ zamumlal. 

Severus si jen sotva začínal uvědomovat ohromující krásu toho momentu, když 

tu si jeho mysl vzpomněla, že ho zradí, a on si najednou nedokázal vybavit, kde 

je, kdo to s ním je a ani proč. Na několik kratinkých vteřin byl přesvědčen, že ho 

to tu uklidňuje Tom Raddle, a po dobu těch vteřin naplno věřil, že je Draco stále 

uvězněný v Azkabanu a že jeho přežití visí na Severusově spolupráci. Racionální 

část jeho mysli se mu snažila říct, že je to jen znovuobnovená vzpomínka, ale 

jiná část v něm to odmítala přijmout. Stáhl ruku k hrudi, aby se dotkl písmen 

vyrytých a vypálených do jeho těla, avšak nalezl jen hladkou kůži. Pokud se to 

skutečně stalo, pokud je skutečně po všem, kde jsou pak jeho jizvy? Bylo snad 

jeho maskování tak dobré, tak dokonalé? Nedokázal si vzpomenout. 

Celé tělo měl ztuhlé prvotní hrůzou, jako by se snažil udržet si tím zbytky 

zdravého rozumu. 

Harry ho rukou znovu hladil po zádech, o něco pomaleji, když ucítil jeho 

počínající ztuhlost. 

„Jsi v pořádku?“ zeptal se ho. 

„V pořádku, děkuji za optání,“ podal mu Severus automatickou odpověď a nějak 

donutil svůj hlas, aby zněl zcela klidně. 

„Na co myslíš?“ zeptal se Harry. 

„Na nic.“ 

Což byla bezmála pravda. Všechny racionální myšlenky ho opustily a zbyly jen 

útržky. Útržky rozhovorů. Tváře lidí. Už nevěděl, kdo z nich byl mrtvý a kdo žil, 

koho zachránil a kdo byl stále v nebezpečí a spoléhal se na jeho pomoc. 

„Jsi velmi napjatý,“ hlesl Harry s rukou stále spočívající na Severusových zádech. 

Po těch slovech se něco uvnitř něj sepnulo. Nebyla řečena nijak obviňujícím 

tónem a přesto… v tomto konkrétním okamžiku Severus nevěděl, jak si je jinak 

vyložit. Byl si jistý, že jeho slabost, slabost, které si jeho pán všiml a poukázal na 

ni, bude pro někoho jiného znamenat trest smrti. 
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S námahou se nadechl a pak s dechem zatajeným zašeptal: „Odpusť mi, můj 

pane.“ 

Harry vedle něj zamrzl rovněž na místě, ovšem jen nakratinko. Když znovu našel 

svůj hlas, promlouval k němu chvatně a zoufale: „Ne, ne. Není… není žádný pán. 

Jen já. Posloucháš mě? Jsem to… jen já, to je vše…“ 

Severus se lehce zachvěl, když Harryho ruka zmizela a on byl propuštěn z objetí. 

Svalil se jednoduše na záda, aniž by zapomněl na Harryho přítomnost po svém 

boku, a stále čekal, že se něco stane. Ale nic se nestalo a ta nepřirozená, 

zmatená mlhovina v jeho mysli se pomalu začala zvedat.  

O několik minut později se jeho mysl podvolila rozumu a připustila, aby uvěřil, že 

je doma, ve Tkalcovské ulici, že se Draco už nenachází v Azkabanu, že Hugo 

nebyl unesen, že byl fragment duše Toma Raddlea zničen, a že on, Severus 

Snape, je pánem Bezové hůlky. 

Leželi ve tmě vedle sebe a ani jeden z nich se ani nepohnul, dokud se Harry 

nakonec nezeptal: „Jsi v pořádku?“ 

„Ano, v pořádku,“ odpověděl a dovolil si zhluboka se nadechnout, „jen krátký 

moment dezorientace,“ dodal, v duchu nucený podat mu alespoň částečné 

vysvětlení, „ale teď už je po všem.“ 

„Mrzí mě to,“ hlesl Harry, „asi by bylo lepší, kdybych tě prostě nechal na noc 

být.“ 

„Já nevím,“ odpověděl Severus upřímně. Kdyby ho Harry nechal být a neučinil 

první krok, pak by Severus sám pravděpodobně nikdy nic takového nepodnikl a 

prostě by si dál hověl ve své osamocené mizérii. 

„Ulehčilo by ti, kdybych teď odešel?“ navrhl mu Harry, i když očividně se 

zdráháním. 

„O tom vysoce pochybuji,“ zamumlal Severus a jeho odpověď vyvolala u Harryho 

úlevný povzdech. 

„Ach, tak dobře… připraven jít spát?“ zeptal se Harry nejistě. 

Měl s tím prostě souhlasit, jenže se přes něj převalil pocit naprosté 

osamocenosti. Jak se mohl cítit tak sám, zatímco ležel vedle někoho jiného? Ze 

ztráty objetí kvůli vlastnímu pocitu hrůzy a slabosti se mu skoro udělalo nevolno. 

To byl opravdu tak zlomený a poskvrněný, že se rozumnému člověku muselo 

objetí s ním zdát povinností? Kdo by nezačal být unavený a frustrovaný 

z milence, který pokaždé ztuhne pod jeho dotekem? A jak vůbec takovou otázku 

podat, aniž by zněl tak nuzně, jak se cítil? 

Nemohl se zeptat a ani nemohl nabídnout nějakou zahořklou, sarkastickou 

poznámku. Namísto toho se nadzvedl na lokti a pak se s naprostou 

neohrabaností začal píď po pídi přibližovat k Harrymu, dokud nebyl přímo vedle 

něj. Na moment pak zůstal nehybný a poté učinil zoufalý krok, který mohl být 



215 

 

přirovnán jen ke skoku z útesu bez hůlky – bez pozvání zanořil tvář do Harryho 

ramene. 

Harry ho bez odkladu znovu objal a vtiskl mu nejistý polibek na vrcholek hlavy. 

Severus si tiše povzdechl, když se Harry natáhl po stužce v jeho vlasech a uvolnil 

ji, aby je osvobodil. A pak se Harry lehce posunul, opravil svou pozici a přitáhl si 

Severuse ještě blíž k sobě, objímal ho ještě pevněji. Jako by celé jeho tělo 

splynulo s jeho, dokonce i Harryho nohy obtočené kolem něj. Severus cítil, jak se 

mu jeho pata zarývá do kotníku, pokrčené koleno se tiskne k jeho stehnu a ruce 

ho obtáčejí v pevném sevření. Ne… Harryho ruce ho jen nedržely, chovaly ho a 

omotávaly, jako by se ho celým svým tělem snažil utišit a udržet si ho blízko 

sebe. 

Logické by bylo, kdyby ho to znepokojovalo, ale namísto toho bylo podivně 

uklidňující najednou zažít, jaké to je být chtěný dost na to, aby se ho někdo 

zmocnil a držel ho s tak zuřivou, neutuchající vášní. 

Palec Harryho pravé ruky přejíždějící přes jeho lopatky a následně podél páteře 

znovu a znovu a ta jemná, skoro neznatelná něžnost toho všeho byla utišujícím 

kontrastem k urputnosti, s jakou ho Harry držel. 

A tak se Severus zcela vyčerpaný předchozím vnitřním zmatkem podvolil, aby 

mohl odpočívat v tom bezpečném objetí. Nakonec už nedokázal udržet oči 

otevřené a ponořil se do hřejivého, napolo bezstarostného stavu dřímoty, která 

brzy přešla ve spánek. 

 

Kapitola 49 – Řeč minulosti 

Nálada následujícího rána by byla předvídatelně rozpačitá a nepřirozená, kdyby 
oba nezaspali a Severus se nedostal do práce pozdě. Nezbyl tak čas ani na 

zahanbující niterné úvahy či snad na nucené omluvy. Jakmile si totiž oba 

uvědomili, kolik je hodin, začali hledat své oblečení, spěšně na sebe sesílali čistící 
kouzla a pak se krbem urychleně přesunuli ke Sv. Mungovi. 

Severus se, jakmile to bylo možné, omluvil z pravidelné pondělní ranní porady a 

okamžitě přikročil k naočkování vzorku Remusinu. Celá procedura mu zabrala asi 
půl hodiny. Nakonec Severus ještě zabalil kufřík s lahvičkami protilátky, aby jej 

vzal na ostrov pro hipogryfy. 

Jakmile byli hotovi, přemístili se oba do rezervace k velké boudě, ve které se již 

nacházelo všech osmnáct kokatrisů připravených k nalodění na loď, která je 
přepraví na ostrov. Byli to velcí tvorové, ten největší z nich byl jen o něco menší 

než Tichošlápek. Jejich těla byla podobná ptačím a stejně tak jejich hlavy a 

končetiny. Jejich křídla však nebyla pokrytá peřím – vlastně byla šupinatá, 
s hřebenovitými výběžky, téměř plazí a neobyčejně podobná dračím křídlům. 

Ocas kokatrise byl na konci zdobený bodcem a na délku měřil téměř půl druhého 

metru. Jejich jedinečný jed, jak Severus dobře věděl, byl uložen v bodcích, 
stejně jako ve váčcích umístěných podél drápů, křídel a zobáků. 

Vyřízení papírování jim nezabralo mnoho času – Harry se bez Severusovy pomoci 

postaral o všechny předběžné formality, takže jakmile byla veškerá povolení 
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k převozu podepsána, přistoupili Severus a Harry k boudě s kokarisy, aby si 

zvířata zkontrolovali.  

Všechna zvířata byla fyzicky živá, ale k dobrému stavu měla daleko. Jedna malá 
skupinka se choulila v nejvzdálenějším konci boudy a tiskla se k sobě. Další 

jedinci lomcovali stěnami, zběsile pištěli a těly tvrdě naráželi do kovových mříží. 

Severus sebou při pohledu na ně bezmála trhnul. Bolelo ho vidět, jak jsou 
zvířata, která obvykle budí jen hrůzu, doháněna k šílenství, jak si sama působí 

zranění ve snaze se dostat ze svého trýznivého vězení. Tito tvorové měli být 

silní, mocní, houževnatí – protože to byla právě jejich houževnatost, která z nich 

učinila tak vysoce ceněné jedince a nakonec vedla k jejich zkáze. 

„Asi bychom měli jít,“ podotkl znepokojeně Severus. „Pochybuji, že bychom tu 

byli jakkoliv k užitku. Domnívám se, že se neuklidní, dokud nedorazí na ostrov.“ 

„Počkej,“ hlesl Harry a pak zvolna přistoupil k boudě a postavil se na několik stop 
od mříží. 

Jeden z kokatrisů se přítiskl na mříže a upřel na něj pohled. Vypadal překvapeně, 

že Harry nezkameněl, jak by měl. 

„Hej,“ promluvil Harry klidně a poklekl na zem ke kleci, „ bude to v pořádku. Už 

jen pět dní.“ 

Kokatris vydal hluboké zasyčení a pak začal s dlouhým projevem zcela 

nezaměnitelně v hadím jazyce. Harry sklonil hlavu a vypadalo to, že pozorně 
naslouchá. 

Když syčení toho tvora skončilo, kokatris se na Harryho upřeně zadíval, jakoby 

se dožadoval odpovědi. 

Harry se smutně pousmál. „Ne,“ odpověděl jemně, v angličtině, „žádné další 

vězení. Bude to domov. Slibuji.“ 

Kokatris si ho prohlížel s očividnou nedůvěrou, ale nakonec se vzdálil od mříží 
klece. 

O několik minut později byla bouda se zvířaty naložena na loď, která krátce na to 

odplula. Harry se zvedl a oprášil si špínu z kalhot. Severus ho zamyšleně 

pozoroval a před očima se mu míhaly vzpomínky na prožité hrůzy.  

„Severusi, co se děje?“ zeptal se Harry. 

„Domníval jsem se, že již hadím jazykem nemluvíš,“ odpověděl Severus po chvíli. 

„Nemluvím, ale stále mu rozumím. Zřejmě nějaká rozpoznávací paměť.“ 

„Hmm.“ Severuse měla jeho odpověď uklidnit, ale namísto toho se jeho hrůza 

ještě vystupňovala, protože moc dobře věděl, odkud Harryho talent pro hadí 

jazyk pochází. „Nikdy ses o tom nezmínil.“ 

„Nějak mi… nepřišlo na mysl o tom mluvit. Asi jsem si nemyslel, že by tě to 
trápilo. Trápí tě to?“ 

Všechna ta desetiletí strávená po boku Temného pána, chvíle, kdy ho slýchával 

užívat jazyk hadů až do svého konce, zanechaly v Severusově mysli svůj otisk. 
Už jen pouhý fakt, že Harry hadímu jazyku rozumí, stačil na to, aby ho to 

vyvedlo z míry, ale myšlenky, které takové odhalení doprovázely, byly ještě 

horší. 
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„Netrápí mě, že stále rozumíš hadímu jazyku,“ odpověděl Severus jednolitě, „ale 

lámu si hlavu nad tím, jaké další Tomovy vlastnosti to asi skrýváš?“ 

Harry svěsil hlavu a pohlédl stranou. 

Severus ho pozorně sledoval. Nepotřeboval používat Nitrozpyt, aby dokázal 

přečíst řeč něčího těla, zejména ne, když byla tak očividná a průhledná. 

V Harryho tváři se zračil stín viny, jeho tělo bylo napjaté… a Severus věděl, že 
zasáhl jeho citlivou strunu. 

„Kolik z Toma Raddlea je stále ještě v tobě, Harry?“ zeptal se s absolutním 

klidem. 

„Nejsem si jistý, jak na to odpovědět,“ hlesl mladší muž váhavě, aniž by zvedl 
oči. 

Severus na něj dál bez mrknutí hleděl. „O čem sníš, Harry?“ 

Harry sebou při té otázce trhnul. „To není důležité.“ 

„Chápu.“ 

Chvíli stáli vedle sebe. Harry se natáhl, aby se dotkl jeho paže. Jenže Severus 

před tím dotekem uhnul, jako by ho měl spálit. Několik minut se na mladšího 
muže díval s pocitem, který nepředstavoval nic jiného než absolutní, iracionální a 

oslepující hněv. Nejvíc se však hněval sám na sebe. Nenáviděl se za to, že se mu 

tolik otevřel a tolik mu toho ze sebe odhalil. Víc než komukoliv jinému za celý 

svůj život – a když se sám pokusil zeptat na něco tak očividně závažného a 
důležitého, setkal se jen s hradbou vzdoru a popírání. 

 Neexistovala mocnější a více ponižující připomínka otrockého pouta, jakkoliv 

vlídné a nečinné to pouto v této chvíli bylo. Harry o něm věděl všechno, pomyslel 
si nepřítomně. Jeho mysl byla jako otevřená kniha – jeho nejniternější 

vzpomínky viděli všichni před třemi a půl roky ve Starostolci. Viděl je každý, kdo 

tam byl, a přesto nestačily prokázat jeho nevinnu. Soukromého mu nezbylo nic, 
nic z jeho života nezůstalo skryté. Dokonce i jeho tělo bylo veřejně známé, 

vlastněné a na několik způsobů označené. 

Harry sám však pro něj zůstal nezmapovaným územím. To samozřejmě bylo 

pánovo výsostné právo. Pán byl oprávněn vědět o svém služebníkovi vše, aniž by 
mu musel odhalovat cokoliv ze sebe. 

Harry zvolna zvedl pohled a setkal se s jeho. „Na co myslíš?“ zeptal se 

obezřetně. 

„Na co myslím?“ zopakoval Severus odměřeně. „Pouze si říkám, kam přesně 

tohle všechno směřuje a jak dlouho bude trvat, než ti… znovu budu muset psát 

věty.“ 

Harry mu věnoval bolestný pohled. „Tak to není.“ 

Severusovi by asi mělo být líto zmučeného výrazu v Harryho tváři, jenže když 

v sobě pátral po jakékoliv špetce soucitu, nenalezl žádný. 

„Jak to tedy je, Harry?“ zeptal se ho nakonec. 

Následovalo dlouhé ticho. Harry se kousal do rtu a vypadal, jako by se sám sebe 

snažil přinutit k odpovědi, jen aby zjistil, že toho není schopný. 

„Dobře,“ vyhrkl pak náhle. „Zeptej se mě, na co chceš. Já ti odpovím.“ 
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„Jsi sadista?“ dožadoval se Severus. 

„Ne.“ 

„Vyžíváš se v ponižování nebo ztrapňování jiných?“ 

„Ne.“ 

„Jsi psychopat?“ 

„Dle testů provedených u Svatého Munga ne.“ 

„Na testy zapomeň, Harry. Co si myslíš ty? Máš ve své osobnosti zakomponované 

psychopatické rysy?“ 

„Ne, pokud mohu říct,“ odpověděl Harry tiše. 

Severus se na chvilku odmlčel a pak lehce pozměnil směr svých otázek. 

„Vyžíváš se v tom být za každou cenu první? Víc než sis to užíval dříve?“ 

„Ano,“ odpověděl Harry a trochu sebou při tom cuknul. 

„Máš požitek z toho mít pravdu, bez ohledu na to, o co jde?“ 

„Ano.“ 

„Máš požitek z moci? Ať už politické, magické či osobní?“ 

„Ano,“ hlesl Harry zdráhavě. 

Severus na toho mladého, mocného kouzelníka před sebou upřeně hleděl a 

dumal nad tím, jestli se zcela zbláznil, že vede rozhovor tímto směrem. Copak už 

nestrávil dost času ze svého života v područí muže oslněného mocí? Co dobrého 

by z tohoto vztahu pro něj mohlo vzejít? 

„O čem sníš, Harry?“ zeptal se ho jemně. 

Harry se zahořkle usmál. „Víš, že nad svými sny nemám tak úplně kontrolu.“ 

„Potom nerozumím tomu, proč jsi ohledně toho tak záhadně tajemný,“ odvětil 
Severus hlasem smočeným v sarkasmu. „Copak? Sníš o tom, jak mě máš na 

kolenou?“ 

Harry sebou trhnul, jako by mu dal facku, ale přesto na otázku tiše odpověděl: 
„Někdy ano.“ 

„Líbí se ti to?“ tlačil Severus. 

Harry k němu s výrazem mučedníka vzhlédl, ale neodpověděl. Jen jednou drobně 

přikývl. 

Severus na něj beze slova zíral, proti své vůli šokovaný Harryho přiznáním. 

Když nakonec našel slova, jednoduše se zeptal: „Proč?“ 

Harry rezignovaně pokrčil rameny. „Taky jsem nad tím uvažoval,“ řekl, „nejlepší, 
co můžu říct, je, že asi moje mysl po těch pěti letech, co jsem měl v hlavě 

ubytovaného Toma Raddlea, začala spojovat moc s potěšením. Vždycky jsem to 

tak míval… do určité míry… ale ne tak moc.“ 

S očekáváním na Severuse pohlédl, ale ten mu jen pokynul, aby pokračoval. 

„Vím, že je to nebezpečné,“ dodal Harry tiše, „a co se mě týká, nejsem na to 

hrdý. Snažím se, co můžu, si v tom nelibovat. Neshromažďuju moc, víš? Snažím 
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se držet jednoduchých věcí. Žádné vysoké pracovní pozice, žádná sláva, žádná 

politika, žádné relikvie smrti. Když… bylo po všem, předal jsem kámen Nevillovi a 

plášť Ronovi a Hermioně. Takže teď jsem to jen já… a hipogryfové.“ 

„To je vskutku obdivuhodné,“ podotkl Severus suše. „Proč ti jen však nepřišlo 

vhod, abys mi cokoliv z toho řekl?“ 

Harry si zhluboka povzdechl. „Abych byl upřímný, a nevím, jak to jinak říct… 
nechtěl jsem, aby ses cítil k čemukoliv nucený. Nechtěl jsem, aby sis myslel, že 

musíš žít s nějakou formou fantazií poničené mysli. Nechtěl jsem, aby sis myslel, 

že mi nestačíš právě takový, jaký jsi.“ 

„Chápu. Takže jsi mi zatajoval věci jen pro mé vlastní dobro,“ odsekl Severus 
zahořkle, „Brumbál tě dobře zaučil.“ 

Asi bylo směšné, že se cítil právě takto – tak dotčený a podvedený, ale nemohl 

ten pocit ze sebe setřást bez ohledu na to, jak moc se o to snažil. Uvědomil si, že 
přesto všechno začal Harrymu věřit. Doufal, že by v případě, že naleznou 

vzájemnou důvěru, jejich vztah mohl mít šanci – alespoň co se tělesna týkalo. 

Harry ho sledoval s obavami. „Přísahám ti,“ vyřkl pak tiše, „že tě netoužím ranit 
ani jakkoliv ponižovat. To, co cítím, není ani zdaleka něčemu takovému 

podobné.“ 

„Dobře,“ odvětil Severus s nuceným klidem, „ co tedy cítíš?“ 

„Těžko se to vysvětluje, se slovy jsem to nikdy neuměl,“ zašeptal Harry, „ale 
když už mám něco říct, tak cítím… teplo… a vděčnost…“ Umlkl, než pokračoval: 

„Je to touha udělat pro tebe něco na oplátku. Chránit tě. Respektovat. Nevím, 

jak to jinak popsat.“ 

„To zní skoro laskavě,“ dobíral si ho Severus nevesele. „Kdo by mohl nesouhlasit 

s teplem, starostlivostí a respektem, že?“ 

Harry na něj pohlédl s otázkou v očích. 

„Už jsem taková slova předtím slyšel, Harry. V tuto chvíli pro mě nic 

neznamenají.“ 

„No, tys to chtěl vědět,“ odpověděl Harry unaveně. „Takže… co teď? Hodláš 

odejít?“ 

Severus se na něj zamračil. 

„Ne, to ty,“ vyjádřil se ostře. „To ty už nikdy bez mého výslovného souhlasu 

nevkročíš do Tkalcovské ulice.“ 

„S tím… souhlasím,“ odpověděl Harry tiše. 

„Neukážeš se u Svatého Munga, pokud bys snad nepotřeboval lékařské ošetření. 

Protože a já tě ujišťuji, že pokud zjistím, že se potloukáš poblíž mého pracoviště, 

budeš ho potřebovat.“ 

Harry zkroutil rty do nuceného úsměvu. 

„Dobře,“ souhlasil poklidně, „už znovu nenaruším tvůj osobní prostor. Slibuji. 

Přijdeš mě ještě někdy navštívit?“ 

„Navštívit tě?“ protáhl Severus opovržlivě a vyplivl všechna slova s chladnou 

přezíravostí. „A proč to? Co tě ke mně tolik táhne, Harry? Je to snad všechna ta 

křehkost a zranitelnost, co mě činí ve tvých očích tak atraktivním? Cítíš se vedle 
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někoho, kdo ti nikdy nedokáže říct ne, mocný, když stačí naléhat nebo 

dostatečně zatlačit?“ 

Naplno očekával, že se po něm Harry ožene nebo mu ublíží, ale on jen pozvedl 
oči a s vlídností na něj pohlédl. 

„Pověz mi,“ vybídl ho jemně, „udělal jsem za poslední dva měsíce něco, čím bych 

tě ponížil nebo tě zranil? Byl jsem snad k tobě krutý nebo bezohledný? Snažil 
jsem se tě k něčemu nutit?“ V jeho hlase nezněla sebelítost ani obviňování, 

vlastně ta slova spíše nesla upřímnou touhu dozvědět se pravdu. 

Severus svěsil hlavu, skoro rozpačitý ze svého výlevu. „Ne,“ připustil neochotně, 

„byl jsi ke mně… hodný.“ 

Harry vydal úlevný povzdech. „Ujišťuji tě,“ řekl mu pak odhodlaně, „že nemám 

chuť ani úmysl být k tobě jiný.“ 

Severus se přinutil k mdlému úsměvu. „Obávám se, že v této chvíli pro mě 
pánovy dobré úmysly nejsou dostatečnou zárukou. Můj bývalý pán,“ Severus 

vyslovil slovo pán jen se špetkou opovržení, „měl dobrých úmyslů plno, a přesto 

se obávám, že mi jen sotva prospěly, když bylo po válce.“ 

„To chápu,“ připustil Harry zdráhavě. „Neexistuje tedy něco, nějaká forma 

záruky, kterou bych ti mohl poskytnout? Nechci tě ztratit,“ dodal tiše. „A chci, 

aby se pro tebe všechno obrátilo v dobré.“ 

Obezřetně a s váháním pak pozvedl ruku, aby se dotkl Severusovy tváře. Starší 
muž v odpověď znaveně sklonil hlavu, ale nedotáhl se z dosahu jeho doteku. 

Harryho chladné prsty přejížděly po jeho tváři, absorbovaly žár ponížení, hněvu, 

sebenenávisti a beznaděje, a s každým pohlazením ho přetvářely v útěchu. 

„Miluji tě,“ šeptl Harry, „prosím, dovol mi tě milovat. To je všechno, co chci. To 

je všechno, co vždycky budu chtít.“ 

Severus se ke svému zděšení instinktivně přivinul do pánova doteku, aniž věděl, 
co činí, ochotný a připravený uvěřit jakémukoliv jeho slibu či ujištění, kterého se 

mu dostane. Stálo ho celou sílu vůle se odtáhnout. 

„Dobře,“ vyjádřil se příkře, překvapený, že toho je vůbec stále schopen. „Za dva 

týdny se dostavím na tvůj ostrov. A až tak učiním, ty se mi zaručíš úmluvou. 
Pokud to nesplníš, můžeš si být jistý, že už znovu do tvého působiště 

nevkročím.“ 

Na Harryho tváři se objevil výraz naprostého zmatení. „Co je úmluva?“ zeptal se 
váhavě, jako by očekával, že mu bude za jeho nevědomost vyhubováno. 

A Severus neviděl důvod, proč ho zklamat. „Pomoz mi tomu porozumět, Harry,“ 

dožadoval se, „ty máš k sobě magicky i emocionálně připoutanou lidskou bytost 

a přesto ses nikdy nenamáhal zjistit si a pochopit pouto, které držíš ve svých 
rukách?“ 

„Ne,“ připustil Harry tiše, „abych byl upřímný, nemyslel jsem si, že by to 

k něčemu bylo… po King´s Cross…“ 

„Takový druh naivity ve mně kdovíjakou důvěru v mého pána nevzbuzuje,“ 

odvětil Severus vyrovnaně. 

„Já nejsem žádný tvůj pán!“ vyštěkl Harry prudce a zvedl tak hlas poprvé od té 
doby, co se spolu znovu setkali. 
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„Samozřejmě, že ne,“ odsekl Severus pohrdavě, s pocitem podivného 

zadostiučinění, že se mu u Harryho konečně podařilo vyvolat hněv. „Proč by snad 

měl šlechetný Nebelvír uznávat, že vlastní jinou lidskou bytost, že? Je daleko 
příjemnější hovět si v blaženém popírání a myslet si, že dobré úmysly a hřejivé 

pocity mají moc každý problém napravit.“ 

Pak jen posměšně zavrtěl hlavou a bez ohlédnutí odešel. 

 

Kapitola 50 – Okamžik odpuštění 

Jakmile se Severus vrátil domů na Tkalcovskou ulici, okamžitě začal litovat – 
skoro všeho, co Harrymu řekl. 

Harry ho přijal s laskavostí a něhou a Severus odpověděl zlomyslností a 

pohrdáním, ostatně jako vždycky. Měl být prostě vděčný za to, co se mu dostalo, 
a doufat v tu nejlepší budoucnost. Co si jen myslel, že dělá? Klást si podmínky a 

vznášet požadavky? 

Další den ráno už byl připraven připlazit se zpět a žadonit o odpuštění, ale nějak 
se mu podařilo to neudělat. 

Po celém tom nenávistném výlevu vzteku byl připraven, že už o Harrym znovu 

neuslyší, přesto od něj za dva dny poté dostal sovu se slovy: 

„Strašně mi chybíš. Snažím se najít o těch úmluvách, co se dá, ale vypadá to 
dost složitě – dej mi prosím vědět, pokud jsi měl na mysli tam začlenit něco 

konkrétního. Doufám, že se stále máme v plánu za dva týdny setkat?“ 

Zaplavil ho pocit úlevy. Rozhlédl se kolem, aby se ujistil, že jsou dveře jeho 
kanceláře zavřené a nikdo nebude svědkem jeho jednání, a dotkl se dopisu ústy 

v polibku dřív, než ho uschoval ve svém stole. 

Následující dva týdny se neskutečně vlekly a čas se mu zdál úmornější než vězni 
v Azkabanu, který čeká na ortel smrti. 

Nakonec, páteční noci, dva dny předtím než uplynul dvoutýdenní limit, už 

Severus nedokázal snést tíhu čekání. Pracoval v kanceláři dlouho do noci, 

dokončil papírování, které za poslední měsíc zanedbal a přel se sám se sebou, 
jestli je moudré jít za Harrym o dva dny dříve. Nakonec jeho zdravý rozum 

přemohla čirá, skoro fyzická potřeba po kontaktu a on vstoupil do krbu. O vteřinu 

později se letaxem přesunul do Harryho domku. 

Sotvaže se tam objevil, rozhlédl se po místnosti. Police s Harryho knihami byly 

přerovnané. Na podlaze se kupily herbologické svazky a knihy o obraně proti 

černé magii, zatímco police, kde předtím spočívaly, obsahovaly nové knihy a 

svitky. Přistoupil k polici, aby se podíval, co je to za novou četbu. Byly to svazky 
o otrockém poutu. Moderní výtisky a dokonce i několik starobylých, o kterých 

Severus ani neslyšel. Pozvedl obočí, zatímco je skenoval pohledem. Koupit 

takové knihy muselo stát Harryho malé jmění a více než malé jmění muselo stát 
jejich nalezení a opatření v tak krátkém čase. 

Severus pohlédl na stůl, který byl bez ladu a skladu poházený různými svitky. 

V domku bylo ticho, ostatně jako obvykle, a jediným zvukem ozývajícím se do 
ticha bylo pravidelné, vyrovnané dýchání. Severus se otočil k Harryho posteli a 

uviděl ho tam. Oči měl zcela zavřené a podle toho, jak to vypadalo, usnul někdy 
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během čtení – jeden ze svazků o otrockém poutu mu spočíval na polštáři vedle 

hlavy. 

V tuto chvíli neexistoval pro Severuse větší důkaz, že Harry doopravy bere jeho a 
jeho žádost vážně – ať už byla vyřčena jako prosba, urážka či zahořsklé 

ultimátum. Severus přešel k Harryho posteli, sehnul se ke spící postavě a vložil 

mladému muži na čelo opatrný polibek. Zelené oči se okamžitě otevřely a o 
prchavý moment později se na Harryho rtech zrodil nefalšovaný úsměv. Severus 

jen sotva dokázal skrýt své překvapení, když kolem něj Harry obtočil ruce a 

přiměl ho, aby se k němu připojil v posteli. 

V Severusovi se vzednula vlna touhy po odpuštění, ale jakmile otevřel ústa, aby 
něco řekl, Harry mu na rty přitiskl prst, když zahlédl výraz v jeho tváři. 

„Ať jsi teď chtěl říct cokoliv, ani nepomysli na to, že by ses omlouval,“ varoval 

ho. „Měl jsi veškeré právo se na mě zlobit, či o mě mít pochybnosti. A já jsem za 
to rád.“ 

„Opravdu?“ pokusil se Severus říct. Harry ho rukama chytil za pas a navedl ho, 

aby se usadil na něm, obkročmo na jeho bedrech. 

„Samozřejmě,“ ujistil ho. „Musím vědět, když překročím nějakou z tvých hranic, 

nebo když něco udělám špatně. Chci to vědět. Pokaždé. Ano?“ 

„Dobře,“ souhlasil Severus s pohledem upřeným na něj, ale stále s velkými 

rozpaky. 

Harry se přesunul do sedu a opřel se o lokty. 

„Jsem tu o dva dny dříve,“ podotkl Severus omluvně. 

„Co se mě týče, tak ne,“ odvětil Harry, než ho chytil za ruku a propletl si s ním 
prsty. „Mrzí mě to,“ vyslovil pak z čista jasna. 

„Tebe? A co?“ Severus nedokázal skrýt své překvapení. 

„Že jsem si tohle všechno nezjistil dřív,“ naklonil se ke knize na polštáři. „Nikdy 
jsem si neuvědomil, jak mocné to pouto je. Jak silné by mohlo být ve špatných 

rukách. Že může být vlídné a neškodné, když je pán shovívavý a nechce svému 

služebníkovi uškodit, ale zároveň že kdybych udělal něco špatně, dalo by se říct, 

že jsem seděl na atomové bombě, která mohla každou chvíli explodovat.“ 

„Ale ty jsi nic takového neučinil,“ přerušil ho Severus. „Za posledního tři a půl 

roku jsi mě nepřinutil k ničemu, co bych nechtěl. Ani jsi nepoužil pouto k tomu, 

abys mě jakýmkoliv způsobem kontroloval. A to i přesto, že by se to dalo udělat 
velmi snadno.“ 

Harry zamyšleně přikývl a vypadal, že se mu jeho ujištěním poněkud ulevilo. 

„Můžu se tě na něco zeptat?“ vyzval ho. „Ale nemusíš odpovídat, když nebudeš 

chtít…“ 

„O co jde?“ 

„No… kdysi ses zmínil, že ti takovýhle druh pouta nevadí. Že… že to bylo 

v pořádku. Ale… vím, že jsi zároveň alespoň částečně naštvaný a rozčilený.“ 
Harry se na moment odmlčel a pak dokončil svou otázku. „Takže se asi chci 

zeptat - vadilo ti to?“ 

Severus sklonil hlavu a řádně se nad tím zamyslel. 
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Jeho pouto s Albusem Brumbálem trvalo dlouhou dobu. Časem si na něj Severus 

zvykl, stejně jako, když člověk používal oči nebo uši. Jejich pouto – ve své 

neutrální rovině – fungovalo zcela bez nátlaku, a to dokonce do takové míry, že 
si ho běžně ani nebyl vědom. Uvědomoval si ho jedině ve chvílích, kdy se Temný 

pán pokoušel zlomit jeho vůli a přemoct jeho nitrobranu. Pak se pouto probudilo 

k životu a Severus k němu přilnul jako k záchrannému lanu. Bylo to mocné a 
trvalé spojení s nejsilnějším žijícím čarodějem. Otevřené potrubí s přívodem 

pánovy moci a ochrany a Severus za něj byl ve svých zářivějších dnech, pokud 

něco, tak vděčný. 

Přesto Severuse čas od času ta surová, intenzivní moc pouta znervózňovala. 
Nikdy proti němu nebyla použita, ale tato možnost vždy existovala jako 

nevyslovená hrozba, jako potenciální dřímající katastrofa. Co když se něco 

zvrtne? Skončí pak jako loutka za provázky připoutaná ke dvěma nejmocnějším 
čarodějům světa? Přestane být potom lidskou bytostí a stane se jen prázdnou 

schránkou postrádající jakoukoliv vlastní vůli? 

Albus si tehdy povšiml jeho špatné nálady a odtažitosti, aniž by mu sám nabídl 
slůvko vysvětlení či snad sám o něco požádal. 

„Chtěl bys raději na svou ochranu úmluvu?“ zeptal se ho Albus, když ho 

v podzemí zahnal do kouta. 

„Co je to?“ odpověděl Severus otázkou, aniž by si byl jistý, zda chce odpověď 
slyšet. 

„Úmluva je způsob, jakým se dají do otrockého pouta včlenit jistá omezení,“ 

vysvětlil Albus projednou bez obalu. „Pokud má služebník jisté … obavy, pán 
může složit slib, který mu zabrání zneužívat výhod pouta. Služebník poté může 

jmenovat strážce úmluvy, někoho, kdo bude mít na zřeteli jeho zájmy, a zároveň 

někoho, kdo bude magicky dostatečně ostražitý, pokud by pán úmluvu 
nedodržel.“ 

Obavy? Severus nezůčastněně pokrčil rameny. Neměl žádné obavy, nebo 

přesněji řečeno – všechny vybledly v porovnání se vzpomínkou na jeho zločiny a 

jejich následky. A pak také, koho by asi tak jmenoval jako strážce, aniž by 
vyjevil povahu jejich pouta? 

„Poppy by byla skvělým strážcem,“ přemítal Albus, jako by mu četl myšlenky. 

„Respektuje tě.“ 

„To ano,“ souhlasil Severus, „a já nechci, aby se to změnilo. Takže má odpověď 

zní ne. Nechci žádnou zatracenou úmluvu. Co doopravdy chci, je, aby tahle válka 

už skončila.“ 

Albus zamyšleně přikývl. „A pak?“ 

„A pak, až mě už nebudeš potřebovat, se naše cesty rozdělí tak rychle a 

přátelsky, jak to jen bude v lidských silách.“ 

„Chápu,“ odpověděl Albus. „No, tak tedy… kdybys ale změnil názor…“ 

Severus mu věnoval zlostný pohled. „Svůj názor nezměním, Albusi. Už bys měl 

vědět, že pro mě můj život, moje svoboda, kariéra či fyzická pospolitost nic 

neznamenají v porovnání s válkou, ve které jsme se ocitli a v porovnání s mými 
zločiny a jejich následky, které se stále snažím odčinit. Co bys ode mě asi tak 

mohl žádat, co bych nedokázal snést?“ 
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Severus se odtrhl od minulosti, když si uvědomil, že na něj Harry tázavě hledí a 

očekává odpověď. 

„Tehdy mi to nevadilo,“ vyjádřil se Severus nakonec. „Za války mi to pomáhalo a 
Albus toho nikdy nezneužil, vlastně pouto nikdy nepoužil. Nikdy se mě skrz něj 

nesnažil ovládat. Všechno, co jsem učinil na jeho žádost, jsem učinil z vlastní 

vůle. Pouto zůstalo celou tu dobu nečinné a neutrální a já ho potřeboval jen pro 
svou práci. Byla to jediná věc, která měla tu moc mě ukotvit, když se ke mně 

Temný pán snažil dostat skrz znamení zla.“ 

„Chápu, že to bylo užitečné,“ souhlasil Harry, „ale upřímně nepobírám, jak jsi 

s tím mohl prostě celé ty roky… přežívat, aniž by ti to vadilo… aniž bys měl 
nějakým způsobem vztek.“ 

Severus si potichu povzdechl. „Tehdy mi to nevadilo,“ zopakoval se vší 

upřímností. „A co se týká toho jak nebo proč… asi jsem si po tom všem, co zlého 
jsem učinil, nemyslel, že mám vůbec právo, aby mi to vadilo. Dokonce i teď, 

když si troufnu být k sobě upřímný, se stále domnívám, že nemám právo mít 

vztek,“ dokončil zdráhavě. 

Lehce se otřásl, když Harry skoro až bolestivě sevřel jeho ruku svými prsty. 

„Proč?“ dožadoval se mladší muž. 

„Ty víš proč,“ odpověděl Severus znaveně, aniž by chtěl vysvětlovat zřejmé. 

„Kvůli tomu, že jsi vyzradil věštbu profesorky Trelawneyové,“ doplnil Harry 
zamyšleně a v podstatě to ani nebyla otázka. Severusovo tělo bylo strnulé 

napětím a on se začal odtahovat, ale Harryho ruce ho zadržely na místě. 

„Stalo se to už dávno,“ řekl mu Harry nakonec. „Nemůžeš se za to trestat 
donekonečna. Tak se nedá žít.“ 

Severus rezignovaně pokrčil rameny. Ta jediná chyba ovlivnila posledních dvacet 

pět let jeho života do takové míry, že se to už vůbec nezdálo jako sebetrýznění, 
když nad tím tak uvažoval. Co jiného mohl dělat? Pozvedl oči, jen aby zjistil, že 

na něj Harry hledí upřeně a zamyšleně, jako by ho vyzýval, aby něco řekl. 

Mohl by ho požádat o odpuštění, pomyslel si – ale kdo při zdravém rozumu by 

byl schopen odpustit mu smrt rodičů či snad to, že se stal schránkou pro kus 
duše Temného pána? A už jen samotná myšlenka na Harryho odpuštění jako 

taková byla absurdní. Severus otevřel ústa, aby přesně to řekl, ale něco v něm 

se zlomilo. Protože i když bude taková smělá prosba skoro jistě odmítnuta, 
pokud to nezkusí, bude navždy přemýšlet, jak si u svého milence a pána vlastně 

stojí.  

„Odpusť mi.“ Ta dvě slova vylétla z jeho rtů o své vůli a zbytek věty mu odumřel 

v hrdle. 

Následovalo krátké ticho, ne delší než pár sekund, ale během těch sekund byl 

připraven na cokoliv od zlostného výbuchu až po chladné odmítnutí. 

Nestalo se však nic z toho. Harry na něj hleděl zcela klidně a pak tiše pronesl: 
„Pokračuj.“ 

Poklidná krutost toho jednoduchého příkazu s ním naprosto otřásla. Vylíčit 

závažnost svého zločinu bylo pro Severuse skoro fyzicky bolestivé, ale přesto to 
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učinil a doufal, že Harrymu přinese jeho plné doznání alespoň částečné 

uspokojení. 

„Odpusť mi to, že jsem předal věštbu profesorky Trelawneyové Temnému pánovi 
a způsobil tak smrt tvých rodičů. To, že jsem způsobil, že se z tebe stal viteál 

Temného pána a že jsi dvacet dva let v sobě nosil kus jeho duše, ať už v jedné 

formě nebo jiné. To, že žiješ takhle… beze své ženy a syna, kteří by ti byli 
nablízku. To, že během toho všeho byli zraněni i tví přítelé. To, že neseš 

vzpomínky za věci, které se nestaly tvou vinou, ani nejsou tvojí zodpovědností.“ 

Harry na něj díval zamyšleně a trochu smutně, a to dokonce i v okamžiku, kdy 

mu pokládal ruce na ramena. 

„No,“ řekl pak tiše, „ i tak by se dal tvůj příběh vyložit.“ 

Severus sebou bezděčně trhnul. Mohl by se domnívat, že Harryho slova zněla 

jako obvinění, kdyby se Harrymu během těch slov nelámal hlas. 

„A teď ti řeknu, co si myslím já,“ pokračoval jemně, aniž by jakkoliv čekal. 

„Myslím si, že tady není co odpouštět.“ 

Severus na něj zíral, užasle, spíš než cokoliv jiného. 

„Za války jsi byl dvojitý agent,“ pokračoval Harry klidně, „Brumbál věděl, co jsi 

zač, a že si zahrává s ohněm, když tě bere do svých služeb, ale očividně se 

rozhodl, že mu to stojí za ten risk. Nebyl jsi k naší straně vázán svou ctí. Neměl 

jsi pro to, co jsi pro nás dělal, žádný důvod. Kdo tě na straně světla vlastně 
vůbec znal? Lidé, kteří tě kvůli vtipu málem zabili nebo snad ředitel, který jim 

nadržoval? Samozřemě, že jsi tu věštbu předal Voldemortovi. Udělal jsi jen to, co 

by udělal každý dvojitý agent. A pak, když ti došlo, co to znamená, jsi nám 
vyrazil na pomoc. Řekl jsi o všem Brumbálovi, i když jsi tím ohromně riskoval. 

Prosil jsi nejen o život své přítelkyně, ale i o život svého nepřítele a dítěte, které 

jsi nikdy ani nepotkal.“ Harry nebezpečně přimhouřil oči. „Brumbál měl vzít tvoje 
varování vážně, poděkovat ti a nechat tě žít tvůj život. Místo toho tě vydíral, 

zostudil tě ve tvých očích a přinutil tě všechno odčinit a změnit strany.“ 

Severus si tiše povzdechl, v mysli se mu stále ozývala Harryho slova. „Byl tvrdý, 

ale ne nespravedlivý,“ oponoval skoro bezmyšlenkovitě. „A – tehdy to ani 
nevěděl, ale vlastně to ani nemusel dělat. V té době už jsem byl připravený přejít 

na jeho stranu i bez jeho… vydírání. V té době už to pro mě zašlo moc daleko, 

abych to mohl hrát na dvě strany.“ 

„I přesto se k tobě neměl chovat tak, jak se choval,“ nedal se Harry nelítostně. 

„Co se týče tvého jednání, já ti nemám co odpouštět.“ Jeho přísný výraz trochu 

zjemněl. „Byl jsi sám, zmatený, snažil ses najít svou cestu a pak, když jsi udělal 

chybu, předal jsi svou duši ďáblovi, abys to odčinil. Vinit tě ani odpouštět nemá 
pro mě žádný význam. Tak to v životě chodí. Rozumíš?“ 

Severus měl skloněnou hlavu, jen sotva schopný pochytit, co se to právě stalo. 

Harrymu se nějak podařilo vzít celý jeho životní příběh, převyprávět ho zcela 
jiným způsobem a poskytnou mu přitom pochopení a přijetí, ve které nikdy 

nevěřil. 

Harry se na něj usmál a vtáhl ho do toho nejpevnějšího objetí v jeho životě. 
Severus mohl jen sotva dýchat, ale jemu to nevadilo, protože se Harryho držel se 

stejnou divokostí, stále neschopen pochopit to naprosté rozhřešení, kterého se 

mu dostalo. 
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Když ho Harry propustil z objetí, téměř se roztřásl nad tou ztrátou. 

A pak, jako by si mladší muž najednou na něco vzpomněl, vstal, přešel ke svému 

stolu a začal něco hledat. 

Severus ho následoval skoro samovolně – usadil se na židli naprosti němu a 

upřeně ho sledoval. 

Nakonec Harry vytáhl něco plochého a hranatého. Bylo to zabalené v blyštivém 
stříbrném papíře. 

„Co je to?“ zeptal se Severus. 

Harry se mechaloncholicky usmál. „Taková hloupost. Zabalil jsem to už před 

třemi lety. Jen jsem nikdy neměl dost odvahy, abych ti to poslal nebo dal.“ 

Severus převzal předmět a roztrhl papír. Uvnitř byla stará, vybledlá fotografie 

všech členů Fénixova řádu – ta fotografie, které když se dotkl v Godrikově Dole, 

dostal fyzický trest za to, že se vůbec něčeho takového opovážil. Znovu hleděl na 
jejich tváře – Moodyho, Potterových, Blacka, Lupina, Hagrida, Brumbála, 

Longbottomových… V jeho rukách ležel střípek minulosti, který mu navracel staré 

vzpomínky, ale zároveň poskytoval útěchu a odpuštění. 

„Harry… to bys neměl,“ řekl nakonec, „dostal jsi ji od svého kmotra.“ 

Sirius Black by se obracel ve svém hrobě, kdyby nějaký měl, Severus o tom 

neměl nejmenších pochyb. Ale pokud stejná věc napadla Harryho, nezdálo se, že 

by ho to trápilo. 

„Neměl bys mi to dávat,“ trval Severus na svém, položil obrázek zpět na stůl a 

třesoucí se rukou jej posunul k Harrymu. 

Ten se však ušklíbl a vrátil jej zpět k němu. „Tak trochu jsem doufal, že nebudu 
muset,“ podotkl se zdánlivě nenucenou lehností, „pořád totiž tak nějak doufám, 

že se jednoho dne rozhodneš se mnou zůstat.“ 

 

Kapitola 51 - Úmluva 

Chvíli jen tak seděli, každý hluboce zamyšlený. Stará fotografie ležela mezi nimi 
jako neviditelná hranice, která je oddělovala i spojovala zároveň. 

„To bych rád,“ hlesl Severus nakonec, „být schopen jednoho dne zůstat.“ 

„Doufám, že to bude brzy,“ odpověděl Harry okamžitě. „Ještě stále chceš tu 
úmluvu?“ 

Připadalo mu skoro sprosté chtít úmluvu teď, poté, co mu bylo tak rychle a 

snadno odpuštěno, a Severus sklopil hlavu a zahleděl se na desku stolu. Musel si 
však přiznat, že ji stejně chtěl. Jeho vnitřní obrany byly skoro zcela zničené a on 

vážně potřeboval nějaké vnější ujištění, které by uklidňovalo a ujistilo ho o 

opravdovosti jeho osobnosti. 

„Rád bych ji vytvořil, jestli si myslíš, že to pomůže,“ vložil se do toho Harry 
jemně. Vzal do ruky svitek a otevřel jej. „Řekni mi, co chceš, abych ti slíbil,“ 

pobídl ho. 

Severus se ušklíbl. „Nevidím tu žádný brk ani inkoust.“ 
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„Je to svitek speciálně vytvořený pro úmluvy,“ vysvětlil mladší muž. „Text se 

doplní sám podle našich požadavků.“ 

„Takové svitky jsou velmi vzácné,“ podotkl Severus s drobným pousmáním. 
„Opravdu jsi byl důkladný.“ 

„Nechtěl jsem tě zklamat,“ odpověděl Harry tiše. „Řekni mi, co chceš, abych ti 

slíbil.“ 

Severus se zhluboka nadechl a pak pronesl první věc, která mu přišla na mysl. 

„Můj cejch. Nechci, abys na mě používal sledovací kouzlo, abys odhalil moji 

polohu. Nikdy. Nechci být sledován jako nějaké vzpurné domácí zvíře nebo 

ztracená ovce.“ 

Harry sebou lehce trhnul, ale přesto přikývl. „Chápu. Co když ale nastane 

nějaká… opravdu naléhavá situace?“ 

Severus ho probodl pohledem. „Se vší upřímností bylo by mi úplně jedno, i kdyby 
celý svět pohltily plameny,“ vyštěkl, třebaže si plně uvědomoval, jak urážlivě a 

malicherně to znělo, ale na tom mu nezáleželo. „Ten cejch jsem vůbec neměl 

dostat,“ ukázal na své čelo, kde značka pod vrstvami maskovacího kouzla ležela. 
„Nechci, abys jej používal. A tečka.“ 

Očekával, že bude následovat hádka a připravil se na ni, ale Harry prostě jen 

poklidně přikývl a řekl: „Máš pravdu. Souhlasím.“ 

Magický svitek se probudil k životu a sám se začal zaplňovat. Severus to sledoval 
s naprostou fascinací - nedokázal odtrhnout oči od toho pečlivého rukopisu, který 

se objevil na letitém svitku. 

„Co dál?“ vyzval ho Harry. 

„Stále tě nechci na Tkalcovské ulici, ani u svatého Munga,“ vyjádřil se Severus 

skoro omluvně. „Těžko se to vysvětluje…“ Vytratil se mu hlas, jako by zvažoval, 

jak zformulovat svou žádost, aniž by zněla necitelně. 

„Není to tak těžké pochopit,“ převzal Harry vyrovnaně slovo a nevypadal přitom 

nijak dotčeně. „Obě ta místa jsou tvým teritoriem. Měl jsem si to uvědomit 

předtím, než jsem bez pozvání vtrhnul k tobě a do tvého domu. Potřebuješ svůj 

vlastní prostor bez mé přítomnosti a té neustálé připomínky otrockého pouta.“ 

Severus přikývl, povzbuzený tím, že jeho požadavek nebyl předmětem výčitek. 

„Alespoň pro teď,“ dodal. 

„Na tak dlouho, jak jen budeš chtít,“ ujistil ho Harry a svitek požadavek sám 
připsal. „Co dál?“ 

„Chci, abys nezasahoval do mých osobních věcí. Zejména ne co se týče mých 

přátel, kariéry a mých financí. Nebudeš se do toho plést, i kdyby sis myslel, že o 

tom víš víc.“ 

Harry přikývl. „Samozřejmě. Co dál?“ 

Severus si niterně povzdechl. „Občas se stále děsím možnosti, že jednoho dne 

skončím jako bezduchá loutka Temného pána.“ Znamením zla uschovaným pod 
maskovacím kouzlem projelo jakoby v odpověď na jeho slova bolestivé zachvění. 

„Uvědomuji si, že v našem případě jsou takové obavy víceméně neopodstatněné, 

ale i přesto uvedu svoji nejdůležitější podmínku. Jednoduše jde o to, že mě nikdy 
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nebudeš nutit dělat něco proti mé vůli. Pokud řeknu, že něčeho nejsem schopen, 

protože je mi to nepříjemné, musíš to respektovat.“ 

Harry rychle přikývl. „Souhlasím. Co ještě?“ 

„Během posledních měsíců, co se znovu vídáme, se vyhýbáš užívání mého 

křestního jména. Asi se tím snažíš vyvarovat počínání Temného pána, který jej 

používal hojně a bez svolení.“ 

„Toho jsem si nevšiml,“ hlesl Harry strnule. 

„Já ano,“ odpověděl Severus. „Smíš ho občas začít znovu používat.“ Pak zkřivil 

rty v lehce opovržlivém ne až tak úsměvu. „Pokud mě však, samozřejmě, 

neplánuješ začít oslovovat mazlíčku, otroku či nějak jinak podobně směšně.“ 

„O tom by se mi ani nesnilo,“ odfrkl si Harry suše. „Možná jsem po moci bažící 

megalomaniak s vražednými touhami, ale nikdy jsem osud nepokoušel do takové 

míry.“ 

Severus se přátelsky rozesmál, opravdu překvapený tím, jak lehce to až dosud 

šlo. 

„Teď ty,“ řekl, „Co bys chtěl, abych ti slíbil?“ 

„Nic,“ odpověděl Harry okamžitě.“ 

Severus sebou trhnul. Veškerý pocit hřejivosti a spokojenosti, který cítil, začal 

slábnout a poté se zcela propadl a ztratil, až do pocitu naprosté prázdnoty. No, 

samozřejmě, že nic, pomyslel si, co by mu asi tak mohl nabídnout, co by mohlo 
mít pro Harryho nějakou hodnotu nebo by pro něj bylo zajímavé? Stal se jen 

předmětem lítosti, rozmaru, byl upokojen slibem bezpečí, zatímco sám nebyl pro 

svého partnera ničím zajímavý. Byl skoro připravený vstát a odejít, když na 
druhé straně stolu Harry zcela zbledl. 

„Odpusť mi,“ vydechl Harry prudce. „Řekl jsem to bez přemýšlení a muselo to 

znít naprosto hrubě. Ale tak jsem to nemyslel. Jen tě prostě nechci omezovat. 
Chtěl bych, aby ti úmluva poskytla maximum volnosti, ne aby tě omezovala.“ 

„Pak mě neomezuj,“ vyplivl Severus suše. „Ovšem pokud existuje něco, co bys 

po mě chtěl, teď by bylo vhodné to zmínit.“ 

Harrymu se na rtech objevil náznak úsměvu. „Přál bych si, abys mi slíbil, že 
k sobě budeš laskavý,“ hlesl, „ale nějak si nemyslím, že by úmluva takovou 

podmínku do sebe dokázala začlenit.“ 

Severus zavrtěl hlavou. „To je příliš nejasné, ne dost konkrétní.“ 

„Zjišťuju, že se děsím toho, že by se ti něco mohlo stát,“ pokračoval Harry 

rychle. „Nechci, aby to znělo nějak otřepaně, ale mohl bys mi slíbit, že si 

nebudeš fyzicky ubližovat nebo se vystavovat nebezpečí?“ 

„Mohu ti slíbit, že si vědomě nezpůsobím fyzickou újmu,“ souhlasil Severus 
vcelku snadno. „To druhé však bude složité vzhledem k tomu, že spolu máme 

pečovat o chumel jedovatých hadů s kohoutí hlavou.“ 

Harry zdráhavě přikývl na souhlas. 

„Co dalšího?“ naléhal Severus klidně. 

„Chtěl bych, abys mi řekl, kdybys něco potřeboval, nebo ode mě něco chtěl. A 

taky, abys mi dal najevo, kdybych tě snad ranil nebo nechtěně ztrapnil, abych se 
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tomu naučil vyhnout. Nechci, abychom k sobě nebyli upřímní. Pokud si něco 

necháš pro sebe, je to v pořádku, ale pokud budeš mít pocit, že bych měl něco 

vědět, tak to prostě řekni a nesnaž se mi lhát. A rád bych ti na oplátku slíbil to 
samé.“ 

„To je přijatelné,“ souhlasil Severus. „Co dál?“ 

„Myslím, že to je všechno,“ odpověděl Harry měkce, a pak v tichosti oba 
sledovali, jak se svitek zaplňuje. 

„Kdo bude tvůj strážce?“ zeptal se Harry. 

„Přemýšlel jsem, že požádám Hermionu Grangerovou,“ odpověděl Severus bez 

váhání a překvapilo ho, když se Harryho výraz změnil v nepřátelské zamračení. 

„To se mi nelíbí,“ řekl a v podtónu jeho hlasu zazněl náznak hněvu. 

„No, ty tady ale nemáš právo rozhodovat, není to tak?“ odsekl Severus prudce. 

Nebyla to sice zcela pravda, protože pán mohl vetovat volbu strážce, pokud si to 
přál, ale Severus pochyboval, že by se Harry hodlal vydat touto cestou. 

„Pravda,“ hlesl mladší kouzelník ztuhle. „Ovšem dal bych přednost tomu, abys 

určil někoho jiného.“ 

„Co je přesně příčinou tvého nesouhlasu s Hermionou Grangerovou?“ vybídl ho 

Severus poněkud zmatený, že se ze všech věcí handrkují právě o tomhle. „To se 

vskutku tak obáváš, že by to, že bude mým strážcem, natolik zasáhlo do vašeho 

přátelství?“ 

„Ne,“ odvětil Harry prudce. „Pokud něco, tak úplně naopak. Bojím se, že právě 

kvůli našemu přátelství by mohla stát na mé straně nebo prostě opomíjet 

problémy do té míry, až by bylo příliš pozdě. Nechci být hrubý, ale nebyla úplně 
za hvězdu, když tě bránila tehdy poprvé.“ 

„A koho bys mi tedy radil navrhnout?“ vybídl ho Severus sarkasticky, „Draca 

Malfoye?“ 

„To je vlastně opravdu skvělý nápad,“ odpověděl Harry a vypadal zcela upřímně. 

„Je koneckonců z tvé rodiny. A mimoto byl ochotný jednat ve tvůj prospěch 

hned, jak si myslel, že máš potíže. Rozhodně mu můžu věřit, že mě nebude 

z nějakého soucitu omlouvat, když to podělám.“ 

Severus se pobaveně zasmál. Tak to byla určitě pravda, avšak Severus si byl 

skoro jistý, že si svá vřelá přijetí u starších Malfoyových už vyčerpal a nebyl 

ochotný vrážet mezi svého kmotřence a jeho rodiče žádný klín. Harry prohlédl 
jeho zamítavý výraz a netlačil na něj. 

„A co třeba Neville?“ zeptal se ho místo toho. 

Severus přikývl. „Ten by s tím sice mohl mít trochu problém, ale zeptám se ho. 

Pokud bude souhlasit, pak bude úmluva stvrzená a začne fungovat, jakmile mi 
dá své svolení. A poté nás bude natrvalo poutat, dokud se oba nerozhodneme ji 

upravit či zrušit. Nebo pokud nebude strážce nedostupný.“ 

„Dobře,“ řekl Harry, „nemůžu se dočkat.“ 

Severus se na něj podíval, stále překvapený, že jejich rozhovor proběhl tak 

přátelsky a v souladu. 

„A co ty?“ obrátil se na něj Harry. „Žádné zaječí úmysly?“ 



230 

 

„Ne. Proč myslíš?“ 

„Viděl jsem tvůj výraz jen před několika minutami,“ vysvětlil Harry. „Skoro jsi 

kvůli něčemu, co jsem řekl, odešel.“ 

Severus znovu sklonil hlavu, aniž by mu poskytl odpověď. Harry se rukou natáhl 

k jeho tváři a pohladil ho po kůži a Severus poprvé přitiskl svou tvář do Harryho 

dlaně slastně a bez zaváhání. 

„Nemůžu si pomoct, Harry,“ pronesl nakonec s naprostou upřímností. „Obávám 

se, že je to instinkt. Jsem už moc starý a příliš unavený, aby mě někdo litoval 

nebo si se mnou pohrával. Nezbyla mi žádná síla na něco, co není doopravdy 

skutečné.“ 

„Já vím,“ odpověděl Harry. „Ale hluboko uvnitř musíš přece vědět, že to mezi 

námi není o lítosti nebo o hrách. A umím si představit, že všechno to utíkání 

může být unavující.“ 

„To ano,“ přiznal Severus. „A já už opravdu nechci utíkat.“ Harry se smutně 

pousmál. „Kdybych byl pes, požádal bych tě, abys mě uvázal na řetěz. Kdybych 

byl pták, nechal bych tě sestřihnout mi křídla. Ale protože nejsem ani jedno 
z toho…“ 

Harry přikývl. „Můžeš utéct, když to bude třeba,“ ubezpečil ho, „jen se 

nezapomeň zase vrátit.“ 

 

Kapitola 52 – Kousající puzzle  

Rozhovor s Nevillem druhého dne nebyl vůbec tak složitý a konfrontační, jak se 

Severus obával. Asi pomohlo i to, že ho vyhledal sám a jakémukoliv překvapení 

předešel prostě tím, že Nevillovi předal magický svitek s úmluvou a pronesl: 

„Čtěte.“ 

Neville byl z jeho jednání lehce opařený, ale přečetl si nejprve pečlivě celou 

úmluvu a pak se jednoduše zeptal: „Bude to díky tomu pro vás lepší?“ 

„To má být účelem, ano.“ 

„V tom případě souhlasím,“ odpověděl Neville. „Stanu se vaším… jak se to řekne? 

Strážcem? Co mám podepsat? A co je potřeba udělat?“ 

„Pokud půjde všechno hladce, pak nebudete muset dělat nic,“ vysvětlil Severus 

poněkud zaskočený tak rychlým přijetím od svého mladého přítele. „A pokud se 

něco pokazí, pak vás magie úmluvy upozorní, ovšem mimoto to nijak nezasáhne 

váš osobní život. Netřeba asi říkat,“ pokračoval suše, „že v případě nutnosti vaší 

pomoci, očekávám alespoň částečně srdečný pokus o nenásilný zásah z vaší 

strany.“ 

Neville přikývl, ale na tváři se mu objevily růžové skvrny. „Rozumím. Chápu, že 

pro vás… Harry něco znamená. Takže… se budu snažit chovat slušně.“ V jeho 

hlase byla znát podrážděnost. 

„Kdysi znamenal Harry něco i pro vás,“ připomněl mu Severus jemně. 

„Jo,“ odvětil Neville a vypadal nesvůj, „ale to už je asi za námi.“ 
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Tak to bylo jen mírně řečeno, pomyslel si Severus, zatímco Nevilla chvíli 

pozoroval. Jeho výraz prozrazoval únavu a vypadal ještě více přepadle, než 

obvykle. Skoro jakoby ho posledních několik měsíců zvolené izolace od přátel 

zcela vysálo. Neville mu váhavě oplatil jeho zkoumavý pohled a pak Severus 

dodal ještě něco, něco, co připomínalo skok do ledové vody. 

„Harry a já jdeme dnes k Hermioně a Ronovi na večeři. Měl byste jít také.“ 

Neville na něj ohromeně zíral. „Raději ne,“ zamumlal nervózně. „Minulé září jsem 

tam na návštěvě způsobil tak trochu scénu.“ 

„To je ale zábavné,“ odvětil Severus suše. „Minulé září jsem tam byl rovněž a 

žádnou scénu si nevybavuji.“ 

„Myslím, že jste spal,“ zamumlal Neville. 

„No, pokud jste mě nevzbudil, pak to asi až taková scéna nebyla, nemám 

pravdu?“ vyvedl ho Severus z omylu svou poznámkou. 

Neville ještě trochu váhal, ovšem nakonec se nechal přesvědčit. 

Když se přemístili před hlavní vchod Hermionina a Ronova domu, Severus 

jednoduše zaklepal, aniž by využil práva vejít, což mu domovní ochrany 

umožňovaly. Nakrátko zauvažoval, zda nepřekročil nějaké pravidlo slušného 

chování, když s sebou vzal nezvaného hosta, ale jakmile se dveře otevřely 

potěšený výraz na Hermionině tváři všechny jeho obavy smazal. 

„Pojďte dál!“ vyhrkla a zavedla je oba dovnitř. 

Ron seděl u jídelního stolu a stejně tak Harry. Na chvilku se rozhostilo 

nepříjemné ticho, zatímco se na sebe Neville s Harrym obezřetně a zdrženlivě 

dívali, ale pak mezi nimi něco očividně proběhlo, Neville se zhluboka nadechl, a 

pak rezervovaně, ovšem ne nepřátelsky pronesl: „Ahoj.“ 

„Neville,“ opětoval Harry. 

A tak se stalo a pro danou chvíli to více než stačilo. 

A pak do toho vstoupila Hermiona a rozpustila všechno zbylé napětí, když se 

zeptala: „Takže… o co jde? Vidím podle vašich výrazů, že se něco děje, ale co?“ 

Neville předstíral naprostou nevědomost, Harry věnoval Severusovi tázavý 

pohled a ten přikývl na souhlas. 

„Sepsali jsme úmluvu,“ vysvětlil Harry prostě. „Neville je jejím strážcem.“ 

Hermiona se nezeptala, co to ta úmluva je, jen souhlasně přikývla, s úsměvem 

od ucha k uchu a vypadala tak šťastně, jako by jí právě oznámili, že se budou 

brát. 

„Jsem ráda,“ řekla nakonec s naprostou upřímností. „Už bylo taky na čase.“ 

Severus na ni zíral částečně rozmrzele a částečně pobaveně. „Domnívala jste se, 

že by to mohl být dobrý nápad a nenamáhala jste se nám to navrhnout?“ 
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Hermiona se zahihňala. „Kdyby taková myšlenka vzešla od kohokoliv jiného než 

od vás, trvalo by vám dvakrát tak dlouho, než byste se dostali až sem.“ 

Bezděčně se po jejích slovech bez pohrdání či zlosti rozesmál. „Jsem to ale 

tvrdohlavý bastard, že ano?“ 

Její slavností přikývnutí by mohlo být považováno za útočné, kdyby nebylo 

hřejivého radostného úsměvu rozprostírajícího se na jejích rtech. 

Severus ponechal všechny mladé v kuchyni a zatoulal se do obývacího pokoje, 

kde se nacházel Hugo – usazený na podlaze se skládačkou obrovitého 

trojrozměrného puzzle Bradavického hradu. 

„Ahoj,“ pozdravil ho Hugo, když k němu krátce vzhlédl. 

Severus se podíval na chlapce a ohromilo ho, jak moc vyrostl od té doby, co se 

setkali poprvé. Hugovy vlasy, předtím světlé, ztmavly a jeho tělo se poněkud 

změnilo – začal se hodně podobat své matce. Rozhodně zdědil Hermioniny oči, 

ovšem… Severus se ušklíbl… naštěstí ne i její přední zuby. 

„Mohu se připojit?“ zeptal se. 

„Tak jo,“ odpověděl Hugo s úsměvem, zatímco dál skládal puzzle skoro 

automaticky, jako by ten úkol zaměstnával jen část jeho vědomí. 

„Vypadá to jako složité puzzle,“ podotkl Severus. 

„Ani ne. Je dost lehké.“ 

Severus pozvedl obočí a sebral z podlahy náhodně jeden z kousků, jen aby ho 

okamžitě upustil, protože ucítil kousnutí do prstů – ne dost silné, aby mu z nich 

tekla krev, ale dost silné na to, aby to cítil. 

„Och,“ zahihňal se Hugo s potlačeným úsměvem, „asi jsem tě měl varovat. Ty 

dílky koušou, když je vezmeš mimo pořadí.“ 

Severus mu věnoval příkrý pohled. „Rodiče ti pořídili kousající puzzle?“ zavrčel 

okamžitě bez sebe zlostí, protože něco takového byl nejhorší případ rodičovské 

nedbalosti, kterého byl za poslední roky svědkem. 

„Vlastně mi ho koupil strejda Percy k sedmým narozeninám,“ odvětil Hugo. „Je 

starý, už z dřívějška. Když byl strejda Fred ještě živý a on a strejda George měli 

ten žertovný obchod. Strejda George to puzzle vyrobil a strejda Fred ho očaroval, 

aby kousalo. Táta říká, že bych si s ním hrát asi neměl, ale mamka řekla, že si 

s tím hlavu dělat nebude.“ 

Severus ho stále probodával pohledem, jeho vysvětlení ho moc neuklidnilo. 

„Kolikrát tě to už kouslo?“ zeptal se. 

„Ani jednou,“ odpověděl chlapec. „Je to fakt děsně lehký. Prostě si v hlavě 

představíš celý hrad a pak už víš přesně, kam máš dílek dát.“ 
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Severus se měkce zasmál a pak už jen ohromeně a s nedůvěrou hleděl na ten 

malý dětský zázrak, který si, jak se zdálo, nebyl vůbec vědom toho, jak nadaný 

byl. 

„Hugo,“ oslovil ho Severus tiše, „řekli ti vůbec někdy tvoji rodiče, jak výjimečné 

máš schopnosti?“ 

„Cože?“ Hugo na něj zíral se zmatkem v očích. „Řekli, že jsem chytrý, ale to 

říkají přece všichni rodiče. To nic neznamená.“ 

„No, my to říkáme taky, a protože tvými rodiči nejsme, tak nám musíš věřit!“ 

prohlásil Neville, který právě vstoupil do obývacího pokoje. 

„Neville!“ zavýskl Hugo radostně a rozběhl se k němu, aby ho objal kolem nohou. 

Neville na chlapce hleděl a vypadal úplně paf z toho, jakou radost Hugo měl 

z toho, že ho vidí. 

„Budeš si se mnou hrát s míčem?“ dožadoval se Hugo. „A Severus taky!“ 

„Počítej se mnou,“ odpověděl Severus rychle. „Ale jděte napřed.“ 

„Dobře, tak jo!“ zavolal Hugo a vypálil do chodby, přičemž za sebou táhnul 

omráčeného Nevilla za rukáv. Harry, který se objevil v kuchyňských dveřích, se 

pobaveně zasmál. 

„Je vážně úžasný, že?“ zeptal se, trochu tklivě. 

Severus beze slova přikývl. Oba se usadili na parapet okna a v tichosti se dívali, 

jak Neville a Hugo došli na trávník s míčem v chlapcových rukách. 

„Přál bych si, aby byl Al taky takový,“ vyhrkl Harry, když si začali házet. 

„Jak to myslíš?“ vyzval ho Severus bezmyšlenkovitě. 

„Aby byl veselý. Důvěřivý. Šťastný.“ 

„A není?“ zeptal se Severus, odlepil svůj pohled od hrajícího si páru a podíval se 

na Harryho. 

Ten smutně zavrtěl hlavou. 

„Al není šťastné dítě,“ hlesl. „Alespoň se nezdá, když je se mnou. Vypadá 

vystrašeně a celou dobu je strašně opatrný.“ 

„A chová se tak i když je s ostatními?“ 

„Hermiona s Ronem říkají, že je hodně tichý, když je u nich na návštěvě,“ 

zamumlal Harry. „Ale slyšel jsem, že u Arthura a Molly se mu daří dobře. Někdy 

si tak říkám, jestli s ním není něco špatně,“ dodal zamyšleně. 

„Možná si to moc bereš,“ vyvodil Severus logicky. „U dětí je normální, že se 

chovají opatrně v přítomnosti těch, které moc neznají.“ 

„Asi jo,“ hlesl Harry. „Ale i tak… pamatuješ si, jak začal brečet, jen tě uviděl? To 

bylo divný.“ 
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„Tím bych se neznepokojoval,“ pronesl Severus s úšklebkem. „Většina dětí se při 

pohledu na mě rozbrečí. A z dobrého důvodu.“ 

„Hugo ne,“ nedal se Harry tvrdohlavě. 

Severus si povzdechl. „Harry, já o rodičovství nevím zhola nic, ale všechny moje 

instinkty mi říkají, že porovnávat tvého syna s ostatními dětmi a přát si, aby byl 

jako ostatní, není moudré. Je takový, jaký je.“ 

„Asi jo,“ souhlasil Harry. „Stejně ale pořád nechápu, proč je stáletak nešťastný a 

opatrný. Ale to asi bude tím, že neměl moc šťastné dětství…“ 

„A možná to bude tím, že s tebou potřebuje trávit víc času, než dvě hodiny 

jednou za pár měsíců,“ navrhl Severus. „Každé dítě potřebuje svého otce.“ 

Výraz, který se objevil na Harryho tváři – bolestný a unavený – byl víc, než co 

mohl Severus snést. 

„To je nesmysl,“ odvětil Harry a odvrátil tvář. 

„Proč si to myslíš?“ dožadoval se Severus. 

„Ale no tak,“ zašeptal Harry. „Nikdo mě nepotřebuje. Kdo by taky potřeboval 

někoho, jako jsem já, aniž by ho k tomu nutila magie? Co vůbec jsem? Jen 

odložená nádoba na kousek Voldemortovy duše.“ 

Severus nad tím prohlášením přemýšlel. Přes všechny své pocity nejistoty a 

potřeby vlastní ochrany nikdy nepomyslel na to, že by se Harry mohl cítit 

podobně. Na okamžik byl v pokušení mu říct, že ho potřebují Hermiona a Ron – 

ale pak se zarazil, protože to by asi vedlo jen k dalšímu poraženeckému projevu 

a jejich debata by pokračovala. 

„Pokud ti to bude nějakou útěchou,“ pronesl nakonec obezřetně, „tak já jsem tě 

potřeboval ještě daleko dřív, než mezi námi vzniklo otrocké pouto.“ 

Okamžitě se připravil na to, že to Harry nenávistně popře nebo mu věnuje 

nějakou výsměšnou poznámku nebo připomínku toho, jak surový a krutý na něj 

během jeho školních let byl, ale Harry na něj jen zíral s doširoka otřenýma očima 

a pak se stydlivým úsměvem zašeptal: „Opravdu? Proč?“ 

„Vážně se musíš ptát?“ zamručel Severus žalostně. „Ty jsi byl jediný, kdo přežil 

útok v Godrikově Dole. Tvoje přežití bylo jako… ne zcela jako naděje na 

odpuštění, ale… alespoň připomínka, že i když jsou moje zločiny neodpustitelné, 

přesto nebylo všechno ztraceno. To, že jsem tě potřeboval, se stalo součástí 

mého života. Nepotřeboval jsem, abys mě měl rád, dokonce jsem nepotřeboval 

ani, abys mě toleroval – byl jsem si celkem jistý, že to nebude tvůj případ – 

potřeboval jsem jen, abys byl naživu a v pořádku.“ 

Stále očekával nějaký jízlivý nebo výsměšný komentář, ale ten nikdy nepřišel. 

Harry se jednoduše natáhl pro jeho ruku a tiše pronesl: „Myslím, že tohle jsem 

cítil já k tobě ty poslední tři roky.“ 



235 

 

Severus na něj beze slova zíral. Harry jeho ruku sevřel pevněji, a pak obrátil 

svou pozornost k Hugovi s Nevillem, kteří si stále hráli na trávě před domem. 

Hugo právě skočil pro míč do záhonů, aniž by si byl vědom toho, že jim působí 

škodu. 

„Tak a teď bude mít týden domácího vězení,“ konstatoval Severus suše. 

Harry si odfrkl. „To si nemyslím,“ řekl. „Kdybych něco takového provedl u své 

mudlovské rodiny, tak bych měl peklo na zemi… ale Hermionu s Ronem nějaké 

kytky nezajímají. Zajímá je jenom, aby se Hugo dobře bavil, a on to ví.“ Harry 

pohlédl na Severuse. „Měli jste na Tkalcovské ulici někdy květiny?“ 

Muž přikývl. „Vlastně měli. Tulipány. Ale to už je dávno.“ 

„Co se s nimi stalo?“ zajímal se Harry. 

„Pěstovala je moje matka. Ale otec je v jednom ze svých záchvatů vzteku 

vytrhal. Poté už se matka nikdy nesnažila.“ 

„Měl bys tam nějaké mít,“ navrhl mu Harry prostě. „Něco, co by Hugo mohl 

během svých návštěv podupávat.“ 

Severus si odfrkl. „A víš, že bych právě něco takového udělat mohl?“ 

Harry znovu věnoval svou pozornost Severusovi a pak mu položil otázku: „Řekni 

mi… cítil jsi něco, když začala naše úmluva fungovat? Já myslím, že jsem něco 

cítil, ale nebyl jsem si jistý, jestli je to magie úmluvy, nebo jestli to cítím proto, 

že bych měl.“ 

Severus jeho otázku zvážil. Cítil určitou neuchopitelnou změnu, když byla úmluva 

podepsána, ale neznal slova, kterými by své pocity vyjádřil. Netušil, jak popsat 

to sotva patrné, nevtíravé magické spojení, které mezi nimi vzniklo a usadilo se 

někde v jeho podvědomí. 

Harry stojící vedle něj ho sledoval s výrazem obav. 

„Něco jsem cítil,“ připustil Severus nakonec. „Bylo to příjemné. Jako útěcha… 

jako příslib.“ 

 

Kapitola 53 – Rovnováha 

Možná by ten kousek papíru se vzájemně odsouhlasenými sliby neměl změnit 

mnoho ohledně Severusova vnímání jeho spojení s Harrym, ale jak plynul další 

týden, uvědomil si, že toho změnil opravdu hodně. Všechna ta děsuplná nejistota 

a stísněné pocity, které z jejich vztahu měl, se začaly rozpouštět, až se nakonec 

neprojevovaly vůbec. 

Během následujícího týdne se u něj znovu vynořily na povrch staré sny a 

vzpomínky, ale tentokrát je nedoprovázel stud nebo odpor k sobě samému. 

Nikdy si nepomyslel, že by mohl snít o tom, jak klečí před svým pánem a vyhřívá 

se v jeho náklonnosti, aniž by k sobě během těch snů cítil odpor nebo zášť. 
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A opravdu, přemítal Severus sám v sobě, byl vskutku tak zlomený, tak zničený? 

Harry s ním sdílel své nejistoty i sny a podle toho, jak to znělo, se zdálo, že byly 

v základu podobné těm jeho, pokud ne v obsahu. Protože i když je oba ovlivnilo 

jejich otrocké pouto a zkušenosti z minulosti, ve svých snech a během 

probouzení byli oba jen lidské bytosti, nic víc a nic méně. 

Už se neobával dalších návštěv, ani nepřemítal, jestli bude nebo nebude vítán. 

Když přišel na ostrov dalšího týdne, přivítal ho Harry stejně nadšeně jako 

vždycky. Severus byl stále ještě uvězněn v jeho objetí, když se rozhlédl po 

domku a všiml si malého ruksaku a turistické hole uložených u dveří. 

„O co tu jde?“ zeptal se okamžitě a než stihl Harry otevřít pusu k odpovědi, 

dodal. „A předtím než něco řekneš, měl bych ti připomenout, že podle úmluvy by 

nebylo dobré lhát. Pokud porušíš podmínky úmluvy, Neville Longbottom bude na 

takové jednání okamžitě upozorněn.“ 

Harry sebou trhnul a zamumlal si něco sprostého pod fousy. 

„Takže, abychom se vyhnuli krveprolití, rád bych tě požádal, abys mluvil 

pravdu,“ dodal Severus se samolibým úšklebkem. 

„Tak dobře!“ vyplivl Harry vzdorovitě. „Za pár dní jsem se chtěl vydat na túru na 

mys, abych se podíval, jak se daří kokatrisům.“ 

„Na túru? Proč na túru? Proč se tam nepřemístíš?“ vyzval ho Severus 

bezodkladně. 

„Pamatuješ si svá slova o tom, že jsou citliví na magii?“ zeptal se Harry a 

Severus přikývl, ochotný si ho vyslechnout. „No, tak pokaždé, když jsem se tam 

tento týden přemístil, tak okamžitě zmizeli. Vydal jsem se tam dokonce i před 

dvěma dny a i tak si drželi odstup. Myslím, že cítili mou hůlku.“ 

„A co z toho se za pár dnů změní?“ zeptal se Severus logicky. 

Harry odvrátil pohled a neřekl ani slovo. 

„Tys úplně přišel o rozum,“ pokáral ho příkře Severus. „Hodláš se vydat na území 

jedovatých, divokých a rozzuřených tvorů bez hůlky v ruce?“ 

Harry pokrčil rameny. „Stejně s nimi dřív nebo později budu potřebovat přijít do 

kontaktu a vytvořit si s nimi spojení. Myslel jsem, že by bylo nejlepší, kdybych 

nečekal, až zcela zdivočí.“ 

Severus hluboce zamyšleně přikývl. Musí si s těmi zvířaty vytvořit nějaký vztah, 

pokud mají v budoucnu doufat, že by od nich bez násilí mohli získávat jejich jed. 

A přesto, samotná myšlenka, že Harry půjde na území kokatrisů bez hůlky či 

jakékoliv ochrany, mu způsobovala pocity nevolnosti. 

„Tak dobře. Ale provedeme to spolu,“ prohlásil Severus. „Jak dlouho potrvá se 

tam pěšky dostat?“ 
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„Až tam je to devět kilometrů,“ odpověděl Harry a hleděl na něj poněkud nejistě. 

„Ale… byl bych radši, kdybys se mnou nešel.“ 

„A to z jakého důvodu?“ vyzval ho Severus ostrým a nepřátelským tónem hlasu. 

„Protože jsem nějaká křehká traumatizovaná oběť, kterou je nutné držet 

v izolované bublině?“ 

Harry mu věnoval temný pohled. „Vlastně ne,“ odvětil příkře, „nechci tě tam jen 

proto, že jsi paličatý bastard.“ 

Severus se potichu zasmál. Jejich vztah definitivně nabral nové obrátky, když se 

dokázali dokonce i otevřeně napadat, aniž by navzájem ranily své city. 

„Koukni,“ řekl Harry o něco smířlivěji, „ty máš pro svou tvrdohlavost dobré 

důvody, protože máš ve většině případů pravdu. Ale… tohle je jiné. Když přijde 

na kouzelné tvory, odborník jsem tady já. Pokud se rozhodneš se mnou jít, 

budeš mi muset věřit a nechat mě dělat věci po mém, i kdyby to šlo proti tvému 

vlastnímu přesvědčení.“ 

Severus sebou lehce trhnul nad Harryho vážným tónem. „Nemáš je v úmyslu 

nějak zranit, že ne?“ zeptal se tiše. 

„A jak? Holýma rukama?“ podivil se Harry pobaveně. „Ne, zapamatoval jsem si 

několik vět z hadího jazyka. Pokusím se s nimi komunikovat a nastolit vzájemné 

porozumění.“ 

„A pokud to nebude fungovat?“ zeptal se Severus zahořkle. 

Harry se bezstarostně zakřenil. „Pak budeme oba zdrhat jak o život a zkusíme to 

znova další týden.“ 

Severus unaveně potřásl hlavou. „Ty jsi šílenec. Naprostý šílenec.“ 

„A ty máš v rukávu zřejmě nějaký lepší nápad, že?“ 

Severus pokrčil rameny. Musel připustit, že neměl. Na okamžik měl nutkání 

navrhnout, aby to celé vzdali, ale ta zvířata už zde byla a jejich cíl byl bezmála 

na dosah, takže byl ochotný to zkusit. 

„Tak to zkusíme,“ zamumlal Severus. „Ale mohu něco navrhnout?“ 

„Jistě. Co?“ 

„Co kdybychom se přemístili alespoň tak na vzdálenost jednoho a půl kilometru 

od jejich území, nechali tam hůlky a zbytek vzdálenosti došli? Takhle bychom 

museli překonávat jen jeden a půl kilometru, než se dostaneme k hůlkám, 

namísto nějakých devíti.“ 

Harry přikývl. „Skvěle. Kdy to chceš zkusit podniknout?“ 

„Není lepší chvíle než teď,“ odpověděl Severus suše. 

A přesně to udělali – přemístili se na místo vzdálené asi kilometr a půl od mysu a 

schovali své hůlky pod velkým nápadným kamenem. 
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„Hlavně si pamatuj, kde jsme ty hůlky nechali,“ prohlásil Harry pobaveně, než se 

v družném tichu vydali na zbytek cesty. Harry šel první a vedl. Severus ho 

následoval a jen sotva dokázal vnímat okolí. 

Všechno tohle, jak si mimoděk pomyslel, bylo pro něj. To, že sem přemístili ty 

tvory, to, že se jim Harry věnoval, to, že riskoval, aby je zkrotil a aby mu pomohl 

získat od nich přísady pro Remusin. A Severus si musel připustit, že to nebylo o 

nějaké vině či pokusu o vykoupení. Stále si uchovali své vzpomínky, 

samozřejmě, že ano, oba dva se, jak to jen bylo v lidských silách, přenesli přes 

obviňování sebe navzájem i sebe samých a začali znovu s čistým štítem. 

Než vstoupili na louku, zastavili se a Severus se natáhl pro Harryho ruku. 

Harry okamžitě zastavil a otočil se, aby mu byl tváří v tvář. 

„Co se děje, Severusi?“ zeptal se ho jemně. 

„Nedělej to,“ požádal ho Severus tiše. „Je to příliš nebezpečné…“ 

„A co celá ta úžasná léčba Lykantropie?“ vyzval ho Harry s potměšilým 

úsměvem. 

Severus zavrtěl hlavou. „Harry, na tom mi opravdu neseje. K čertu s tím, k čertu 

se všemi vlkodlaky. Nechci, abys to udělal. Je to příliš nebezpečné.“ 

„Budu v pořádku,“ slíbil mu Harry, objal ho kolem pasu a přitáhl si ho k sobě. 

„Věř mi, už jsem si tím prošel. Vím, co dělám.“ 

Severus mu věnoval pochybovačný pohled. 

„U hipogryfů,“ vysvětlil Harry. „Po válce jich spousta zůstala příšerně 

vyděšených. Byli zmatení, rozčilení, nechápali to. A koukni na ně teď. Ten, který 

tě tehdy přiběhl přivítat, byl jeden z nejhorších.“ 

Severus na něj stále hleděl nepřesvědčeně a pak zavrtěl hlavou. 

„Jestli se o mě tak moc bojíš, pak se vrátíme,“ nechal se Harry nakonec 

obměkčit. „Nechci tě stresovat.“ 

„Jen abys to, až se vrátím do Londýna, zkusil na vlastní pěst?“ vyzval ho 

Severus. 

Mladší muž si povzdechl a připustil: „Jo, zkusil bych to pak na vlastní pěst.“ 

„V tom případě to uděláme spolu,“ prohlásil Severus a v jeho hlase zazněla 

konečnost jeho rozhodnutí. 

Harry mu položil ruku na předloktí. „Dobře,“ řekl, „ale chci, abys mi slíbil, že se 

budeš prostě jen dívat a čekat. Nebudeš zasahovat. Ani se nebudeš hýbat. 

Necháš to na mě. Ano?“ 

Severus sebou trhnul, Harryho slova zněla totiž daleko důrazněji, než jak je 

možná zamýšlel. 

„Slib mi to,“ naléhal Harry neústupně. 
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„Dobře. Slibuji,“ vyštěkl Severus a zůstal stát.  

Když od něj Harry odešel, usadil se doprostřed louky. 

Dlouhou dobu prostě jen seděl v trávě a vyčkával. Severus si nebyl jistý, jak 

dlouhá doba už uběhla, ale mohla to být hodina a půl. Čas se vlekl jako šnek. 

Nakonec upoutalo Severusovu pozornost tiché praskání větviček a pak se z lesíku 

vyhoupl jeden kokatris a zamířil si to k Harrymu. 

Ten přikrčený u země prostě čekal, až k němu dorazí. Zvíře zpomalilo a začalo 

kolem něj kroužit, lehce třáslo křídly a ocasem zuřivě mrskalo ze strany na 

stranu. Severus ztěžka polkl a pocítil stejnou úzkost, jakou zřejmě cítil i kokatris. 

Tohle se mohlo pokazit a tak rychle. Harry mohl skončit vážně zraněný, možná i 

mrtvý a to všechno jen pro možnost získat trochu té skoro ani neprobádané 

přísady do lektvaru. Harry k němu lehce stočil hlavu a věnoval mu uklidňující 

pousmání. 

Zvíře se k Harrymu dál přibližovalo, až nakonec stanuli proti sobě. Zvíře na 

Harryho něco zasyčelo. Ten otevřel ústa a odpověděl mu hadím jazykem. Tvor 

chvíli zvažoval jeho slova a pak promluvil znovu, tentokrát rozčileněji. Harry 

chvíli vypadal, že nemá slov, pak po něm ale právě, když chtěl znovu promluvit, 

zvíře skočilo a zobákem zamířilo přímo na jeho pravé oko. 

Harryho reakce byla okamžitá. Všechno, co učinil, bylo, že trhnul hlavou vzad, 

takže ho zobák zvířete místo do oka klovl do tváře a zanechal tam hrůzostrašnou 

otevřenou ránu. Severus byl připraven se k němu hned rozběhnout, ale Harry 

nevykřikl, ani nezměnil svou pozici. Jen pozvedl pravou ruku, aby ho přiměl 

zůstat na místě. Severus se zarazil, když si uvědomil, že by stejně neměl šanci. 

Dokonce ani s Harrym po boku by holýma rukama nepřemohli byť jen jedno 

z těch zvířat, nehledě na to, že jich byl v lese celý tucet, který by se mohl k boji 

připojit. Severus se jen postavil a zůstal stát ztuhlý na místě, bezmocný a 

rozlícený svou bezmocností, zatímco stále ještě krvácející Harry znovu a 

tentokrát naposledy promluvil na zvíře v hadím jazyce. 

Zvíře s nedůvěrou v očích ustoupilo, a pak odcupitalo zpět do lesíka. Harry se 

postavil na nohy a nejistě přešel k Severusovi s rukou pevně přitisknutou na 

pohmožděné, krvácející tváři. 

„Jsem v pořádku,“ ujistil ho tiše Harry, aniž by čekal na jeho otázku. „Ale raději 

se vraťme do domu.“ 

Severus otevřel ústa a pak je znovu zavřel. Byl příliš vynervovaný byť na jediné 

vyčítavé slovo. 

Harry se o něj opřel a využíval při chůzi jeho loket jako oporu. Vypadal na 

nohách poněkud nejistě. 

„Máš otřes mozku?“ zeptal se Severus. 

„Asi trochu,“ odpověděl Harry, „ale není to nic, co by se mělo psát domů.“ 
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Ke kamenu s uschovanými hůlkami došli v absolutní tichosti, Harry se stále opíral 

o Severuse. Když se tam dostali, Severus je přemístil do domku, usadil Harryho 

na židli a začal zkoumat ránu na jeho tváři. Byla hluboká a lícní kost vykazovala 

známky drobného roztříštění, ale nebylo to nic, co by nedokázalo vyléčit pár 

lektvarů. Severus prohledal Harryho skříňku s lektvary, několik jich vytáhl a 

přinutil Harryho, aby je jeden po druhém vypil, než na něj seslal léčivá kouzla. 

Nakonec se rána uzavřela a na Harryho tváři zbyla jen hluboká rudá linka. Aby se 

zabránilo zjizvení, Severus na ni ještě aplikoval Dittanyho mast. 

„Díky,“ hlesl Harry, když bylo po všem. „Jsem rád, že jsi tady.“ 

Severus přikývl a konečně si dovolil vydechnout úlevou. 

„Co se pokazilo?“ chtěl vědět. 

„Eh?“ Harry na něj pohlédl zmateně. „Nic se nepokazilo. Něco takového bylo 

nevyhnutelné.“ Posmutněle se usmál. „Jistě sis nemyslel, že se ke mně připlazí a 

budou se dožadovat pohlazení, že ne?“ 

Severus rezignovaně zavrtěl hlavou. Nakratinko měl naději, že by se výroby 

Remusinu mohl dočkat ještě za svého života, ale ta teď, jak se zdálo, zcela 

pohasla. 

„To zvíře musí být utraceno,“ prohlásil s neochotou, čímž za oba vyslovil to 

nepříjemné. 

Harry se do něj zabodl neobvykle prudký pohled. „To rozhodně ne,“ vyplivl. 

„Zaútočil na tebe,“ vyštěkl Severus, aniž by si byl jistý, proč se vůbec o tomhle 

dohadují. 

„Přesto nechápu, jak by vztahy mezi lidmi a kokatrisi vylepšilo utracení vůdce 

jejich stáda,“ procedil Harry s chladnou logikou, o které si Severus nikdy 

nemyslel, že je jí schopen. 

„Chumlu,“ opravil ho Severus automaticky a pak dodal. „Je nebezpečné dovolit 

jim si myslet, že můžou člověku beztrestně ublížit. Musí vědět, že to dělat 

nesmí.“ 

Harryho výraz lehounce zjemněl. „A nemyslíš, že už to vědí?“ vyzval ho měkce. 

„Jsou vystrašení a rozzuření, ale nejsou hloupí. Oni vědí, že máme dost moci na 

to je uspat, nadopovat, uvěznit a dokonce i zabít. Tohle byl jejich způsob, jak se 

dozvědět, jestli mají právo žít na části této země jako ve svém útočišti, aniž by 

jim někdo ubližoval. Tím, že jsem mu neoplatil jeho jednání, jsem mu dokázal, 

že mohou.“ 

Severus mu věnoval pohled plný bolesti. „Ty jsi doopravdy očekával, že k tomu 

dojde?“ 

„Dovolil jsem, aby k tomu došlo,“ sdělil mu Harry otevřeně, „protože k tomu dojít 

muselo. Něco takového se stalo poprvé a naposled. Už se to nebude opakovat.“ 

„Jak si můžeš být tak jistý?“ naléhal na něj Severus. 
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„Protože ten kokatris viděl, že jsem rychlejší,“ odvětil Harry s pokřiveným 

úsměvem. „Viděl, že se kontroluju. Dovolil jsem mu, aby mě klovl, ale nenechal 

jsem ho, aby mi vyklovl oko, no ne?“ 

Severus znaveně zavrtěl hlavou a zamumlal: „Jsi šílený.“ 

„Pointa je v tom, že musí vzniknout rovnováha,“ hlesl Harry. „Musíme dosáhnout 

vyváženosti. Já jim dám, co potřebují… a oni mi možná dají to, co chci já.“ 

Později toho dne večer si Harry četl u svého stolu a Severus ho přes místnost 

pozoroval. Uhranulo ho, jak něco tak jednoduchého, jednoduchého, jako je tohle 

– být s Harrym v jedné místnosti a jen ho tak pozorovat – může být tak 

uklidňující a utěšující. 

Zatímco se mu v hlavě ozývala Harryho dřívější slova, vstal, zvolna přešel až 

k němu a postavil se vedle něj s pocitem zvláštní nervozity a nejistoty. 

„Ahoj,“ řekl Harry, když k němu vzhlédl a usmál se. 

Severus pohnul rty, ale nebyl si jistý, co vlastně říct. Zamyšleně si ho prohlížel. 

Rudá jizva na jeho tváři se již začínala ztrácet. 

Harry se na něj podíval znepokojeně. „Co se děje?“ zašeptal. „Severusi?“ 

„Harry, já nejsem ten nejpříjemnější člověk na světě,“ hlesl se zaváháním. 

„Pochybuji, že ti mohu dát to, co chceš, a to dokonce i kdybych se opravdu 

snažil, což s největší pravděpodobností nebudu.“ 

„Eh?“ Harryho výraz se jako na zavolanou změnil ze starostlivého na zmatený. 

„Jde o tvoje sny,“ ucedil Severus rozpačitě. „Sny o odevzdání… Dokonce, i 

kdybych se snažil, nemyslím si, že mi to půjde. Nemyslím si, že to bude stačit.“ 

Harry na chvíli vypadal, jako by na něj někdo chrstl vědro ledové vody. Když se 

konečně zdálo, že se dal dohromady a promluvil, hlas se mu chvěl. 

„Copak to nevidíš?“ dožadoval se se zoufalou naléhavostí. „Ty sám mi zcela 

stačíš.“ 

„Och,“ vydechl Severus s pocitem ještě větších rozpaků. Nebyl si jistý, co měl 

očekávat, ale tohle to nebylo. 

Najednou se mu znovu nedostávalo slov, a protože nevěděl, co říct nebo udělat, 

jednoduše se sesunul na kolena před Harryho židlí a zanořil mu tvář do klína. 

Jedna část jeho mysli křičela hrůzou. Na tohle byl už příliš starý, příliš starý na 

to, aby mohl takhle riskovat, i kdyby se všechen ten risk odehrával jen v jeho 

hlavě. Obával se zneužití, byl unavený z toho, jak ho stále někdo kontroloval, 

vyděšený z toho, že ho někdo bude litovat, a styděl se za možnost, že by jeho 

prosté gesto mohlo být odmítnuto. Poslední věc, kterou chtěl, bylo, aby mu 

Harry řekl, aby vstal, nebo aby to snad ještě více zhoršilo jejich hádky. 

Ale co bylo to, co chtěl a potřeboval? Neznal ta slova, a proto jen čekal. Čekal 

s očima zavřenýma, zatímco tiskl svou tvář na Harryho stehna. 
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A nemusel čekat dlouho. Harry položil ruku na jeho hlavu a pohladil ho po 

vlasech, jen jednou, a pak sevřel jeho rameno v gestu porozumění a přijetí. A 

teprve pak si Severus uvědomil, že stále zadržuje dech. Zvolna vydechl, cítil se 

trochu, jako by měl závrať z toho tichého a věcného ujištění, kterého se mu 

dostalo. 

„No,“ prohlásil Harry jemně, „já bych šel spát, co ty na co?“ 

 

Kapitola 54 - Odevzdání 

Usadili se na postel tvářemi k sobě a Harry se zamyšleně usmál. 

Zvolna jeden druhého vysvlékli, nespěchali. Harry si ho prohlížel tak 

soustředěně, jako by ho viděl poprvé v životě. Obyčejně by byl Severus z 

takového intenzivního pohledu nervózní, ale tady už si na to za těch posledních 

pár měsíců zvykl. 

„Jsi krásný,“ prohlásil Harry nakonec. 

Severus zavrtěl hlavou. „Myslím, že potřebuješ předpis na nové brýle,“ sdělil mu, 

avšak méně zaníceně, než jak bylo jeho zvykem. 

Harry se natáhl, dotkl se jeho tváře a pohladil ho po ní. 

„Dovol mi, ať je to dnes večer po mém,“ reagoval Harry něžně. „Nebojuj se 

mnou. Nepři se.“ 

„To zní docela zlověstně,“ ušklíbl se Severus. „Co tím máš přesně na mysli?“ 

„Chci mít možnost se na tebe dívat a říct ti, co vidím,“ zašeptal Harry. 

„Dokonce i s tvým omezeným viděním bys měl být schopen zaregistrovat ten 

můj obrovitý nos,“ odvětil Severus suše. 

„Není obrovitý,“ oponoval Harry, „jen nezapomenutelný. Stejně jako zbylá část 

tebe.“ Rukama mapoval jeho tělo, hladil ho po bocích, po zádech, po břiše… 

„Já… oceňuji, o co se tu snažíš, ale nemusíš mi lichotit, ani konejšit mé ego,“ 

utrousil Severus nepohodlně. „Znám své vady.“ 

„Nemáš žádné vady,“ zaprotestoval Harry, „Jen pár zvláštností a výstředností. 

Tvůj vzhled klame,“ pokračoval, aniž by mu dal šanci ho přerušit. „Vypadáš 

štíhlý, na první pohled vlastně až příliš, ale máš v sobě překvapivou sílu a pevné 

svaly. Vsadím se, že tě tví protivníci běžně dost podceňují,“ dodal s úšklebkem, 

zatímco prsty přejížděl po Severusově hrudi a bocích. „Musí to být příjemné.“ 

„Občas,“ připustil starší muž poněkud samolibě. Dokonce i po třech letech 

společného tréninku dokázal Minervu stále ještě překvapit nějakým tím 

kaskadérským kouskem, který u něj nepovažovala za možný. 

„Vidíš?“ nadnesl Harry triumfálně a navedl Severuse, aby si lehl na záda, načež 

se nad ním rozkročil a nahnul se, aby ho políbil na tvář. „Miluju tvé oči,“ 

pokračoval, „vyjadřují tolik emocí…“ 
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„Přímo široké spektrum,“ zamumlal Severus posměšně, „od naprosté apatie až 

po úplné opovržení.“ 

Harry se tiše zasmál a přimkl se ještě blíž, přitiskl své rty na jeho oční víčka. 

„Tolik mi vzdoruješ,“ zašeptal svá pozorování. „Proč?“ 

Severus mu položil ruce na ramena a jemně ho od sebe odsunul. „Je to matoucí.“ 

„A to, co jsme dělali předtím, nebylo?“ zeptal se Harry v očividné snaze pochopit 

rozdíl. 

„Ne tolik,“ ošil se Severus. Celá myšlenka na přijímání potěšení a poddávání se 

radosti mu byla stále nepohodlná. Radost a potěšení byly příliš pomíjivé, nestálo 

za to jim důvěřovat. Někdo mu je mohl v mžiku vzít a s celou tou děsivou 

temnotou konce takového požitku by se jen těžko vypořádával. Daleko hůř než 

s nepohodlnou prázdnotou, na kterou si již zvykl. 

Harry se posadil a zamyšleně si ho prohlédl. 

„Chtěl bys to ještě pořád zkusit?“ vybídl ho náhle. „Odevzdání, myslím.“ 

Odevzdání. 

Už to samotné slovo mělo tolik různých významů, od bolesti až po ponížení či 

méně zřetelnou krutost znásilňování duše, avšak… 

… avšak jeho milenec ho chtěl, jeho milenec to od něj chtěl. Nešlo tu o odplatu 

nebo pokání, nešlo o demonstraci věrnosti a dokonce ani o šanci získat si něčí 

náklonnost. 

Harry… ho prostě chtěl. 

„Mohu to zkusit,“ odpověděl a doufal, že jeho hlas neprozradil hrůzu, kterou cítil, 

když ta prostá slova pronášel. „Co po mně chceš?“ 

„Chci, aby ses uvolnil,“ pronesl Harry tiše, zatímco dlaní spočíval na jeho 

hrudníku. „Pokud ti to nějak pomůže, zavři oči. Soustřeď se jen na můj dotek. 

Představuj si klidně někoho jiného, pokud ti to přinese víc potěšení. Věnuj 

pozornost tomu, co cítíš. A pokud se ti něco nebude líbit, prostě mi to řekni.“ 

Severus otevřel oči a zahleděl se překvapeně na mladšího muže nad sebou. „To 

je všechno?“ 

„To je všechno,“ šeptl Harry, políbil Severuse krátce na ústa a pak se posunul 

níž, aby ho políbil na krku, rty a jazykem se otíral o místo pulzující krční tepny. 

Severus si povzdechl. Dokonce i po všech těch letech ho znervózňovalo, když se 

ho někdo dotýkal na místech těch strašných zranění – kousnutí od Naginiho, od 

nože Toma Raddlea, ale všechny ty vzpomínky, které se nakrátko vynořily, byly 

téměř okamžitě pohlceny jemností Harryho doteku. 

Představuj si klidně někoho jiného… Severus se tomu návrhu musel smát. Nebyl 

by toho schopen, dokonce ani, kdyby to zkoušel. Za celý život se ho nikdo 

nedotýkal takhle, s takovým potěšením, s takovou něhou, s takovým nadšením. 
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Do hry vstoupily Harryho ruce, prsty začaly masírovat jeho ramena, zatímco ta 

mladá, nadšená ústa pohlcovala jeho kůži, jemně ji oždibovala, sála a škádlila. 

Jakmile Harry sklouzl dolů a začal ho líbat na podbřišku, doslova cítil, jak celé 

jeho tělo tou stimulací ožívá. Dlouho zapomenuté a zcela potlačované dojmy a 

pocity se začaly probíjet napovrch. Jeho krví naplněný penis divoce pulzoval a 

tlačil se na Harryho zardělý trup. Severus si ještě stále nebyl jistý, jak bude tuto 

část jeho těla jeho milenec vnímat. Věděl, že postrádá svěžest a novotu mládí a 

na okamžik se jeho pochybnosti zdály oprávněné, to když Harry rukama stiskl 

jeho boky, ale nic dalšího se nedělo. 

Měl jsem to vědět, pomyslel si, ale bez jakékoliv zášti. Věděl, jaký byl. Laskavé 

ujišťování stranou, nikdo by při zdravém rozumu přece… 

Harry přerušil šňůru jeho myšlenek svými slovy. 

„Voníš tak pěkně,“ zašeptal a slastně se nadechl. „Tak hřejivě, zemsky.“ 

Severus zalapal po dechu, když Harry jazykem kmitl přes jeho žalud. A když jeho 

rty obklopily zcela jeho mužství, Severus prostě otočil hlavu a zakousl se do 

polštáře, jen aby se vystříhal příliš mnoha zahanbujících zvuků. Harry ho 

jazykem laskal na spodní straně penisu, a když začal sát, Severus zjistil, že 

nemá tušení, co má sám se sebou dělat. Sevřel pokrývky do pěsti a pokoušel se 

zůstat v klidu. Jenže ten pokus vyšel naplano, jakmile z jeho hrdla proti jeho vůli 

vytryskly všechny ty vzdechy a steny. Harry jednou rukou stiskl jeho pánev a ten 

pocit, když se mu jeho vlasy otíraly o břicho v kombinaci s vlhkým teplem jeho 

úst – bylo to skoro příliš a pak to už bylo příliš doopravdy a on vyvrcholil do jeho 

úst. 

Severus čekal, že se Harry odtáhne, nebo se alespoň stáhne, jakmile to bude 

možné, ale on nic takového neudělal. Dobrou minutu prostě zůstal na místě a 

svíral jeho měknoucí penis ve svých ústech, jako by si chtěl vychutnat jeho chuť 

a prodloužit celý zážitek. 

Nakonec ho Harry propustil ze svých úst a natáhl se vedle něj. Severus se opřel 

o loket a rukou se natáhl na oplátku pro jeho penis, jenže zjistil, že ten je 

ochablý a již pokrytý stopou semene. 

„Promiň,“ hlesl Harry, až na to, že neznělo nijak zvlášť kajícně. „Asi jsem měl, 

ehm… počkat, ale byl jsem tak vzrušený tím, že jsem tě měl v puse, že jsem 

nějak nedokázal normálně uvažovat. Takže jsem tak nějak… vzal věci do 

vlastních rukou…“ 

Severus vstřebal tu informaci v absolutní tichosti. Harry tím byl vzrušený. 

Ležel na zádech, oči měl zavřené a stále ještě pociťoval pozůstatky orgasmu. 

Harry vedle něj se posunul a položil si hlavu na jeho rameno. „Řekl jsem něco 

špatně?“ vybídl ho jemně, s nucenou lehkostí, ve které proznívaly stopy 

nervozity. „Příliš mnoho informací?“ 
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Severus netušil, jak v takových případech poskytnout útěchu, a tak se rovněž 

pokusil o bezstarostný tón. 

„Neexistuje nic takového, jako je příliš mnoho informací,“ pronesl vážně. 

„Všechna data mají váhu.“ 

K jeho radosti se Harry tiše rozesmál a pak se trochu posunul, teď s hlavou 

odloženou pod jeho rukou. 

„Víš… přemýšlel jsem,“ zamumlal, „že budu potřebovat víc polic v knihovně.“ 

Což bylo rozumné prohlášení, třebaže trochu nahodilé. Severus se nadzvedl na 

lokti a přehlédl kupičku bylinkářských knih v rohu domku. Byly to ty samé knihy, 

kterým zabraly místo svazky pojednávající o otrockém poutu a magických 

úmluvách, ty, které si Harry pořídil kvůli němu… 

„Ne, na moje knihy,“ dodal Harry šeptem. „Na ty tvoje… Možná by sis sem mohl 

nějaké přinést. Tedy, pokud bys tady chtěl zůstávat i přes týden a ne jen o 

víkendech.“ 

„To možná není špatný nápad,“ souhlasil Severus nenuceně, jen lehce ohromený 

tím, že právě v podstatě probírali společné bydlení. Že ano? 

„Dobře,“ vydechl Harry a byl to výdech úlevy. „Vím, že ten časový posun je 

příšerný, ale… třeba by to nějak fungovat mohlo. Myslím tím… není žádný důvod, 

proč by ses nemohl ke Svatému Mungovi přepravovat letaxem odtud, že ne?“ 

„Každodenní mezinárodní letaxová přeprava tě bude stát ruce i nohy,“ cítil 

Severus potřebu podotknout. 

Harry si posměšně odfrkl, očividně se to snažil odlehčit. „Možná, že se mi podaří 

si to nechat proplatit od mých zaměstnavatelů.“ 

Severus se zachechtal, pobavený tím směšným nápadem. „V tom případě by ti 

mohli proplatit i další šatní skříň,“ pronesl. „Budu potřebovat i místo na pověšení 

šatů.“ 

„Och vážně? Obou dvou sad?“ dobíral si ho Harry. 

„Neposmívej se mému šatníku,“ varoval ho Severus. „Nebo se ho zbavím úplně.“ 

Harry se zasmál pod fousy. „Kdybych věděl, že to bude mít takový účinek, začal 

bych se škádlením už před dvěma měsíci.“ 

Povídali si a dobírali se navzájem, dokud Harry nakonec neusnul. Severus zůstal 

vzhůru o něco déle, s paží obtočenou kolem Harryho ramen, a přemýšlel, jestli to 

vážně všechno mohlo být tak snadné. Protože na moment se zdálo, že ano. 

Harry ho chtěl proti všemu očekávání u sebe. 

Opět se mu sice v hlavě ozval ten vytrvalý hlásek, který mu připomínal jeho 

zranitelnost a prázdnotu a říkal mu, že není ničím víc jen než prázdnou 

schránkou předstírající, že je lidská bytost. Ale pak se k tomu připojil nový hlas a 

zněl podobně jako Harry. 
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Prosím, dovol mi tě milovat. To je vše, co žádám. To je vše, co budu vždy žádat. 

 

Kapitola 55 - Přestávka 

Po tom večeru Severus neotálel, a když se o pár dnů později objevil v Harryho 

domku se štosem knih a hromadou oblečení v rukách, Harry se celý rozzářil – 

jinak se to ani nedalo popsat. 

Čas plynul a Severus žasl, jak snadné a nenucené to všechno mezi nimi bylo. Po 

všech těch letech by pro něj mělo být obtížné probouzet se každé ráno vedle jiné 

osoby, ale přesto to bylo tak snadné jako zvyknout si na dýchání poté, co se 

člověk bezmála utopil. Harry s ním o svých pocitech moc nemluvil, ale podle 

nadšené tváře, kterou vídal každé ráno, Severus věděl, že se cítí stejně. 

I přes očividné rozdíly, které mezi nimi byly, zjistili, že existuje spousta věcí, 

které mohli dělat společně každý den. Někdy hráli šachy, jindy četli knihy o 

magických zvířatech anebo se procházeli po ostrově, aby prozkoumali každičkou 

jeho část. Severus občas odešel na jednu nebo dvě noci do Tkalcovské ulice, ale 

jak čas plynul, začal si uvědomovat, že svůj dům už nepovažuje za svůj jediný 

domov. Nějak začal o Harryho domku přemýšlet jako o svém dalším domově. 

A třebaže byl Severusův život teď skoro jako ráj, pamatoval si dobu předtím a 

čas od času i tak sklouznul do deprese. Harry ho však nikdy nenechal setrvávat 

v nešťastném tichu příliš dlouho. Kdykoliv si všiml, že se Severus stáhl do sebe a 

začal být nevrlý, vzal ho na mys, kde přebývali kokatrisové. Seděli tam spolu 

v trávě a sledovali zvířata. 

Týdny a měsíce ubíhaly a kokatrisové začali být odvážnější. Prozkoumávali své 

území, skotačili v trávě a dokonce se s opatrnou hravostí honili. Čtyři měsíce od 

začátku svého pobytu na ostrově se kokatrisové rozhodli, že se znovu pokusí o 

setkání s lidmi, kteří je pozorovali. Jeden z kokatrisů se k oběma čarodějům 

váhavě vydal a pak se nahnul k Severusově ruce, až spočíval hlavou v jeho dlani. 

„Myslím, že tě mají rádi,“ pověděl mu Harry. „Brzy tě budou pronásledovat 

v celém houfu.“ 

Severus do Harryho zabodnul pochybovačný pohled, takový hloupý nesmysl ho 

vůbec nepobavil. Jenže o několik týdnů později si uvědomil, že měl mladší muž 

pravdu. Z nějakého podivného, nepochopitelného důvodu ho kokatrisové měli 

rádi. Kdykoliv se osamoceně potuloval po ostrově, následovali ho tři i více těch 

zvířat, jako by pro ně byl rodičem. Obyčejného člověka by to asi podráždilo, ale 

on zjistil, že mu ti starobylí tvorové nevadí. 

Stále se nerozmnožovali, ale jejich pokrok alespoň podle Severuse byl 

pozoruhodný a on se vůbec neobával, že by se Remusin nestal zábavným 

předělem v historii lektvarů. Jednoho dne bude lék vytvořen. A jak řekl Harrymu 

- vlkodlaci už čekali tisíc let, mohou počkat ještě dva nebo tři další roky, pokud 

to vůbec bude trvat tak dlouho. 
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Nadešel prosinec a s ním přišlo i pozvání pro ně dva od Rona a Hermiony, aby se 

připojili k jejich rodině na Vánoce. 

„Co si o tom myslíš?“ zeptal se Harry. „Už je to nějaká doba, co jsem s nimi 

naposledy strávil svátky. Mohlo by to být fajn.“ 

„Nějaká doba?“ vyzval ho Severus překvapeně. 

„Byl jsem u nich docela často, jen ne na svátky,“ odpověděl Harry obezřetně. 

„Než jsme se zase začali… stýkat… všichni jsme si říkali, že bude lepší, když se 

nebudu o svátcích motat kolem, abys…. Abys tam mohl přijít, kdykoliv jsi chtěl, a 

necítil se přitom jako zahnaný do rohu,“ vysvětlil mu. 

Severus zaraženě hleděl na milovanou tvář a poprvé plně docenil míru obětování, 

kterou Harry učinil, aby mu dal prostor a nekřížil vztahy, které se Severus 

pokoušel vybudovat. 

„A co jsi dělal o svátcích? Vysedával jsi v Godrikově Dole a trucoval?“ zeptal se 

Severus zahořkle. 

Harry se usmál. „Většinou jsem se opíjel do němoty s Lenkou Láskorádovou a 

nechával ji vyplakat se na mém rameni,“ odpověděl Harry. „Neville jí pořád moc 

chybí… i po všech těch letech.“ 

„A on o tom ví?“ zajímal se Severus okamžitě. 

„Myslím, že na tom nesejde. Podle toho, jak to vidím, žije stejně většinou sám. 

Myslím, že ty s Ginny jste jediní blízcí přátelé, které má.“ 

„Myslíš, že by byl vítán u…“ 

Nemusel ani dokončit větu. 

„Vím, že by byl,“ odpověděl Harry přesvědčeně. „Myslíš, že bys ho mohl 

přemluvit, aby se k nám na svátky přidal?“ 

Severus byl překvapený i potěšený zároveň, že mu nedalo ani mnoho práce 

Nevilla postrčit, aby se k nim připojil. 

Štědrý večer strávili tak, že je Hugo neustále prosil, aby si mohl otevřít své 

dárky, zatímco Neville a Ron dělali, co mohli, aby odvedli jeho pozornost. 

Hermiona vařila jako divá a do toho chaosu se zastavili Hermioniny rodiče a 

stejně tak i Molly s Arthurem Weasleyovi, aby jim popřáli hezké svátky. Nakonec 

bylo toho zmatku už trochu moc a Severus se opatrně odebral do pokoje pro 

hosty a usadil se na posteli. 

Překvapilo ho, jak pohodlně se v té malé místnosti cítil. Přinášela plno 

vzpomínek, a třebaže asi nebyly všechny úplně šťastné, byly to vzpomínky plné 

přijetí a lidských citů. Prozkoumal místnost pomalu pohledem, aby docenil 

drobnosti, které vždy dříve považoval za dané. Barvy v místnosti byly změněny 

před dvěma lety, aby připomínaly ty ve Tkalcovské ulici – použili tmavší, 

zemitější, hřejivé tóny, které měl rád. Na malé polici ležely knihy z oblasti 

lektvarů a temné magie. Na stěně visela reprodukce kresby uhlem, o které 
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Severus nyní věděl, že je jednou z kreseb Victora Huga. Za poslední tři roky se 

Severus nikdy nezamyslel nad těmito drobnostmi, ani jednou, ale teď… jejich 

tichý vzkaz byl nezpochybnitelný. 

Tohle byl rovněž jeho domov. 

Ze vzpomínek ho vytrhlo váhavé zaklepání na dveře. 

„Ano?“ vyzval příchozího. Harry vstoupil a usadil se na židli vedle postele. 

„Příliš hluku,“ postěžoval si jen napůl vážně. „Mám zahlcené všechny smysly.“ 

„Vskutku,“ souhlasil Severus. 

„Hugo je jako uzlík energie,“ pokračoval Harry mimovolně. „V Bradavicích z něj 

bude postrach, až se tam za tři roky dostane.“ 

„Nemůže být horší než ty,“ odvětil Severus pochmurně. Stále měl ještě v živé 

paměti dřívější nerozvážnosti, které tropilo jejich trio, až na to, že ty vzpomínky 

již nevyvolávaly podrážděnost a frustraci jako dříve. Když něco… byly spíš 

zábavné, jak si v duchu pomyslel. 

Harry se ušklíbl. „To asi ne,“ připustil a pak váhavě dodal: „Severusi, říkal jsem 

si, zda bys… Zítra se budu moct tak na dvě hodiny setkat s Alem a tak jsem si 

myslel, jestli by ses ke mně nechtěl připojit?“ 

Severus na něj hleděl s neskrývaným překvapením. 

„Musí si dříve nebo později zvyknout na to, že jsi trvalou součástí mého života,“ 

vysvětlil Harry. „Chtěl bych, aby tě začal poznávat.“ 

Trvalou součástí. 

Ještě před rokem by se takovému prohlášení vysmál, ale teď si nemohl pomoci, 

aby se nepousmál. 

„Skvělé,“ odpověděl na to Harry. 

Severus na něj pohlédl s pobavením. „Měl by ses stydět, Harry. Chceš dítěti 

způsobit takové trauma tím, že ho budeš nutit seznámit se s někým mé povahy?“ 

„No, mnoho z nás bylo tvojí povaze vystaveno po dobu několika let a přesto jsme 

se vyvedli celkem dobře, nemyslíš?“ vyzval ho se škádlivým úšklebkem. 

„To je vysoce diskutabilní,“ odvětil Severus vážným tónem, čímž u Harryho 

vyvolal smích. 

Zbytek večera uběhl až moc rychle. Hugo vytáhl své kousající puzzle a díval se, 

jak se s ním Harry trápí a snaží se dát hrad dohromady, zatímco pokaždé 

dostane kousanec. Nakonec Harry zavrtěl hlavou a znechuceně si povzdechl: 

„Vzdávám to. Ta věc mě nesnáší.“ 

Hugo obrátil oči v sloup. „Žádná výdrž.“ 

Severus se zachechtal a vzal osočený dílek puzzle Harrymu z ruky. „Některé dílky 

se zdají být těžší než jiné,“ podotkl automatiky. Staré návyky vypěstované lety 
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vyzvědačství se špatně odnaučují a i po tom všem si Severus stále všímal a 

pamatoval každičký detail ze svého okolí, dokonce i v rámci rodiny. 

„Jo,“ procedil Harry škodolibě, „to bude asi vší tou krví, kterou saje ze svých 

obětí.“ Díky čemuž se Hugo začal potěšeně smát. 

Nakonec se všichni vytratili do postelí. V určité chvíli se objevily rozpaky, to když 

Neville pohodil svou deku a polštář na pohovku v obývacím pokoji a popřál 

Severusovi s Harrym dobrou noc. Několik minut tam jen tak bez řečí stáli, dokud 

Severus neodešel do hostinského pokoje. 

Jakmile byl z dohledu, Neville konečně prolomil mlčení a tiše pronesl: „Koukni, 

Harry, ohledně toho všeho…“ Hlas se mu vytratil, jako by nevěděl, jak přesně 

dokončit započatou větu. 

„Jo?“ vyzval ho Harry obezřetně. 

„Už je to rok a tys ani jednou neporušil vaši úmluvu,“ podotkl Neville a zněl při 

tom dost rozpačitě. 

„Co tím chceš říct?“ zeptal se ho Harry. 

„Chci tím říct, že se mě nemusíš obávat,“ odpověděl Neville tiše. „Možná tomu, 

co je mezi vámi, nerozumím, ale… zřejmě to nějak funguje.“ 

Harry vypadal na minutu nebo dvě, jako by mu někdo sebral vítr z plachet. 

„Dík, Neville,“ pronesl nakonec, než se milostivě také odebral do postele. 

ooOoo 

Na Boží Hod ráno po snídani Hermiona s Ronem vzali Huga do Doupěte. Neville 

také odešel a všichni se dohodli, že se sejdou v pět odpoledne, až se Harry se 

Severusem vrátí z návštěvy Albuse. 

Čas se nachýlil a Harry si začal oblékat kabát. Když se Severus připojil, Harry 

zvedl ruku k jeho límci a zapnul mu kabát, zatímco Severus se napůl mračil a 

napůl ušklíbal nad tím sentimentálním gestem. 

„Pojď se mnou,“ vyzval ho Harry, dotkl se jeho lokte a navedl ho do koupelny pro 

hosty. 

Zastavili se před velkým zrcadlem. 

„Co vidíš?“ zeptal se. 

Severus se váhavě podíval na jejich odraz. Harry měl ruku kolem jeho pasu. 

Dobře věděl, jaká by byla jeho odpověď před rokem. Viděl by jen starého, 

utrápeného, ošklivého muže s mladým milencem, který ho z nějakého podivného 

důvodu rozmazluje. Ale teď, když pohlédl na svou vlastní tvář a Harryho blažený 

výraz, uviděl něco jiného. Něco obyčejného a lidského. 

Všechno, co viděl, byli dva zamilovaní lidé. 
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„Vidím dva lidi, kteří přijdou pozdě, pokud se budou dál oddávat takovým 

narcistickým hloupostem,“ odfrkl si s těžkým sarkasmem. 

Harry se s potěšením zasmál a sevřel Severuse ještě těsněji kolem pasu. „Pak 

bychom raději měli jít,“ řekl mu. 

A pak společně opustili dům Hermiony a Rona a zamířili do Finsbury parku. 

 

Kapitola 56 – Včerejší syn 

Když se dostali k dětskému hřišti v parku, spatřili na lavičce sedící ženu. Dítě, 

které Severus identifikoval jako Ala, se potloukalo po hřišti a šlapalo v kalužích 

rozbředlého sněhu a bahna. Celé to místo vypadalo pro podobný druh návštěvy 

zcela nehostinně a nepřátelsky. 

Harry se Severusem k Ginny došli společně a ona vstala, aby se s nimi přivítala. 

Severus si ji prohlédl. Ginny Weasleyová se moc nezměnila od té doby, co ji viděl 

naposledy, což bylo zhruba před rokem. Stále byla pozoruhodně krásná, třebaže 

se zdála unavenější a vypadala nešťastně. 

Ještě před rokem by byl Severus zděšený jen z její pouhé přítomnosti. Vlastně 

míval strach už jen z připomínky toho, kým byla, ale teď ke svému překvapení 

zjistil, že je mu to lhostejné. Poprvé ve svém životě se odvážil věřit tomu, že 

nemusí o něčí náklonnost s nikým bojovat. Ten pocit mu byl cizí, ale po všech 

těch letech tíživé osamělosti ho docela vítal. 

Ginny Harrymu se zdrženlivým úsměvem na rtech kývla na pozdrav. 

„Ahoj,“ hlesl Harry. „Veselé Vánoce, Ginny.“ 

„Veselé Vánoce, Harry,“ odpověděla, ale pohledem se přesunula na Severuse. 

Vypadala překvapeně, když ho poznala. „Profesore?“ oslovila ho nejistě. 

„Obávám se, že ten titul mi již nepatří, Ginny,“ promluvil Severus vyrovnaně. 

„Dobře,“ odpověděla a stále ho nejistě pozorovala. „Jak bych vám měla říkat?“ 

„Mé jméno by bylo postačující,“ nabídl jí s drobným pousmáním. 

Trochu nervózně přikývla a pak se obrátila na Harryho: „No tak už běž, Harry,“ 

pobídla ho Alovým směrem. 

„Dík,“ odvětil Harry a zamířil na hřiště, kde na něj Al s obezřetným výrazem na 

tváři čekal. 

Severus je oba pozoroval. Harry si přidřepl na zem vedle Ala a pak spolu otec a 

syn několik minut potichu rozmlouvali. Nebo spíš – Harry mluvil a Al nedůvěřivě 

poslouchal. Z chlapcova postoje vyzařovala plachost a nejistota, jako by 

očekával, že ho Harry každým okamžikem uhodí. 

„Užil jste si pěkné svátky?“ vyhrkla Ginny náhle. 

„Hmm?“ Severus její pokus o nezávaznou konverzaci překvapil. „Ano. A vy?“ 
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„Ano.“ 

Následovala další trapná chvilka, zatímco Severus pozoroval ty dva na hřišti a 

Ginny studovala Severuse, teď se zcela neskrývanou nedůvěrou. 

„Proč jste tady?“ dožadovala se s bezcitnou upřímností, jakou si u ní pamatoval. 

„Harry chtěl, abych se seznámil s Alem,“ odpověděl Severus neutrálně. 

Lehce přikývla a pak se odmlčela. Chvíli se dívali, jak Harry přemluvil Ala, aby se 

nechal pohoupat. Al vylezl na houpačku a Harry ho začal pomalu houpat a 

chlapec na moment vypadal, že se mu to líbí. 

„S dětmi mu to jde,“ podotkl Severus. 

„Ano,“ souhlasila Ginny mimovolně, aniž by je přestala sledovat. 

Severus byl na pár vteřin v pokušení ještě něco dodat, třeba jí navrhnout, aby 

Harry s Alem trávil víc času, ale napjatý výraz v její tváři ho dovedl 

k přesvědčení, že je od něj na podobná vyjádření moc brzy. 

V tu chvíli se na něj Harry z druhé strany hřiště ohlédl a zamával na něj. 

„Severusi! Pojď sem k nám,“ zvolal nadšeně. „Je to legrace!“ 

Ginny vedle něj ztuhla tak, že to bylo téměř hmatatelné. 

„Děje se něco, Ginny?“ zeptal se jí Severus. 

Zavrtěla hlavou a skoro obvyklým hlasem odvětila: „Ne. Všechno je v pořádku.“ 

Potichu si povzdechl. Nebylo to ani zdaleka v pořádku, ale on do toho nechtěl 

zbytečně šťourat. Pomalu se přesouval k hřišti a celou tu dobu na svých zádech 

cítil její upřený pohled. 

Al byl ještě stále na houpačce, komíhal nohama ve vzduchu a díval se dolů. 

„Hej, Severusi!“ zvolal Harry zvesela a vtiskl Alovi na vršek hlavy polibek. 

Chlapec otcovou důvěrností lehce ztuhl. „Ale, chtěl bych ti představit Severuse 

Snapea.“ 

„Ahoj, Ale,“ řekl Severus s drobným pousmáním. 

Chlapec k němu pozvedl oči a něco jako poznání prokmitlo jeho pohledem. 

Najednou jeho tvář získala výraz čiré hrůzy. 

Chlapec seskočil z houpačky a upadl na zem. Harry mu přispěchal na pomoc, ale 

Al jeho ruku odstrčil. Chlapcovy oči zůstaly zafixované na Severusovi a studovaly 

jeho tvář. Jakmile Severus rozpoznal, že to, co vidí v chlapcově tváři, je strach, 

ustoupil o krok dozadu, aby mu dal trochu prostoru, a chlapec se spěšně 

postavil. A pak, když otevřel ústa, zasyčel něco v hadím jazyce, něco rozčileného 

a zcela jistě namířeného na Severuse. 

„Ale!“ vyjekl Harry, „Co….“ 
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Další zasyčení v hadím jazyce a pak byl Al pryč, rozběhl se z hřiště. Neběžel ke 

své matce, on prostě utíkal pryč od Severuse tak rychle, jak jen mohl. Harry se 

rozběhl za ním a brzy ho chytil. 

Ginny k nim rovněž přiběhla, Al přispěchal k ní, a když ho zvedla do náruče, 

chytil se jí oběma rukama a tvář zanořil do jejího kabátu. 

„Co se stalo?“ dožadovala se Ginny příkře se zlostným pohledem namířeným na 

Harryho i Severuse. 

„Stalo se to, Ginny,“ prohlásil Harry téměř poklidným tónem hlasu, „že můj syn 

mluví hadím jazykem.“ 

Severus si všiml, že se na její tváři neobjevilo překvapení, a Harry si toho zřejmě 

povšiml rovněž. 

„Ty´s věděla, že to dokáže a nikdy ses neobtěžovala mi to říct?“ vyplivl jejím 

směrem vztekle. 

„Protože jsem věděla, že budeš reagovat nepřiměřeně,“ bránila se a položila ruku 

Alovi na rameno. 

„To není fér, Ginny,“ protestoval Harry. „Nemáš žádné právo mi něco takového 

zatajovat! Ne po tom všem, co se stalo…“ 

Ginny nebezpečně přimhouřila oči a výraz její tváře byl plný zloby a 

nepřívětivosti. 

„Ty ze sebe budeš vždycky dělat oběť, že, Harry,“ procedila chladně s podtónem 

opovržení. 

Harrymu se vytratila všechna barva z tváře, ale než mohl odpovědět něco 

jedovatého, Severus zasáhl, položil mu ruku na rameno a zavrtěl hlavou. Harry 

se po chvíli uklidnil a Ginny rovněž. 

„Tady jsme skončili,“ prohlásila pak Ginny pevně. „Beru Ala domů. A Harry – 

příště, až si zase někoho budeš chtít přivést, možná by neškodilo varovat mě 

předem.“ Pak se otočila na patě a vyrazila z hřiště s Alem, který se jí držel, jako 

by na tom závisel jeho život. 

Severus přesunul svou pozornost na Harryho. Muž byl bílý jako stěna a vypadal, 

jakoby zamrzl na místě, zatímco sledoval, jak Ginny odchází a odvádí jejich syna. 

Když mu zmizeli z dohledu, sesunul se na lavičku a tupě zíral do země. 

Severus si dřepl na zem vedle něj a vzal Harryho ruce do dlaní. Harry to 

nepřítomně dovolil, ale ten prázdný, šokovaný výraz z jeho tváře nezmizel. 

Byli tu sami, a i kdyby nebyli, Severusovi by to asi v tom okamžiku bylo jedno. 

Klekl si před něj a vtiskl mu tvář do klína, zatímco ho oběma rukama objal kolem 

pasu – gesto, které Harrymu vždycky přišlo utěšující a uklidňující. Harry se 

v okamžiku předklonil a se vzlykem mu zanořil hlavu do vlasů.  
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„Znovu ten Raddleův prach… Severusi… co jsem to provedl? Co mě to jen 

posedlo, že jsem měl dítě?“ naříkal. „Nikdy jsem neměl… Věděl jsem, že je se 

mnou něco špatně, ale stejně jsem na to nedbal a prostě jsem to udělal!“ 

„Bude to v pořádku,“ promlouval k němu Severus tiše a se vší sebedůvěrou, 

kterou dokázal nashromáždit. 

Harry vydal další přidušený vzlyk a přitiskl své rty Severusovi na čelo. „Přál bych 

si tomu věřit,“ zašeptal. „Ale… víš, ty první dva roky jsem míval noční můry. 

Budíval jsem se a v ty první okamžiky po probuzení jsem si nemohl vzpomenout, 

kdo jsem… děsil jsem se toho, že usnu, protože jsem se bál, že se vzbudím jako 

někdo jiný… Ale tohle? Tohle je ještě horší…“ 

„Není to horší,“ odpověděl Severus neúprosně. „Harry, poslouchej mě, prosím. 

Nějak se to vyřeší.“ 

Druhý muž neodpověděl, jen v jeho objetí ztuhl. Severus takovou fyzickou reakci 

znal z vlastní zkušenosti – takhle reagoval někdo, koho zaplavily vzpomínky 

z minulosti a on jen bezmocně snášel jejích útok a doufal, že to nějak přežije. 

Severus zvolna vstal a sevřel Harrymu rameno. 

„Pojďme odsud,“ vyzval ho měkce. „Projdeme se. Vyčistí ti to myšlenky.“ 

Harry ale znaveně zavrtěl hlavou. 

„No tak,“ trval Severus na svém. „Důvěřuj mi. Pomůže ti to. Pojďme udělat něco 

normálního.“ 

„Něco normálního?“ zopakoval Harry nevesele. 

„Co kdybychom se svezli metrem?“ nabídl mu Severus. „Dali si kávu? Prošli se? 

Cokoliv?“ 

„Proč…“ zašeptal Harry a vlastně to ani nebyla otázka, jen čirá bezmoc, jak se 

Severus domníval. 

„Protože se potřebuješ uklidnit a pročistit si hlavu, abys to všechno mohl začít 

řešit,“ odvětil Severus uvážlivě. 

A na to Harry neochotně vstal a nechal se odvést z parku pryč. 

 

Kapitola 57 – Malé děti 

Když se Severus s Harrym konečně dostali zpět do Hermionina a Ronova domku, 

bylo už poměrně pozdě. Hermiona s Ronem už byli doma a byl s nimi i Neville. 

Dokonce už dovečeřeli, ale to Harrymu a Severusovi nevadilo, protože byli 

psychicky příliš na dně na to, aby do sebe cokoliv dostali. 

„Kde je Hugo?“ zeptal se Severus, když si všiml, že chlapec nemá u dveří kabát 

ani boty. 
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„U Ginny,“ odpověděla Hermiona zvesela. „Kluci si spolu dokážou vážně hezky 

vyhrát a Al žadonil, aby k nim Hugo přišel a přespal tam. Hlídal ho Krátura, když 

jste byli s Ginny a Alem v parku. A když už o tom mluvíme… jak to tam vůbec 

šlo?“ 

Harry, aniž by zvedl oči, beze slova zavrtěl hlavou. Hermiona si ho znepokojeně 

prohlédla. 

„Harry, co se stalo?“ zeptala se ho tiše. „Harry?“ 

„Al mluví hadím jazykem,“ zamumlal oslovený a ztěžka usedl ke kuchyňskému 

stolu. „On… tak nějak prostě… zasyčel na Severuse a pak utekl.“ 

Neville se také posadil a vypadal poněkud přepadle. 

„No, pane jo,“ zamumlala Hermiona. „A co Severusovi v tom hadím jazyce řekl?“ 

Ruce se jí lehce chvěly, když přešla k vařiči a začala připravovat čaj – což byla 

zřejmě její automatická reakce, když se objevily potíže. 

„Řekl: drž se ode mě dál, a pak prostě utekl,“ odpověděl Harry. 

„Ale nijak mi nevyhrožoval,“ uvažoval Severus. „Nebo ano?“ 

Harry mu věnoval zahořklý pohled. „Severusi, je mu pět. Ten prach sice nic 

necítí, ale není ani hloupý.“ 

„Vy si opravdu myslíte, že je to prach?“ zeptal se Neville přidušeným hlasem. 

„A co jiného?“ dožadoval se Harry. „Všechny okolnosti tomu nasvědčují. Bojí se 

mě, Severuse, Hermiony i Rona.“ 

Neville poraženecky přikývl. „Mě taky,“ zašeptal. „Kdykoliv jsem Ginny přišel 

navštívit, tak utekl a schoval se. Doufal jsem, že mě prostě třeba jen nemá 

rád…“ Neville umlkl a pak zuřivě zamrkal. „Je mi to líto,“ zašeptal zdrceně. 

„Co je ti líto?“ ozval se Ron a pak se na Nevilla příkře podíval. Neville 

neodpověděl. 

„Ty jsi to věděl, že jo?“ vyplivl Ron. „Ty jsi věděl, že Al mluví hadím jazykem a 

měl jsi podezření, že v něm přežívá Voldemortův prach, a přesto jsi nic neřekl?“ 

Ronův výraz se zatvrdil a zarputile do Nevilla zabodl svůj pohled. 

Neville se neočekávaně postavil. „Měl bych jít,“ hlesl tiše, ale Ron ho nenechal 

odejít. Popadl ho za rukáv a přinutil ho znovu se posadit. 

„Proč nám to nepovíš?“ dožadoval se Ron. 

Neville zavrtěl hlavou. „Rone… já nemůžu. Jsem strážcem Ginnyina tajemství. 

Vím, jak to teď vypadá, ale… ona mě o to prosila a já nemohl její důvěru zradit. 

Myslíš si snad, že to pro Ginny bylo lehké? Každý den Ala sledovala jako ostříž, 

zkoumala každou věc, kterou udělal, každé slůvko, které řekl, a snažila se přijít 

na to, jestli jde o jejího syna, nebo o část Toma Raddlea, který v něm přebývá. 

Rone, já vím, že je možná nebezpečný, ale… faktem je, že je to jen dítě, a je to 

hodné dítě, ještě neudělal nic špatného, nezaslouží si, aby se s ním zacházelo 
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jako s… dítětem Voldemorta. Ginny se každé ráno budí zděšená, že na to někdo 

přijde… ať už Ministerstvo kouzel nebo bývalí Smrtijedi, kteří tam vtrhnou a 

vezmou jí ho, protože si budou myslet, že je to vtělený Pán zla… a každý den se 

děsí toho, že se z něj stane to, čím býval Harry, a že ona tady možná nebude 

dost dlouho na to, aby ho zastavila.“ 

„To musí být strašné,“ povzdechla si Hermiona. 

„I tak nám to měla říct,“ trval na svém tvrdohlavě Ron. 

„To jsem si taky myslel,“ připustil Neville. „Naléhal jsem na ni, ale ona… ještě 

nebyla připravená to někomu říct… a… já jsem vážně nevěděl, co mám dělat. 

Myslím tím, že… všechno, co bych udělal, by bylo špatně. To, že pomlčím taky, 

ale… jsem strážcem jejího tajemství,“ zopakoval neústupně, „a já nemohl…“ 

„Ty jsi prostě nemohl,“ napodobil ho Ron nevěřícně, „ty jeden sobeckej…“ 

„Stačí,“ přerušil ho Severuse neurvale. „V této chvíli není nasnadě předhazovat 

nám katastrofické scénáře či někoho obviňovat, to ničemu a nikomu nepomůže. 

Neville se za této velmi nejasné a extrémně obtížné situace zachoval, jak nejlépe 

mohl.“ 

„Souhlasím,“ přidala se Hermiona bez odkladu. Položila na stůl hrnečky a začala 

všem nalévat čaj. „Nesmíme začít panikařit. Máme čas…“ 

„Časem se to všechno jenom zhoršuje!“ Ron ještě nekřičel, ale byl k tomu 

zatraceně blízko. „A Hugo je dnes u Ginny přes noc s tou… věcí!“ 

„Počkej chvilku,“ přerušil ho Harry tichým hlasem. „Al není nějaká věc…“ 

„Rone, vážně,“ zamumlala Hermiona. „Prosím tě, mohl by ses trochu ovládat? 

Alovi je pět, nemá hůlku a není to žádné zlobivé dítě. Pokud vím, nikdy nebyl 

krutý ke zvířatům ani k jiným dětem. A Hugo byl u Ginny a Ala přes noc tolikrát, 

že to ani neumím spočítat, a Al se k němu nikdy nechoval jinak než zcela 

vlídně…“ 

„Stejně vlídně, jako se k Hugovi choval Harry těsně předtím, než ho unesl?“ 

zařval Ron. „Hermiono, propána! Náš syn je právě teď s někým, koho posedl 

Tom Raddle, a ty mi tu tvrdíš, že je to prostě v pořádku?“ 

Hermiona se na něj zahleděla se zlostí a na moment to vypadalo, že mu odpoví 

opravdu nevraživě, ale Severus do toho rychle vstoupil. 

„Přestaňte,“ pronesl. „Pohybujeme se v oblasti domněnek, které mohou, ale ani 

nemusí být správné.“ Obrátil se na Nevilla. „Mohl byste jít vyzvednout Huga od 

Ginny hned zítra ráno?“ 

„Samozřejmě,“ odpověděl Neville tiše. 

„Běž ještě dneska!“ dožadoval se Ron, zvedl se na nohy a ruce sevřel do pěstí. 

„Vlastně… dej mi Ginnyinu adresu a já si tam pro něj dojdu sám.“ 

Nevillova tvář se zatvrdila do neprostupné masky. 
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„Rone, já Fidelius neporuším,“ odvětil bez obalu. „Můžeš mě požádat o cokoliv, 

ale ať tě ani nenapadne navrhovat, ať udělám tohle. Neporušil jsem ten slib za 

celých pět let a určitě s tím nezačnu teď.“ 

„Jasně, protože je důležitější, jak se cítíš ty, než aby byl můj syn v bezpečí!“ Ron 

praštil pěstí do stolu. „Hermiono, koukej mu domluvit!“ 

„Tedy, Rone, nemyslím si, že by měl Neville kráčet ve šlépějích Pettigrewa a 

porušit Fidelius,“ prohlásila Hermiona ledově. „Všechna tahle hysterie je zcela 

zbytečná. Al Huga miluje. A mimo to, je mu pět. Je to dítě. A je drobounký. 

Nemá ani hůlku. A i kdyby měl nějaké zlovolné sklony, tak vážně… co bychom 

mohli dělat?“ 

Ron zatvrzele zakroutil hlavou. „Nechci, aby s ním Hugo byl,“ zopakoval 

tentokrát klidněji. „Neville by ho měl jít okamžitě vyzvednout.“ 

Hermiona posmutněle zavrtěla hlavou. „Aby si Al myslel, že je nějaké naprosté 

monstrum? Necháme ho věřit, že není dost dobrý, aby s ním mohl jeho bratranec 

zůstat jen pro to, že mluví hadím jazykem? Rone, takové odmítnutí by ho mohlo 

vrhnout právě tím špatným směrem. Ten chlapec musí cítit lásku, musí se naučit, 

co to láska je, teď víc než kdy dřív.“ 

„Fajn, takže ho prostě obejmeme a budeme dělat, že se nic nestalo a že to třeba 

prostě pomine,“ přisadil si Ron jízlivě. 

„No a co očekáváš, že bychom měli dělat, Rone?“ vyštěkl Harry náhle. „Upálíme 

ho na hranici nebo ho utopíme?“ 

„Harry, proboha!“ vyjekla Hermiona. 

„Vy jste fakt neuvěřitelní,“ vyjádřil se Ron k nikomu konkrétně, ale na moment to 

vypadalo, jako by myslel je všechny. „Čtyři a půl roku a vy jste už prostě na 

všechno zapomněli.“ 

„Já jsem nezapomněl na nic z toho, co se stalo,“ promluvil Severus tiše. „Přesto 

se přikláním ke slečně Grangerové. Hysterie nám v současné situaci nepomůže. 

Pane Weasley, vy se zdáte být zneklidněn myšlenkou, že by si Albus zasloužil 

náklonnost a uvážlivé jednání, co tedy navrhujete, abychom udělali?“ 

Ron zavrtěl nevěřícně hlavou, vykráčel z kuchyně a zamířil po schodech nahoru. 

Při zvuku prásknutí dveří sebou Hermiona trhla. Neville na protější straně stolu 

byl bledý jako sama smrt. 

„Co teď?“ zeptala se Hermiona. 

Byl to Severus, kdo odpověděl. „Věřím v to, že by měl Harry požádat o 

poručnictví a společné opatrovnictví Ala a začít se podílet na péči o svého syna. 

Pokud je chlapec nositelem pozůstatku Raddleova prachu, je klíčové, aby měl 

kolem sebe lidi, kteří dokážou odolat jeho vlivu.“ 
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„To je dobrý nápad, Harry,“ souhlasila Hermiona rychle a když si všimla zaváhání 

v jeho tváři, dodala: „Možná to ještě není ani pět let, ale vážně si myslím, že už 

bys na tom měl být dostatečně dobře, abys zvládl rodičovskou roli.“ 

Harry zamyšleně přikývl. „Ginny asi nebude souhlasit,“ hlesl. 

„S tím bych se mohl pokusit pomoct,“ nabídl se Neville. „Kdo ví – tentokrát by 

mě mohla poslechnout.“ 

„Poprosím i Percyho, aby si s ní promluvil,“ doplnila Hermiona. „Vždycky mu 

naslouchala a respektovala ho.“ 

„Dobře,“ odpověděl Harry. „Díky, Hermiono, díky, Neville. Hned po Novém roce 

na Ministerstvu vyplním všechny potřebné papíry.“ 

Pokračovali v hovoru a snažili si ucelit plány. Nakonec se všechno napětí začalo 

rozpouštět, třebaže jen trochu. Dokonce i Harry se lehce uvolnil a něco jako 

naděje probleskovalo jeho očima. 

Když skončili, Hermiona se odebrala do patra a Harry se Severusem se stáhli do 

hostinského pokoje. Neville zaujal znovu své místo na pohovce. 

Severus se nasoukal pod přikrývky a počkal, až se k němu Harry připojí. Ten ale 

několik minut otálel, neobratně zápasil se svou košilí a pak se svými brýlemi. 

Snažil se to oddalovat, stále očividně plný obav. Severus beze slov poklepal na 

postel vedle sebe a Harry si k němu lehl a položil mu tvář na rameno. Severus 

začal rukou přejíždět po jeho zádech, nervozita jeho milence byla naprosto 

hmatatelná. 

Ale nebylo nic, co by se dalo v této chvíli říct, žádné slovní ujištění by nestačilo a 

nebylo ani vhodné. 

A tak Severus pouze mlčky jemně a zvolna hladil Harryho po vlasech a ramenou, 

klouzal rukou po jeho zádech znovu a znovu, dokud Harry konečně v jeho náručí 

neusnul. 

Severus sám ale zůstal plně vzhůru. Vyhlídky na to, že by se jisté pětileté dítě 

mohlo stát nádobkou pro Voldemortův roztříštěný zlomek duše, byly děsivé. A 

vědomí, že to konkrétní pětileté dítě je Harryho synem, to bylo doopravdy 

srdcervoucí. Krátce hrozilo, že se v jeho hlavě znovu vynoří vzpomínky na 

události v Godrikově Dole, ale Severus se vědomě snažil odsunout své osobní 

děsy a pocity stranou, stejně jako to v krizových okamžicích dělával vždy. Člověk 

by nepřežil už dvě války, kdyby takovou schopnost neovládal. A přesto, přes 

všechny jeho snahy, spánek nepřicházel, a tak se Severus jednoduše rozhodl 

spokojit se s tím, že se uvolní a odpočine si, co nejvíce to jen půjde. 

A pak v jednu chvíli zaslechl pomalé kroky, jak někdo vešel do obývacího pokoje. 

„Ahoj, Rone,“ zaslechl Nevillův ospalý hlas. Zřejmě rovněž nemohl spát. 

Po několik minut bylo naprosté ticho. A když Ron konečně promluvil, zněl jeho 

hlas jako vzteklý, rozzuřený šepot. 
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„Tak o tomhle byla celou tu dobu ta tvoje provinilost. Věděl jsi, že ten prach stále 

existuje. Věděl jsi, že Severus bude jeho prvním cílem, až se rozhodne jednat. A 

neřekl jsi nic.“ 

„Ano, neřekl jsem nic!“ sykl Neville vzdorovitě v odpověď. „Copak to nechápeš? 

Je to jenom dítě. Je mu pět. A neudělal nic špatného!“ 

„Máš pravdu, Neville, vůbec to nechápu,“ odpověděl Ron překvapivě klidně. 

„Myslel bych si, že ty si budeš ze všech lidí nejvíc pamatovat, čeho je ten prach 

schopný, a nebudeš chtít, aby se minulost opakovala, ale ne… ty ses domníval, 

že bude prostě lepší se jen dívat a čekat, dokud… dokud co, Neville? Dokud 

nebude Alovi patnáct a nerozhodne se za Severusem zajít s bandou 

nebelvírských kámošů? Je to tak?“ 

„Ty už kurva zmlkni!“ zasyčel Neville. „Ještě o tom cekneš jediné slovo a já tě…“ 

„Ty mě co, Neville?“ vyzval ho Ron. „Chceš se prát? Tak do toho! Věř mi, že mám 

právě teď sto chutí z tebe vymlátit duši. To, že jsi o všem mlčel, je 

neprominutelné. Jestli se Hugovi nebo Severusovi něco stane proto, že jsi byl 

zticha, budeš mít jejich krev na svých rukách.“ 

„ Myslíš si, že to nevím?“ odvětil Neville hořce. „Stejně jako vím, že jsem zradil 

Ginny a Ala, protože to může být jejich krev na mých rukách místo toho.“ 

Následovalo dlouhé ticho, až nakonec Ron bez jediného dalšího slova vypálil 

z obývacího pokoje. Jakmile byl pryč, Neville vstal a podle ozývajících se zvuků 

se začal oblékat. 

Severus se na posteli posadil a lítostivě zavrtěl hlavou. Jenže v okamžiku, kdy se 

rozhodl, že vyjde z pokoje a promluví si s Nevillem, mu bouchnutí dveří 

oznámilo, že mladý muž už odešel. 

A tak se znechucený a poněkud zdrcený Nevillovým překotným odchodem 

uprostřed noci uvelebil znovu v posteli vedle Harryho. Když mladší čaroděj ucítil 

pohyb, zavrtěl se a přitiskl se k němu, aby ho znovu přivítal vedle sebe. 

„Nechtěl jsem tě probudit,“ zašeptal Severus omluvně. Merlin věděl, že si Harry 

zasloužil všechen spánek světa. 

Harry k němu natáhl ruku a vtáhl ho do pevného objetí. A Severus se s drobným 

povzdechem podvolil tomu utěšujícímu teplu sálajícímu z jeho těla. 

„Nevzbudil jsi mě,“ opáčil Harry. „Ještě stále sním.“ 

 

Kapitola 58 – Chybějící článek 

Něco chybělo. 

Právě ta myšlenka vytanula na popředí Severusova vědomí, když ho probudil 

zvuk zvonku u dveří. Podle zvuků ze shora byli Hermiona i Ron rovněž vzhůru a 

překotně se hnali otevřít. 
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Severus se rychle oblékl, třebaže ten skličující, znepokojivý pocit v něm 

přetrvával. Harry vedle něj se posadil a začal se shánět po svém oblečení. 

„Co se děje?“ zeptal se a popadl z nočního stolku brýle. „Mám dojem… jako 

bychom o něco přišli.“ 

„Také to cítím,“ připustil Severus. Něco chybělo, ale co? Bylo to téměř, jako by 

mu někdo odťal končetinu nebo jako by jeden z jeho smyslů zanikl, ale za nic na 

světě nedokázal porozumět tomu, co přesně to bylo. Znovu se zamračil, když mu 

konečně došlo, co se stalo. „Jde o naši magickou úmluvu,“ pronesl nakonec, 

„byla zrušena.“ 

„Zrušena?“ zopakoval po něm Harry. „To nejde. Nemůže být zrušena, jedině 

když k tomu oba dáme souhlas, nebo když…“ Jeho tvář získala zděšený výraz, 

zatímco Severus za něj jeho výrok dokončil. 

„…Nebo když se něco stane našemu strážci a je tedy nedostupný.“ 

Zvonek zadrnčel znovu. 

„Neville!“ křikl Harry a stále jen napůl oblečený se nahrnul ke dveřím. Severus se 

k němu připojil. Skoro se s Ronem a Herminou srazili v chodbě, ale Ron si rychle 

vydobyl cestu ke dveřím a otevřel je. 

Na prahu stáli dva bystrozoři, jeden muž a jedna žena. Severus s Harrym je 

neznali, ale Ron očividně ano, protože se bezodkladně zeptal: „Michaeli? Lauro? 

O co jde?“ 

„Došlo k útoku,“ pronesla čarodějka tiše. „V domě Ginny Weasleyové. Rone, 

můžeme dál?“ 

„Jistě,“ souhlasil oslovený rychle, načež ustoupil, aby mohli vejít. „A co Hugo? A 

Al?“ 

„Děti zmizely,“ vyslovil Michael. Hermiona přidušeně vyjekla a sevřela hranu 

kuchyňského stolu, aby získala rovnováhu. Ron ji okamžitě sevřel pevně do 

náruče a ona mu zabořila tvář do ramene. Harry stojící vedle nich zůstal zcela 

bez pohybu, jako by se snažil získat kontrolu nad svými rozporuplnými pocity. 

„A dál?“ zeptal se Ron chraplavě. 

„Domácí skřítek je mrtvý, slečně Weasleyové byla vymazána paměť a Neville 

Longbottom byl vzat do vazby k výslechu…“ Bystrozor jim ty noviny sděloval 

rychle a bez emocí. 

Ronův obličej se zkroutil hněvem už jen při zvuku Nevillova jména a zkřivil se 

ještě víc, když se Hermiona vymanila z jeho objetí a rozhořčeně zvolala: „To je 

jen ztráta času! Neville není žádný únosce!“ 

„Obávám se, že žádné jiné podezřelé nemáme,“ odpověděl Michael prostě. „Dům 

Ginny Weasleyové byl až do dnešního dne chráněn Fideliovým zaklínadlem a ona 

sama jmenovala jen jednoho strážce tajemství. Nevilla Longbottoma.“ 
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„Tak to možná udělal Krátura!“ odporovala Hermiona dál. 

„Krátura byl pod přísahou,“ vložil se do toho Harry tiše. „Nemohl to…“ 

„Já prostě jenom vím, že to nebyl Neville, a vy jen ztrácíte čas tím, že se na něj 

zaměřujete!“ Hermioně se viditelně chvěl hlas, zatímco se s nimi dál dohadovala. 

„Prosím, poslouchejte mě! Jestli chcete najít naše děti, musíte sledovat jiné 

stopy…“ 

„Nemáme žádné jiné stopy,“ odpověděl Michael upřímně. 

„Tak se prostě jen nesnažíte dost!“ vyjekla poněkud hysterickým tónem hlasu. 

„Hermiono, třeba jsi to ty, kdo se nesnaží myslet dost,“ prohlásil Ron příkře a 

vzal její ruce do svých. „Podle mého se Neville poslední dobou moc dobře 

nevyrovnával se stresem.“ 

Hermiona mu věnovala nepřátelský pohled a vymanila své ruce z jeho. „Neříkej 

takové věci, Rone!“ 

„A proč?“ dožadoval se. „Třeba mu přeskočilo po tom, co jsem mu včera vynadal. 

Třeba to vzal do vlastních rukou a rozhodl se Ala zbavit jednou pro vždy. A Hugo 

mu stál v cestě.“ 

„Rone, to nemyslíš vážně!“ vykřikla Hermiona a prosebně se zadívala na 

bystrozory. „Neposlouchejte ho…“ 

„Můžeme vidět místo činu?“ přerušil ji Ron stroze. „Hned teď?“ 

„Teď ještě ne,“ odpověděla Laura tiše. „Ginny Weasleyová je stále u svatého 

Munga na pozorování, místo činu je zapečetěné a jen oprávněné osoby…“ 

Ron prudce vstal, vztyčil se nad ní a sevřel ruce do pěstí. „Tohle je absolutně 

směšné,“ protestoval a jeho hlas se chvěl hněvem. „Jsem vedoucí terénní 

pracovník a člen konzultační rady Starostolce a vy mi tu tvrdíte, že nejsem 

oprávněný?“ 

„Bývalý člen rady,“ vložila se do toho Laura omluvně. „A tento případ ti nebyl 

přidělen…“ 

Ron se bez varování obrátil a praštil do zdi, až v ní pěstí zanechal viditelný důlek. 

„Víte co? Mám toho po krk. Padám za Percym,“ zamumlal si pod fousy a 

vystartoval z kuchyně, aby se letaxem přesunul z domu. Jakmile byl pryč, 

Michael zavrtěl hlavou a zamyšleně si prohlédl Hermionu. 

„Má problémy s hněvem?“ 

„Ne!“ odsekla Hermiona. „A přestaňte pokládat tak stupidní otázky! Co vůbec 

děláte, abyste naše děti našli?“ 

„Právě teď sbíráme informace a vy se musíte uklidnit, pokud nám chcete 

pomoci,“ prohlásil bystrozor neutrálně. „A teď – co váš manžel myslel tím, když 

řekl, že se Longbottom poslední dobou se stresem nevyrovnával moc dobře.“ 
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„Nic!“ bránila se rychle. „To vůbec není relevantní!“ 

Severus v uklidňujícím gestu položil Hermioně ruku na rameno. „Pro Nevilla bylo 

výzvou vybalancovat svou pozici strážce Ginnyina tajemství s udržením svého 

společenského života,“ řekl prostě. „Přesto jsem u něj neviděl žádný důkaz 

psychické nevyrovnanosti, která by mohla vyústit ve zločinecké chování.“ 

„Chápu,“ odpověděl Michael. „Napadá vás, proč by někdo chtěl vaše děti unést?“ 

Harry a Hermiona si vyměnili prchavý pohled, kterého si bystrozoři nevšimli, ale 

Severusovi neušel. Bylo jasné, že i přes závažnost situace nechtěli ani Harry ani 

Hermiona odhalit Ministerstvu kouzel svou domněnku ohledně prachu. 

„To nevíme,“ odpověděl Harry tiše. „Avšak mám za to, že cílem byl Albus a Hugo 

byl prostě náhodou poblíž.“ 

Michael neochotně přikývl. „To se zdá jako nejpřijatelnější vysvětlení, pane 

Pottere. Chtěl byste nám sdělit ještě něco?“ 

„Ne,“ vyslovil Harry klidně. „Můžete nám říct, co se přesně stalo?“ 

„Ještě ne,“ prohlásila Laura omluvným tónem. „Obávám se, že v tomto okamžiku 

nemůžeme detaily vyšetřování sdělovat. Ale budeme ve spojení.“ 

„Dobře,“ odpověděl Harry. 

Michael se na něj upřeně zadíval. „Pokud přijdete na něco dalšího, na cokoliv, 

dejte nám prosím vědět.“ 

„Samozřejmě,“ odvětil Harry. 

Když bystrozoři odešli, Hermiona se usadila ke stolu a složila si hlavu do dlaní. 

Harry si sedl vedle ní a položil jí ruku pro útěchu na záda. Ona se tiše rozplakala, 

celé tělo se jí chvělo s každým vzlykem. 

Severus se lokty zapřel o kuchyňský pult a hluboce zamyšlený sledoval Harryho. 

Jeho milenec zariskoval, když zatajil informaci o prachu Toma Raddlea před 

autoritami, přesto Severus chápal jeho důvody a souhlasil s nimi. Přes všechny 

reformy a změny Severus Ministerstvu kouzel nevěřil a nikdy nebude. Ne, že by 

si myslel, že je Ministerstvo kouzel nějaká zlovolná instituce, ale jednoduše vzato 

po všech těch letech zjistil, že institucím věřit nelze, že věřit lze jen 

jednotlivcům. 

Nechal Harryho s Hermiono o samotě a začal přecházet po obývacím pokoji – 

zkoumal místo, kde si Hugo hrál jen den předtím. Jeho kousající puzzle bylo stále 

ještě vytažené, dílky bez ladu a skladu rozházené po podlaze. Severus se smutně 

usmál a zauvažoval o vlastním dětství. Jemu nikdy nebylo dovoleno, aby nechal 

hračky na místech, kde si hrál, aniž by poté došlo k něčemu strašnému. Ne, 

nikdy ho za něco takového netrestali – měl by být vlastně šťastlivec. Ale místo 

toho se jeho rodiče začali překřikovat a obvykle to vyvrcholilo hádkou a on si 

prostě nemohl nemyslet, že to nebyla jeho chyba. 
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Jenže tady… tady bylo všechno jinak. Hugo nevyrůstal s tím, že by se musel bát 

udělat nějakou hroznou chybu, která by všechno zničila jednou a provždy. Hugo 

vyrůstal… milovaný. 

Za sebou zaslechl Harryho kroky a pak ucítil jeho ruku na svých zádech. Harry 

asi dokázal číst jeho myšlenky, protože prohlásil přiškrceným hlasem: „V tomto 

domě je tolik lásky…“ 

Na to nedokázal říct ani slovo, a tak pouze přikývl. 

Strávili zbytek rána tím, že volali krbem všem svým přátelům a známým a 

vyptávali se jich, zdali něco neslyšeli. Byl to bezmála beznadějný pokus, ale oni 

usoudili, že je lepší marný pokus než žádný. Každou půlhodinu se pak spojili se 

svatým Mungem, aby se informovali, jestli má Ginny Weasleyová již povolené 

návštěvy, a pokaždé zněla jejich odpověď ne. Nakonec jim lékouzelníci pohrozili, 

že jejich krb zablokují, a tak prostě skončili tím, že seděli a chmurně na sebe 

zírali. 

Ron se vrátil brzy poté, vypadal vyčerpaný, ale jako by se mu trochu ulevilo. 

„Pořád nás nepustí na místo činu,“ pronesl znaveně, „ale Nevilla budou dnes 

odpoledne vyslýchat a Percy nás tam dostane. Měli bychom tam jít a zjistit, čím 

se bude ten mizera obhajovat.“ 

Hermioně se oči zalily slzami, ale přesto se kousla do rtu v očividné snaze 

potlačit nějakou nevraživou odpověď. 

Ron zahlédl její výraz a zamračil se na ni. 

„Pokud je pro tebe tvůj milovaný Neville přednější než vlastní syn, pak si klidně 

zůstaň doma, Miono.“ 

„Půjdu,“ odvětila bez odkladu a v hlase jen sotva zadržovala hněv. „Tak pojďme, 

až máme tuhle směšnou šarádu za sebou.“ 

 

Kapitola 59 – Zúčtování 

V okamžiku, kdy Severus překročil práh Ministerstva kouzel, pocítil na své kůži 

něco, co ho zaskočilo. Trvalo to jen milisekundu, ale bylo to nečekaně ostré, 

něco, co by se pro nedostatek lepších slov dalo popsat, jako by přes jeho staré 

jizvy a zranění přejel naráz nějaký neviditelný skalpel. Severusovi trvalo celou 

vteřinu, než pochopil, co se stalo – bezpečnostní štíty budovy Ministerstva kouzel 

ho automaticky zbavily jeho maskování a odhalili všem jizvy na jeho ruce a čele. 

Severus nezpomalil krok, ale Hermiona a Harry vedle něj na okamžik zaváhali. 

„Měla jsem na to pomyslet,“ zamumlala čarodějka. „Ministerstvo kouzel je 

poslední dobou čím dál víc paranoidní. Dnes už se do budovy nikdo 

s maskováním nedostane… údajně z bezpečnostních důvodů.“ 
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„Na tom nesejde,“ odvětil Severus mimovolně. Harry stojící po jeho boku ho 

sledoval s výrazem otevřené hrůzy, jako by předpokládal, že se zhroutí na zem 

pod tíhou těch příšerných vzpomínek. Severus odolal nutkání se na něj utrhnout 

a raději se jednoduše dotkl jeho ramene a tiše zašeptal: „Harry, teď ne. Soustřeď 

se, prosím.“ 

Oslovený muž přikývl na souhlas a o pár minut později již společně vcházeli do 

soudní síně. Celé slyšení bylo očividně míněné jako neveřejná záležitost, 

nepřístupná publiku z kouzelnického světa. Severus pohledem prozkoumal 

místnost a poznal několik pracovníků z Odboru pro uplatňování kouzelnických 

zákonů spolu s Amosem Diggorym, jeho novým vedoucím. 

Ve středu místnost na židli pro obžalované seděl Neville Longbottom a z obou 

stran byl hlídaný členy ochranky. Neville pozvedl hlavu a drobně se na Severuse 

pousmál, ale pak jeho tvář získala znovu prázdný výraz. Na to se Severus a 

Harry společně s Ronem a Hermionou posadili. 

„Začneme,“ oznámil Diggory. „Pane Longbottome, jen abychom si to vyjasnili, 

toto není soudní líčení. Toto je slyšení, abychom odhalili, zda existují či neexistují 

dostatečné důkazy, abychom vás obžalovali z napadení, únosu a rovněž z vraždy 

magického tvora. Rozumíte tomu?“ 

„Připadávám vám snad pitomý?“ podotkl Neville hořce. 

Diggory nesouhlasně zavrtěl hlavou. „Pane Longbottome, s takovým přístupem si 

vůbec nepomůžete.“ 

Neville pokrčil rameny, jako by ho to vůbec nezajímalo. Diggory se zahleděl na 

pergamen ve své ruce a zamračil se. Přesto pokračoval dál. 

„A nyní, než začneme procházet události minulé noci, se vás musím na něco 

zeptat. Právě jsem obdržel výsledky vašeho fyzického a mentálního vyšetření.“ 

Významně se odmlčel a bez mrkání na Nevilla zazíral. 

Neville mu pohled pochmurně vracel. 

„Pane Longbottome, dle vašich krevních testů jste imunní vůči Veritaséru. Můžete 

nám to vysvětlit?“ 

„Měl bych za to, že je to vysvětlující samo o sobě,“ procedil Neville suše. „Před 

pěti a půl lety jsem si pořídil a požil protilátku.“ 

„A proč byste něco takového činil?“ zeptal se Diggory, ale tentokrát bez 

obviňování v hlase. 

„Protože se v tom čase se mnou spojila Ginny Weasleyová a požádala mě o 

pomoc. Byla ve vztahu s Harry Potterem, který, jak už nyní víme, setrvával v té 

době pod vlivem fragmentu duše Toma Raddlea. Ginny byla vyděšená. Chtěla, 

abych jí pomohl se dostat pryč. A tak jsem se rozhodl, že se stanu tak 

nezlomným, jak je to jen možné, v případě, že bych byl pak třeba zadržen a 

vyslýchán ohledně místa jejího pobytu.“ 
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„Chápu,“ odpověděl Diggory a jeho výraz lehce změkl. „A v té době jste rovněž 

začal pobírat lekce Nitrobrany?“ 

„Správně,“ potvrdil Neville. 

„Kdo byl vaším učitelem?“ 

„Stefan Hristof, mistr Nitrobrany z Kruvalu,“ odpověděl Neville s poněkud 

samolibým úsměvem. 

„Dobrá,“ odvětil Diggory přemítavě. „Výsledky vašich skenů značí, že jsou vaše 

dovednosti v tomto směru dosti působivé.“ 

„To by zatraceně měly,“ zamručel Neville. „Utratil jsem za ty lekce polovinu 

jmění z babiččiny pozůstalosti.“ 

„Hmmm,“ zamumlal Diggory. „Vaše oddanost přítelkyni je dosti obdivuhodná, 

pane Longbottome. Přesto to vzbuzuje v mé mysli znepokojující otázky – bez 

možnosti ověřit si vaše odpovědi za použití Veritaséra či Nitrozpytu, jak si 

můžeme být jisti, že nám říkáte pravdu?“ 

Neville se na Diggoryho zahleděl bez mrknutí oka. „Mám za to, že mi prostě asi 

budete muset věřit.“ 

Zástupem v místnosti to zašumělo, ale Neville nijak nereagoval. Severus sebou 

lehce trhl neschopen setřást ten nepohodlný pocit. Jako by znovu prožíval svůj 

vlastní proces za vraždu Albuse Brumbála. Zavrtěl hlavou nad takovou krutou 

ironií – Neville Longbottom byl souzen stejnými lidmi, kteří před lety odsoudili 

k dvouměsíčnímu peklu v Godrikově Dole jeho. 

„Nuže dobrá, pojďme dál,“ prohlásil Diggory tiše. „Pane Longbottome, můžete 

svými slovy popsat události minulé noci?“ 

Neville přikývl. „Byl jsem přes noc na návštěvě u Hermiony a Rona. Ron a já 

jsme se uprostřed noci pohádali a já odešel. Šel jsem se projít, snažil jsem se 

vyčistit si hlavu. Poté jsem se rozhodl, že se přemístím k Ginny a zůstanu zbytek 

noci tam. Jakmile jsem ale vstoupil do domu, věděl jsem, že je něco 

v nepořádku. Ginny jsem nalezl v bezvědomí na podlaze a Krátura – domácí 

skřítek – byl mrtvý. Začal jsem urychleně hledat děti, ale Alova ložnice byla 

prázdná. Otevřel jsem spojení v krbu a letaxem povolal zásahové oddělení 

bystrozorů. Dal jsem jim pozici domu a byl jsem požádán, abych udržoval 

letaxové spojení, abych se ničeho nedotýkal a nesesílal žádná kouzla ani kletby, 

dokud bystrozoři nepřijdou. Všechny požadavky jsem splnil. Když pak bystrozoři 

dorazili, vzali mě do vazby. To je všechno.“ 

Diggory se na něj díval nepřesvědčeně. „Jaká byla povaha vaší rozepře s Ronem 

Weasleym?“ 

„To je soukromé,“ odvětil Neville vzdorovitě. 

„Jak to?“ 

„Prostě je.“ 
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„Dobrá,“ řekl Diggory, „kdy jste minulou noc opustil přítelův dům?“  

„To nevím přesně,“ odpověděl Neville. „Asi někdy ve dvě v noci.“ 

„A co jste poté dělal?“ 

„Šel jsem se projít,“ zopakoval Neville tiše. „Chtěl jsem si pročistit hlavu.“ 

„Byl jste rozladěný?“ 

„Trochu,“ potvrdil Neville neutrálně. 

„Jak dlouho jste se procházel, pane Longbottome?“ 

„Asi hodinu.“ 

„A poté, ve tři v noci, jste zamířil k Ginny Weasleyové domů?“ vyzval ho Diggory 

poněkud skepticky. 

„Ano.“ 

„Očekávala vás?“ 

„Ne.“ 

„Takže jste se prostě ve tři v noci chtěl u ní jen tak zastavit?“ zeptal se Diggory a 

jeho nedůvěra každým okamžikem stoupala. 

Neville se ani nepohnul. „Ano, přesně to jsem chtěl udělat,“ potvrdil. 

Diggory na něj zamračeně zíral. 

„Byl jste jmenován strážcem tajemství Ginny Weasleyové?“ 

„Ano, byl.“ 

„Vyzradil jste minulou noc někomu pozici jejího domu?“ 

„Pouze bystrozorům, když jsem krbem volal o pomoc.“ 

„Vyzradil jste pozici jejího domu za posledních pět let někomu jinému?“ 

„Ne,“ odpověděl Neville tiše. 

„Proč byl dům Ginny Weasleyové stále pod Fideliovým zaklínadlem? Věřila snad, 

že je pro ni Harry Potter stále hrozbou?“ 

„Chtěla mít dům tak zabezpečený, jak jen to bylo možné. To je všechno. Můžeme 

ji snad za to obviňovat?“ 

Diggory zavrtěl hlavou. „Pane Longbottome, hodlám teď být k vám zcela 

upřímný. Nedostatek spolupráce z vaší strany ničemu nepomáhá. Jak dlouho jste 

vy a slečna Weasleyová předpokládali, že je Albus Sirius Potter infikovaný 

pozůstatkem nebo takříkajíc prachem fragmentu duše Toma Raddlea?“ 

Severus ucítil, jak Harry sevřel ruku v té jeho, a uslyšel, jak Hermiona vedle nich 

přidušeně zalapala po dechu. Takže Ministerstvo to už vědělo, pomyslel si 

znepokojeně a nemohl si pomoci, aby nezauvažoval nad důsledky takového 

objevu. Znamenalo to snad, že jim teď docházel čas ve více směrech než jen 
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v jednom, neboť museli najít Albuse Siriuse ještě předtím, než se to podaří 

Ministerstvu? 

„No, já si ale nejsem jistý, jestli je Al infikovaný prachem fragmentu z jeho 

duše,“ oponoval Neville. „Je to hodný chlapec, i když trochu plachý. Není 

k ničemu a k nikomu krutý nebo něco podobného.“ 

„A jak dlouho jste si byl vědom, že mluví hadím jazykem?“ otázal se Diggory. 

Neville pokrčil rameny. „Brumbál taky mluvil hadím jazykem,“ odpověděl 

nenuceně. „To nic neznamená.“ 

„Že neznamená?“ vyzval ho Diggory ostře. „Tak proč jste minulé noci souhlasil 

s Ronaldem Weasleym, že pokud se něco stane kvůli tomu, že jste o celé 

záležitosti mlčel, bude na vašich rukách krev Huga Weasleyho i Severuse 

Snapea?“ 

Na to Neville neodpověděl. Jen otočil hlavu a vyčítavě se zadíval na Rona. Ten 

mu pohled vracel bez mrknutí oka. 

„Pane Longbottome!“ vyzval ho Diggory. „Jak hluboce vás zasáhly události 

v Godrikově Dole, během kterých jste spolu s Hermionou Grangerovou a 

Ronaldem Weasleym zachraňovali život Severuse Snapea a navraceli řád do 

kouzelnického světa?“ 

„Huh?“ Neville na něj pohlédl zcela nechápavě. „Cože?“ 

„Slyšel jste mou otázku, pane Longbottome.“ 

„Slyšel jsem dobře, jen netuším, na co se ptáte.“ 

„Míváte noční můry? Halucinace? Byl ovlivněn váš pracovní výkon? Máte 

problémy se zvládáním vzteku?“ 

„Ne,“ odpověděl Neville nekompromisně. 

„Ne,“ zopakoval Diggory. „Jak tedy vysvětlíte, že jste před třemi lety zaútočil na 

Leea Jordana?“ 

Neville na něj neschopen slova zíral a nic na to neřekl. 

„Lee Jordan byl jedním z lidí, kteří byli před čtyřmi a půl lety pod vlivem prachu. 

Napadl jste ho, když jste si na to vzpomněl, že ano?“ 

„Ano,“ potvrdil Neville neochotně. 

„Chápu,“ zapřemítal Diggory. „Bylo by tedy správné říct, že prach zaníceně 

nenávidíte?“ 

Neville se kousl do rtu a vzdorovitě na toho muže hleděl. 

„Nenávidíte prach dost na to,“ pokračoval Diggory, „abyste zabil pětileté dítě, 

které je pod jeho vlivem dříve, než by dostalo šanci stát se násilníkem a 

nebezpečím pro všechny?“ 
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„Tak to není!“ vykřikl Neville. „Nikoho jsem nezabil! Když jsem se k Ginny dostal, 

žádné dítě jsem tam nenašel!“ 

„Ne?“ podivil se Diggory. „Tak koho jste potom najal, aby to udělal?“ 

„Nikoho! Nikdy bych něco takového udělat nemohl!“ 

„Že ne?“ Diggory na něj zíral, jako by ho hodnotil. „Řekl jste nebo neřekl v jednu 

chvíli, a teď cituji,“ zadíval se na pergamen před sebou, „pokud bych to všechno 

mohl udělat znovu a věděl bych, co vím teď, zabil bych Harryho Pottera v den, 

kdy jsem uviděl tu jizvu od krvavého brku na Snapeově ruce?“ 

Neville vykulil oči a znovu se zadíval na Rona a Hermionu. Hermiona vyděšeně 

vrtěla hlavou a Ronova tvář byla jako netečná maska. 

„Pane Longbottome!“ Diggory lehce pozvedl hlas. „Jsou toto vaše slova nebo 

ne?“ 

„To je jiné!“ vykřikl Neville. „Harry byl násilník a neovládal se! Al nic špatného 

neudělal! Je to jen dítě!“ 

„Tedy dobrá,“ pronesl Diggory. „Pak mi řekněte – poznáváte následující 

prohlášení? Před třemi lety se Harry v jednom svém méně psycho momentu 

zmínil, že by bylo bývalo lepší, kdyby se ho matka nikdy nesnažila ochránit a 

nechala ho umřít. Tehdy jsem se s ním přel, ale teď, po všem tom, co se potom 

stalo, mám chuť s ním souhlasit.“ 

Neville sevřel ruce do pěstí, ale neodpověděl. 

„Mně to přijde,“ zauvažoval Diggory, „že věříte, že je pro někoho lepší, aby 

zemřel už jako dítě, než aby vyrostl s fragmentem duše Toma Raddlea v sobě a 

riskoval, že se stane nebezpečím pro ostatní.“ 

Něco v Nevillových očích pohaslo, když věnoval poslední pohled Ronovi a 

Hermioně. Poté, aniž by cokoliv dodal, zanořil tvář do dlaní. 

„Neville!“ zvolala Hermiona. „Řekni jim, že jsi to neudělal!“ 

„Slečno Grangerová!“ sykl na ni Diggory. „Nepřerušujte slyšení. Nacházíte se zde 

jen ze zdvořilosti k…“ 

„Neville!“ nedala se Hermiona znovu. „Tak řekni něco!“ 

„Slečno Grangerová!“ varoval ji Diggory, „Ještě jedno slovo a nechám vás 

vyvést!“ 

Hermiona mu ale nevěnovala pozornost. „Prosím, Neville!“ 

Neville pozvedl hlavu a smutně se na ni zadíval. „Nech to být, Hermiono. Ty i 

Ron si očividně myslíte, že jsem vinen, když jste se tak laskavě podělili 

s Ministerstvem o náš soukromý rozhovor. Tak už to nech být, ano?“ 

„Ale já ti věřím!“ trvala na svém. „Neville, nikdy bych si…“ 
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„To stačí!“ Diggory pozvedl hlas o několik decibelů. „Slečno Grangerová, odejdete 

sama nebo vás mám nechat vyvést?“ 

Hermiona zprudka vyskočila na nohy a věnovala soudní síni pohrdavý pohled. 

Jejím směrem se pohnuli dva bystrozoři s vytaženými hůlkami, ale než se jí stihli 

byť jen dotknout, otočila se, vypochodovala z místnosti a zabouchla za sebou 

dveře. 

„Výslech je nyní u konce,“ oznámil Diggory. „Pane Longbottome, shledávám 

dostatek důkazů, abyste byl obviněn v plném rozsahu. Navíc přidávám 

k současným obviněním i bránění spravedlnosti. Rád bych rovněž uvedl, že 

abychom se vyhnuli nejvyššímu možnému zákonnému postihu, bylo by ve vašem 

nejlepším zájmu zcela s námi spolupracovat a plně se doznat. Pokud jsou děti 

stále naživu, vybízím vás, abyste ihned promluvil a dovolil nám je zachránit a 

navrátit jejich rodinám. Pokud tak učiníte, pak vám slibuji, že bude při rozsudku 

bráno na zřetel vaše příkladné hrdinství během války.“ 

Neville se na to zahořkle usmál. 

„Nuže dobrá,“ prohlásil Diggory znaveným tónem. „Slyšení je nyní u konce.“ 

Severus se pokusil navázat s Nevillem oční kontakt, ale mladý muž se nepodíval 

na nikoho z nich a prostě se nechal odvést. 

Když se Ron, Harry a Severus dostali z budovy Ministerstva, Hermiona nervózně 

přecházela přede dveřmi a čekala tam na ně. 

„Byl shledán vinným ze všech obvinění,“ sdělil jí Harry bez úvodu. 

„Opravdu?“ vyprskla vztekle. „No to je prostě skvělé. Jeden z nás je mimo hru a 

my nejsme o nic blíž k nalezení dětí, než jsme byli ráno. Harry, prosím tě, řekni 

mi, že jsi taky nenaletěl na celé tohle šílenství, že je Neville vinný?“ 

„Upřímně teď právě netuším, co si mám myslet,“ přiznal se Harry. 

„Ty netušíš!“ vyjel na něj Ron. „A co je tu k tušení? On byl jediný, kdo to mohl 

udělat! Co je to s tebou, že se furt snažíš starat o každého proradného strážce 

tajemství? Kdybys prostě jen zatraceně nechal Lupina a Blacka, aby zabili 

Červíčka v Chroptící chýši…“ 

Hermiona nebezpečně přivřela oči, zatímco studovala Ronovu tvář. „Vidím, že ty 

už v tom máš jasno, Rone, že ano? To proto ses tak laskavě svěřil svým 

kámošům s detaily našeho soukromého rozhovoru. Byla to snad nějaká odměna 

Percymu, že nás na tenhle směšný cirkus, co si říká slyšení, dostal?“ 

Ron vztekle zavrčel a pravou ruku stáhl do pěsti. 

„Percy nepotřeboval odměňovat, aby nám pomohl,“ odsekl tiše, ale se vztekem 

v hlase. „Percy nám pomohl a dostal nás tam prostě proto, že jsme rodina.“ 

„Ach, no samozřejmě,“ odpověděla Hermiona ledově. „Tak mi potom vysvětli, jak 

mohlo Ministerstvo vědět přesně, co jsme si řekli u kuchyňského stolu, když nám 
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Neville svěřoval své pocity, protože udělal něco, na co nikdo z nás neměl kuráž 

ani inteligenci!“ 

Ron nezaujatě pokrčil rameny. „Jak se to dozvěděli? Netuším. Pokud to Neville 

dokázal vyžvanit nám, pak to asi zvládl prohlašovat i kdekoliv jinde.“ 

„Slovo od slova, Rone?“ dožadovala se Hermiona. „Ale no tak! Jak moc pitomá si 

myslíš, že jsem?“ 

„A proč napadáš mě?“ vyjel na ni Ron. „Je to tvoje chyba, že je Hugo nezvěstný! 

Já ti říkal, že není bezpečné, aby tam zůstával, ale ty ne, ty´s musela trvat na 

tom, že mu přece neublíží, když bude u Ginny přes noc! Ty a ta tvoje…!“ 

„Přestaň!“ křikla Hermiona. „Al by byl pravděpodobně nezvěstný i tak, i kdyby 

tam Hugo nebyl, ale na tom ti, jak předpokládám, asi nesejde, co?“ 

„No, samozřejmě, že na tom sejde,“ odtušil Ron hořce. „Na ostatních ti vždycky 

záleželo víc než na vlastní rodině.“ 

V odpověď na něj zírala zcela nevěřícně. 

„Rone,“ pronesla nakonec tiše. „Omlouvám se. Pojďme domů… oba se trochu 

uklidníme a pak se pokusíme vymyslet…“ 

„Domů?“ zíral na ni, jako kdyby spadla z višně. „Ne, Hermiono. Čeho je moc, 

toho je příliš. A tak to mám právě teď s tebou.“ 

„Co to říkáš?“ hleděla na něj a nedokázala ani zamrkat. 

„Říkám ti, že je po všem. Nepůjdu s tebou. Nemám ani energii ani chuť se 

s tebou objímat ani tě poslouchat. Teď ani jindy. Všechno, na čem mi záleží, je 

můj syn. A až ho najdu, mám v úmyslu zažádat si o plné opatrovnictví, protože 

ty očividně nejsi schopná myslet na to, co je pro něj nejlepší, aniž bys nejprve 

myslela na všechny ostatní. Je ti to dost jasné?“ 

Načež se s hlasitým prásknutím přemístil a nechal Harryho, Severuse a Hermionu 

stát na ulici v opařeném tichu. 

 

Kapitola 60 – Uši 

Ronův náhlý odchod je zanechal v opařeném tichu uprostřed ulice. Severus nabyl 

duchapřítomnosti jako první a pobídl Harryho, aby Rona následoval na to 

nejpravděpodobnější místo, na jaké se mohl přesunout (což bylo zřejmě Doupě, 

jak si myslel). Harry se vskutku přemístil a Severus tam zůstal znepokojeně 

hledět na omámenou a opuštěnou Hermionu. Po několik minut vypadala, že se 

sesype, a on by ji za to nevinil, ale ona se nakonec k jeho velkému překvapení 

prostě zhluboka nadechla a dala se dohromady. 

„Musím jít,“ prohlásila zostra. „Uvidíme se později u nás, ano?“ 

A než dostal Severus šanci odpovědět, přemístila se s hlasitým prásknutím 
rovněž. 
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Severus zavrtěl hlavou a sám se vydal k Hermioně domů. 

Bylo zvláštní vrátit se tam a vědět, že ho uvnitř nikdo čekat nebude, ale domovní 

ochrany ho přesto vpustily tak jako vždycky. Usadil se u starého kuchyňského 
stolu a položil ruce na desku. Po několik minut tam tak prostě seděl a hořce se 

usmíval, když se na povrch jeho mysli vynořila vzpomínka, kterak tam právě 

takhle seděl, na té samé židli se stopami krve a potu na svém oblečení, zatímco 
Neville změněný mnoholičným lektvarem na George zvracel v koupelně pro hosty 

a Hermiona plenila svoji zásobárnu lektvarů. 

A když už tak uvažoval o Nevillovi – ten mladý muž byl zatraceně dobrý lhář, 

pomyslel si jen tak mimochodem. Dost dobrý na to, aby dokázal celé dva měsíce 
obelhával Toma Raddlea, dost dobrý, aby udržel tajemství, aniž by komukoliv 

řekl byť jediné slovo, až na to, že… Ne, nezdálo se, že by Neville lhal teď, alespoň 

podle Severuse. Ani za nic si totiž nedokázal představit, že by se jako strážce 
tajemství obrátil proti Ginny, bez ohledu na to, co ve chvílích beznaděje tvrdil u 

tohoto kuchyňského stolu. 

Ron však očividně takovou víru v Nevilla nechoval. Zdálo se, že v jistém 
okamžiku vzteku se prostě svěřil s Nevillovým usvědčujícím prohlášením 

Ministerstvu kouzel… až na to, že… že to Ron popřel a Severus si nemyslel ani to, 

že by právě o tomhle muž lhal. 

Pokud tedy oba – Ron i Neville – říkali pravdu… co to znamenalo? Severus o tom 
důkladně uvažoval několik minut a pak to odložil na později. 

Tolik se toho v tomto domě stalo, pomyslel si. Během let v období prachu, jak 

tomu Severus začal říkat, učinili Hermiona s Ronem ze svého domu základnu pro 
hnutí odporu. Samozřejmě že ne žádného oficiálního hnutí, ale přesto všechno, 

co zvládli, změnilo osud celého kouzelnického světa. Všechny ty šeptané strachy, 

polovičaté, nedomyšlené plány, věci řečené i vykonané dávaly při zpětném 
pohledu tomuto domu větší význam, než měla jakákoliv pečlivě navržená 

strategie Řádu. 

A co když, pomyslel si Severus s trhnutím, co když nebyl jediný, kdo si uvědomil 

důležitost tohoto místa? Co když, jak tvrdilo staré přísloví, měly i stěny uši? 

Prudce se napřímil a začal prohledávat celý dům, každou místnost od podlahy ke 

stropu a hledal jakékoliv sledovací kouzlo či očarovaný předmět. 

Přesouval se pečlivě a zvolna, centimetr po centimetru, z místnosti do místnosti, 
prohledával každý povrch, každý kout a štěrbinu s úzkostlivostí a rozvahou, jaké 

ho naučila jeho špionská kariéra. Prohledat dům od přízemí po střechu mu 

zabralo několik hodin, ale nakonec shledal, že nenašel vůbec nic. 

Nastal večer a on nad tím stále ještě hloubal, když se otevřely dveře a on 
uslyšel, jak Hermiona volá: „Severusi! Tohle musíte vidět!“ 

Rychle k ní došel a ona mu vrazila do rukou kus pergamenu. 

Zíral na něj, šokovaný, že má před sebou oficiální zprávu z nemocnice U svatého 
Munga. 

„Nemohla jsem se k Ginny dostat,“ sdělila mu stručně. „Celá budova je prolezlá 

bystrozory, takže jediná věc, kterou jsem mohla udělat, bylo pořídit si v kanceláři 
kopii její karty. Co si o tom myslíte?“ 
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Severus rozvinul svitek a pečlivě si jej pročetl. Obočí mu při tom vylétlo vzhůru, 

zatímco ho Hermiona znepokojeně sledovala. 

„Píše se tam to, co si myslím?“ zeptala se tiše. 

Severus přikývl. „Rozsah vymazání paměti je pozoruhodný,“ pronesl prostě. „Jak 

víte tak obyčejně lze kouzlo zapomnění zvrátit vzhledem k dostačující 

nadbytečnosti neuronové sítě lidského mozku, avšak v tomto případě vzali 
pachatelé v potaz i tuto nadbytečnost. Jednoduše řečeno – Ginnyiny vzpomínky 

z posledních dvaceti čtyř hodin byly vymazány natrvalo.“ 

Hermiona vztekle zaklela. 

„Měl bych rovněž dodat, že něco podobného vyžaduje vskutku vysoce 
kvalifikovaného nitrozpytce,“ doplnil Severus neochotně. 

„Někoho, jako jste vy?“ zeptala se Hermiona. 

„Ano.“ 

„Nebo někoho, jako je Neville… s tím, co se za ty roky naučil od Christoffa?“ 

sondovala dál a se znepokojením čekala na jeho odpověď. 

„Možná,“ připustil Severus, „ale ať je to jak chce, já si nemyslím, že to byl on.“ 

„Já taky ne,“ zašeptala. „Víte, to jen… že mám prostě takový vztek. Ne jen proto, 

že Nevilla zatkli bez jediného pádného důkazu, konec konců spolupracoval 

s nimi… většinou, jenže oni jen ztrácí čas. Každou hodinu, kterou strávili 

zaměřováním vyšetřování na Nevilla, se měli hodinu dívat někam jinam. A čím 
déle se z něj snaží vypáčit informace, které nemá, tím je menší šance, že se děti 

najdou… Tohle Ron asi nikdy nepochopí,“ dodala zahořkle. „On si vážně myslí, že 

se starám víc o Nevillovo blaho, než mi záleží na tom, abychom našli Huga. 
Devět let, Severusi, devět let jsme spolu. Myslela bych si, že mě zná lépe!“ 

„Domnívám se, že zná,“ odpověděl Severus zamyšleně, „ale jako valná většina 

lidí nepřemýšlí pod velkým tlakem jasně. Dejte mu čas. Jakmile se děti najdou, 
zase se všechno urovná.“ 

„Opravdu si myslíte, že je najdeme?“ zeptala se nejistě. Spodní ret se jít lehce 

zachvěl, jako by měla znovu propuknout v pláč. 

„Vím, že ano,“ ujistil ji. „Vyřešili jsme v minulosti daleko složitější záležitosti.“ 

„To je asi pravda,“ souhlasila, „Jen bych si přála, abych věděla, kde vůbec začít 

hledat… Jsem tak unavená, že ani nedokážu rozumně uvažovat .“ 

„No tak,“ pověděl ji Severus jemně a navedl ji ke schodům do patra. „Odpočiňte 
si. Vstaneme zítra brzy ráno a zdvojíme naše úsilí.“ 

Podvolila se jeho pobídce a vešla do ložnice, jakmile se mu tiše a zkroušeně 

pokusila dát dobrou noc. 

Severus jen sotva stihl sejít dolů, když uviděl, že se s bytem chce někdo spojit 
krbem. Umožnil hovor a v krbu se objevila Harryho hlava. 

„To je ale den!“ prohlásil Harry a zatřepal hlavou. „Jak je Hermioně?“ 

„Je pochopitelně rozrušená,“ odpověděl Severus prostě. 

„Jo, to si dovedu představit. Ron je stále zralej na ránu pěstí, ale už se začíná 

uklidňovat.“ Harry se pousmál. „Před půlhodinou usnul.“ 
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„Hodláš jít dál?“ zeptal se Severus a pokusil se vzhledem k okolnostem neznít 

příliš nadějně. 

O chvilku později Harry prošel krbem a zhroutil se Severusovi do náruče. „Chyběl 
jsi mi,“ řekl mu tiše s bradou odloženou na jeho rameni. „Je to prostě šílený. 

Všechno.“ Usadil se na podlahu přímo před krb a stáhnul staršího muže vedle 

sebe. 

„Jak to šlo?“ začal se vyptávat Severus. 

„Předně,“ rozvyprávěl se Harry, „Percy byl úžasný. Přetrhal všechny červené 

pásky a vzal mě a Rona k Ginny. Prohledali jsme to tam skrz na skrz a snažili se 

najít nějaké stopy.“ Harryho tvář získala pochmurný výraz. 

„A?“ vybídl ho Severus. 

„A nic!“ rozlítil se Harry. „Nebylo tam nic. Celý dům vypadal, jako by byl 

vycíděný. Nemůžeme ani říct, kdo tam byl nebo kolik lidí, ani odhadnout, jaká 
kouzla použili – nic! Dokonce i záznamy z krbu byly zcela vymazány, takže ani 

nedokážeme určit, koho Ginny kontaktovala nebo kdo tak pozdě kontaktoval ji.“ 

„Chápu,“ zapřemítal Severus. 

Harry se na něj podíval zmateně. „Na co myslíš?“ 

Severus pokrčil rameny. „Jen se na to snažím přijít, Harry, ale už jsem příliš 

unavený a příliš zmatený. Byl to dlouhý den.“ 

„O tom mi povídej,“ povzdechl si Harry. „Víš, je mi z toho všeho zle. Pořád 
musím myslet na Ala a Huga a jsem tak hrozně vyděšený, že ani nedokážu 

uvažovat rozumně… a do toho ještě Ron vyšiluje, Moly s Arthurem panikaří, já 

mám strach o Hermionu a co se týče Nevilla… Vážně nechápu, jak jsem celý ten 
den dokázal přežít.“ 

Severus vzal Harryho ruku do své. „Musím připustit, že si celý den vedeš 

pozoruhodně dobře. Jak jsi to vlastně dokázal přežít?“ 

Harry se rozpačitě usmál. „To jen díky tomu, že jsem si představoval, že na konci 

toho všeho tě budu mít po svém boku.“ 

„Nu, teď mě máš.“ 

„Jo,“ souhlasil Harry, „ale asi bych se měl vrátit zpátky do Doupěte. Bojím se o 
Rona. Chová se skutečně jako zabedněnec.“ 

Severus pocítil zklamání, ale přesto souhlasně přikývl. „Tak mi alespoň dovol ti 

dát pusu na dobrou noc.“ 

Harry se k němu okamžitě nahnul a jejich ústa se nakratinko a váhavě setkala. 

Severus se usmál, když ho Harry chytil rukama, přitáhl si ho blíž a jejich polibek 

sám od sebe prohloubil. O chvíli později se k němu Harry už tisknul s divokým 

zoufalstvím, jeho ústa drsně hnětla ta Severusova. Severus odpovídal stejně, 
rukama putoval po Harryho postavě, hledal útěchu v kontaktu s dobře známým 

tělem. A když se jejich těla setkala tentokrát, neexistovala mezi nimi žádná 

obezřetnost či rozpačitá něha. Zůstala jen surová, živočišná potřeba a skoro 
nevinná důvěra, že ten druhý porozumí, že to přijme. 

Celá ta exploze zoufalství přeměněná v touhu byla tak náhlá, že ani jednoho 

z nich nenapadlo, že by třeba svoji aktivitu měli přesunout do hostinského 
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pokoje. Vzájemně se vysvlékli před krbem v Hermionině obývacím pokoji a tiskli 

se k sobě, chvějící se prsty zatínali do nervózního svalstva, ústa se hladově 

setkávala a polibky měly až zdrcující sílu. 

„Chci tě,“ zašeptal Harry, když se na vteřinu oddělili v polibku. Hlas měl zlomený 

tím doznáním. 

„Já vím,“ odpověděl Severus chraplavě. „Já tebe rovněž.“ 

„Opravdu?“ Harry se zdál být jeho přiznáním šokovaný. 

Severus beze slov přikývl. Jejich rozšířená rodina a vlastně celý svět se jim 

rozpadal pod rukama, ale všechno po čem Severus toužil, bylo držet se alespoň 

nějaké zbylé části a udržet si ji tak blízko, jak jen to bylo možné. A Harry, jak se 
zdálo, cítil to samé. Pro tuto chvíli se měli navzájem. 

Poté už je slova opustila zcela. Severuse drželo v zajetí vědomí, že je Harry 

vzrušený. Přetočil se v jeho náruči, uvolnil se z jeho sevření a zaujal 
jednoznačnou pozici na všech čtyřech. Harry na kratinkou chvíli zaváhal, což asi 

nebylo žádné překvapení, protože mu Severus zatím ještě nikdy, co byli spolu, 

nic podobného nenabídl. Severus vycítil Harryho pochybnosti, a tak prostě řekl: 

„Chci tě. V sobě.“ 

Pak zavřel oči a zcela se oddal fyzickým pocitům. Následovalo rychlé lubrikační 

kouzlo a pak už se Harryho prsty dobývaly dovnitř. Krátký nepohodlný pocit 

z proniknutí rychle zmizel a byl nahrazen neskutečným výbuchem potěšení, které 
všechny nepříjemné pocity zcela zahladilo, když Harryho prsty nalezly ono místo 

a otřely se o něj. 

„Dobré?“ vyzvídal Harry a zněl poněkud zadýchaně. 

„Ano. Pokračuj.“ 

„Dobře.“ 

Harry byl dokonce i v tomto omámeném, nezkrotném stavu opatrný, ale když 
nakonec splynuli v jedno, trochu to zabolelo. Severus už byl však příliš unešený 

vášní, aby se o to staral či dokonce aby si toho všiml, protože v té chvíli se toho 

prostě dělo příliš. Harry ústy mapoval jeho záda, lačně ho ochutnával a líbal 

všude, kam dosáhl. Levou rukou se probíral Severusovými vlasy a napůl je hladil 
a napůl za ně tahal. Pravou ruku měl obtočenou kolem Severusova těla, 

zpocenou dlaní ho hladil po hrudi, prsty něžně hladil ty strašné jizvy, které 

poslední čtyři a půl roku zakrývala maskovací kouzla. Všechno se dělo najednou 
a na ničem z tohoto právě v tu chvíli nezáleželo. Jediná věc, na které záleželo, 

byla ta primitivní, zoufalá potřeba poskytnout si vzájemné uvolnění. 

Harry s každým přírazem vydával nevěřícné, plačtivé, naříkavé zvuky, jako by 

byl vyděšený, že mu něco vyrvou z hrudi, takže Severus spíše vytušil, než aby 
vycítil ten okamžik, když mladší muž uvnitř něj vyvrcholil a následně se na něj 

svalil. Severus se pod jeho vahou nesložil, ale zůstal na všech čtyřech a snažil se 

podepřít celou jeho váhu, zatímco mladší muž lapal po dechu. 

Harry vydal hluboký napůl vzdech a napůl vzlyk a pak konečně ze Severuse 

sklouzl na podlahu. Teprve potom se Severus narovnal a položil se před krbem 

na záda s očima upřenýma na svého milence. Ze zelených očí kanuly na Harryho 
tváře slzy a mísily se s potem. Jeho tvář byla zcela průhledná, všechny obavy, 

strach i nejistota byly dány na odiv světu. 
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Harry položil ruku na Severusovo nahé rameno. 

„Ty mě ale neopustíš, že ne?“ zeptal se ho neuvěřitelně křehkým hlasem, který 

hrozil, že se každým okamžikem zlomí. 

„Ne,“ odpověděl Severus unaveně. Toužil po tom říct mu něco vskutku 

ujišťujícího, ale víčka mu těžkla a celé tělo ho bolelo. 

Natáhl se po svých šatech a zabalil se do nich. Harry vedle něj se rovněž začal 
oblékat. 

„Jen bych si přál, abych s tebou mohl zůstat celou noc,“ pronesl Harry 

podrážděně. 

„Já rovněž,“ souhlasil Severus. „Ale myslím, že bys měl být raději s Ronem. Ani 
on ani Hermiona by teď neměli být sami. Neuvažují jasně.“ 

„Vážně?“ podivil se Harry. „Co Hermiona provedla?“ 

„Mimo to, že se vloupala do důvěrných lékařských záznamů U svatého Munga a 
ukradla odtamtud Ginnyinu kartu, tak nic,“ odpověděl Severus suše. 

„No teda,“ zašeptal Harry obdivně. „Myslíš, že někoho proklela Imperiem, aby to 

udělal?“ 

„Nepřekvapilo by mě to.“ 

„Ale to přijde o práci na Ministerstvu, když se…“ 

„Harry,“ přerušil ho Severus s posmutnělým úsměvem. „Myslím, že jí na tom 

nesejde.“ 

Harry jeho smutný úsměv opětoval a pak ho objal. „Asi ne. Uvidíme se hned 

ráno, ano?“ 

„Ano,“ souhlasil Severus a jemně ho odstrčil. „Teď už běž.“ 

Harry mu vtiskl polibek na temeno hlavy. 

„Moc tě miluju,“ zašeptal Harry. „Chci s tebou zůstat. Když mě požádáš, abych 

zůstal, tak zůstanu. Do háje s Ronem. Dneska se choval jako pitomec.“ 

Severus se sobě navzdory rozesmál nahlas. „Běž už, Harry,“ pověděl mu znovu a 

jemně ho postrčil ke krbu. 

„Zatraceně,“ zamumlal Harry a o okamžik později vstoupil do plamenů. 

Severus přešel do hostinského pokoje a usadil se v tichosti na postel. V duchu si 
znovu prošel, co večer zjistili. 

Ten, kdo Ginny vymazal paměť, byl velmi schopný a provedl to důkladně. 

Místo činu bylo až neuvěřitelně profesionálně uklizeno. 

V nemocnici U svatého Munga se to hemžilo bystrozory, aby komukoliv zabránili 

navštívit Ginny. 

Ministerstvu kouzel byl nějak znám obsah soukromých rozhovorů, které se vedly 

u Hermiony a Rona, ale Severus nevěřil, že za to byl odpovědný Ron. 

Svádělo ho podezřívat z účasti na únosu Ministerstvo kouzel, ale pro to tvrzení 

neměl žádný důkaz a v Hermionině domě se nenacházela sledovací kouzla 

žádného druhu. Hluboce zamyšlený se zamračil. Něco nesedělo, ale co? Kdyby 
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jen dokázal identifikovat, který kousek puzzle to byl, mohl by od toho bodu začít 

se svým pátráním. 

Vešel znovu do obývacího pokoje a pohled mu spočinul na Hugovu puzzle, které 
ještě stále zůstávalo rozházené na podlaze. Zvedl náhodný dílek a on ho 

samozřejmě kousl, ale Severus ho nepustil. Dobrou minutu ten kousek ve své 

dlani prostě držel a zíral na něj. S úsměvem. 

Dumal nad tím, proč se některé kousky zdály těžší než jiné. Byl to takový 

nahodilý, zvláštní detail, ale on neznal žádné logické vysvětlení, se kterým by 

dokázal přijít. 

A možná, že to bylo ono. 

Možná, že právě puzzle bylo tím kouskem, který neseděl, pomyslel si s křivým 

úsměvem. Rychlým mávnutím hůlky sesbíral celé puzzle do krabice a vešel do 

krbu s úmyslem zamířit do Tkalcovské ulice. 

ooOoo 

Jakmile se ocitl doma, vysypal kousky toho trojrozměrného puzzle na kuchyňský 

stůl. Začal je jeden po druhém brát do rukou a zkoumat je. Ty zatracené věci ho 
pokaždé kously, ale nakonec Severus přece jen našel dílek, který byl 

jednoznačně těžší než ostatní. Podržel ho mezi bříšky prstů a mávl hůlkou, aby 

ho rozřízl. 

Kousek puzzle se otevřel a odhalil skrytý obsah. 

„Zdravím, ty tam,“ pronesl a zamyšleně na to hleděl. 

Byl to zvláštní spletenec mudlovské technologie a magie. Ta odposlouchávací 

„štěnice“ byla mudlovského původu, něco, co by žádný kouzelník hledající 
sledovací kouzla nikdy neodhalil. Použili pro záznam a přenos informací 

mudlovskou technologii, avšak to samostatné, neškodné kouzlo, které na tom 

bylo umístěné, nejen zvyšovalo audio příjem, ale i nahrazovalo přítomnost 
obklopující magie, která obvykle způsobovala, že mudlovská technologie 

v kouzelnickém světě nefungovala. 

Severus se pochmurně usmál. Fascinace Arthura Weasleyho mudlovskými 

výtvory měla na Percyho Weasleyho očividně nějaký dopad, protože to on dal do 
puzzle štěnice předtím, než ho daroval Hugovi k narozeninám. 

Severus si odkašlal a následující slova věnoval dílku puzzle: 

„Pane Percy Weasley, tady je Severus Snape. Domnívám se, že si musíme 
promluvit. Co kdybyste se při nejbližší příležitosti zastavil u mne ve Tkalcovské 

ulici? Navrhuji, abyste přišel sám, já budu rovněž sám. Nedomnívám se, že je do 

toho teď nutné někoho dalšího zatahovat nebo spíš… nikdy.“ 

Pak se opřel v křesle, složil si ruce na hrudi a zavřel oči. Předpokládal, že nebude 
muset čekat nějak moc dlouho. 

 

Kapitola 61 – Zmijozelské způsoby 

O pouhou půlhodinu později byl Severus upozorněn zaťukáním na dveře, že se 
Percy Weasley dostavil. Severus otevřel dveře, ustoupil a dovolil mladšímu muži 

vstoupit. 
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Percy vešel a obezřetně se rozhlédl, aby se ujistil, že jsou vskutku sami. 

„Kdo o tom dosud ví?“ dožadoval se pohotově. Jeho hlas zněl asi o oktávu výš 

než obvykle. 

„Nikdo,“ odpověděl Severus pevně a pozvedl ruku, aby ho uklidnil, „a pokud se 

uráčíte ztišit hlas, pak se o tom nedozví dokonce ani mudlové ze sousedství.“ 

Percy na něj hleděl zcela podezřívavě. „Chcete po mně, abych uvěřil, že vy…“ 

„Weasley, sklapněte a posaďte se,“ utnul ho Severus drsně a přešel k baru, 

odkud vyjmul lahev ohnivé whisky. „Drink?“ 

„Ano, prosím,“ souhlasil mladík pokorně a usadil se u Severusova jídelního stolu. 

Severus mu nalil skleničku a jednu si vzal i pro sebe. Upil z té pálivé tekutiny a 
v hrdle se mu předvídatelně zvedla vlna nevolnosti. Přesto ji vědomě potlačil a 

znovu se napil. Pocit při druhém doušku byl už lepší a on se vnitřně usmál. 

Společné pití bylo užitečným rituálem, pokud bylo potřeba vybudovat vztah, a 
tohle byla právě taková situace. 

Percyho ruka se lehce zachvěla, když vypil na ex svou ohnivou whisky. 

„Tak,“ pronesl pak tiše, když se zahleděl na rozebraný kousek puzzle na jídelním 
stole, „tohle je prostě zvláštní. Jak jste na to do háje vůbec přišel?“ 

Severus se ušklíbl. „Nepřežil bych tolik let jako Brumbálův špion, kdybych si 

nevšímal detailů. Upoutala mě nepravidelnost těch dílků. Samotná hra byla pro 

něco takového téměř dokonalá. Bude ještě trvat, než z ní Hugo vyroste, a to 
neustálé kousání je pro kohokoliv jiného příliš rozčilující, než aby se o ni zajímal 

a chtěl si ji půjčit.“ 

„No jistě,“ odpověděl Percy hořce. 

„Takže,“ zauvažoval Severus nahlas, „mám za to, že jste posledního dva a půl 

roku monitoroval všechny rozhovory v domě vašeho bratra a v okamžiku, kdy 

jste nás slyšel mluvit o tom, že je Albus Sirius nakažený prachem Toma Raddlea, 
jste věděl, že musíte jednat rychle. Zkontaktoval jste Ginny a přesvědčil ji, aby 

vám dala polohu svého domu. Ona vás respektuje a vzhlíží k vám, alespoň co 

mohu říct… Jen mě zajímá, co jste jí, pro pána krále, řekl? Že se Harry pokusí Ala 

unést a že vy na něj pro každý případ chcete umístit sledovací kouzlo, a to co 
nejdříve to bude možné?“ 

Percy neřekl nic, ale jeho šokovaný výraz pověděl Severusovi, že hádal správně. 

„Takže,“ pokračoval Severus, „když jste měl polohu domu, dovedl jste tam tým 
vám věrných bystrozorů a společně jste odvedli děti na střežené místo. Dokonce 

jste přibral i zkušeného nitrozpytce, abyste Ginny vymazal paměť. Jak si zatím 

stojím?“ 

A znovu – Percy ho odměnil absolutním tichem. 

„Jen dumám nad tím, proč jste měl potřebu zadržet i Huga,“ rozváděl dál 

Severus. „Mám dvě domněnky – první možnost, kterou vidím, je, že byl Hugo 

během celé akce nechtěně zraněn a vy jste ho přibral, abyste se o něj postaral, 
anebo – a to je daleko pravděpodobnější, se domnívám, že ten nitrozpytec, 

kterého jste vzal s sebou, odmítl použít kouzlo zapomnění na dítě, protože tvrdil, 

že očarování někoho tak mladého by vyvíjejícímu se mozku způsobilo příliš velké 
poškození, a vy jste neměl jinou možnost, než vzít i Huga.“ Severus se na chvíli 
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odmlčel. „Celkem vzato, nebylo to provedené špatně. Domácí skřítek se vám, jak 

předpokládám, pouze dostal do cesty,“ dodal následně. 

Percy se pochmurně usmál. 

„Odhaduji, že se to nebohé stvoření rozhodlo bojovat za svou paní a její děti,“ 

dumal Severus dál. „Slyšel jsem, že byl Ginny naprosto oddaný poté, co ho 

zachránila z Godrikova Dolu.“ 

„Jak vidím, přišel jste na všechno,“ prohlásil Percy vyhýbavě. „Takže, co se stane 

teď? Hodláte mě nahlásit?“ 

Severus se shovívavě usmál. „A komu? Já nejsem žádný idiot, Percy. Až moc 

dobře si uvědomuji, že s akcí takovéhoto rozsahu souhlasí všichni členové 
Bezpečnostní rady. Ne jen jeden nebo dva. V tomhle musíte být všichni zajedno.“ 

„A mimoto,“ pokračoval muž tiše, „nechtěné ztráty stranou, nemůžu vás za vaše 

konání vinit. No vskutku – co jiného jste mohl dělat?“ 

Percyho tvář zůstávala prázdnou maskou. 

„Měl jste však lépe zahladit stopy,“ pověděl mu Severus otevřeně. „Měl byste 

ještě dnes večer odstranit ty štěnice z puzzle a poškozené dílky opravit. Vezmu 
to puzzle pak zpět do jejich domu, než si všimnou, že je pryč. A bez 

monitorujícího čidla, které by vás s puzzlem spojovalo, vám nebude možné 

dokázat jakoukoliv účast či spojitost s Ronovým domem.“ 

Percy na něj zíral překvapeně. „Proč mi s tím vším pomáháte?“ dožadoval se. 

Severus svou odpověď předtím, než odpověděl, pečlivě zvážil. Pokud by 

odpověděl špatně, mohlo by se všechny zvrtnout, a to velmi rychle. 

„Protože na vašem místě bych udělal to samé,“ řekl a zíral přitom přímo na něj. 

Percyho výrazem prolétla naprostá nevíra. „Myslel jsem, že vy a Harry…“ 

„Vážně si myslíte, že i přes mou dysfunkční náklonnost k Harrymu bych chtěl 

takhle žít?“ vyštěkl Severus. „Myslíte si, že bych toužil strávit příštích deset let 
svého života sledováním kalendáře a hodin a čekáním, až se prach Toma Raddlea 

v Harryho synovi plně vyvine a znovu se na mě vrhne? Jsem na něco takového 

už příliš starý a se vší upřímností toho mám po krk.“ Severus znaveně pokrčil 

rameny. „Všechny moje sympatie jdou stranou a jako zmijozel vím, kdy předejít 
dalším ztrátám a jak se vypořádat s těmi vedlejšími. Jen mě překvapuje, že jste 

měl koule na to samé.“ 

Percy si povzdechl a nalil si další sklenku whisky. „Myslím, že jsem překvapil sám 
sebe,“ připustil zdráhavě, „ale pamatuji se, jak jsem se cítil… když se ten prach… 

dobýval do mojí mysli… a všechno překrucoval… Celé tři roky po tom všem se 

stále budím uprostřed noci a vzpomenu si na to… Jak jsem použil svou vlastní 

hůlku, abych vás ocejchoval… abych byl využitý jako nějaká malá loutka Harryho 
Pottera…“ Percy obezřetně pohlédl na druhého muže. „Všichni si to pamatujeme,“ 

řekl tiše, „Kingsley, Amos… my všichni. Pamatujeme si, jaké to bylo… jak šlo 

všechno přímo do háje a my všichni jsme toho byli součástí… Nikdy na to 
nezapomeneme, dokud budeme živi. Nevím, jestli dělám tu správnou věc… ale 

vím, že Al nemůže být ani s Ginny. Musí být pod dozorem, pod kontrolou.“ 

Severus krátce přitakal. „Jaké s ním máte záměry?“ zeptal se. 
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„Záměry?“ zasmál se Percy tiše. „Nemáme žádné záměry. Jsme jen strašně 

vyděšení, tápeme a doufáme, že toho moc nepoděláme ještě víc… a věříme, že 

ještě není příliš pozdě.“ 

„Ještě není příliš pozdě,“ odtušil Severus jemně. „Problém je eliminován. Nebo se 

pletu?“ Zahleděl se soustředěně na Percyho. „Jak bezpečné je místo jeho 

pobytu?“ 

„Dosti bezpečné,“ odpověděl Percy neochotně. 

„Dosti?“ zasyčel Severus. „Netvrďte mi, že jste to Raddleovic dítě umístili pod 

ochranu menší než stupeň deset.“ 

Percy se na něj podíval rozhořčeně. „Nemůžeme použít žádný vysokoenergetický 
štít, abychom to místo zabezpečili,“ vyštěkl. „Bezpečnostní rada o tom ví, ale 

zbytek Starostolce… média… lidé… kurva, přeživší Smrtijedi… Pokud by kdokoliv 

z nich objevil jakkoliv neobvykle silný štít tam, kde nemá být, budeme muset 
odrážet totální útok. A vzhledem k utajení celé operace prostě nemáme ani 

zdroje, abychom to mohli udělat.“ 

Severus se ušklíbl. „Takže jak je to místo tedy zabezpečené? Za pomoci 
ostnatého drátu a uštěkaných psů?“ Uzřel ten opařený pohled na Percyho tváři a 

pohrdavě zavrtěl hlavou. „Mám za to, že potřebuji další drink,“ řekl a nalil si 

novou whisky. „Na konec kouzelnického světa, jak ho známe,“ zamumlal a 

pozvedl sklenku do vzduchu, než ji vypil. 

„Jste přehnaně dramatický,“ opáčil Percy obranně. „A mimoto – co navrhujete, 

abychom dělali?“ 

„Přece to, co Smrtijedi během první a druhé války,“ odsekl Severus. „Sehnal 
bych si náležitá hlídací zvířata.“ 

Percy si odfrkl. „Och? A mohu se zeptat, kde bych je měl vzít? Měl bych se snad 

ukázat u Borgina a Burkese a dožadovat se koupě nějakého baziliška nebo snad 
smečky kokatrisů?“ 

„Kokatrisové se sdružují do chumlů, ne smeček,“ opravil ho Severus posměšně. 

„Já bych o tom měl něco vědět. Mám totiž celý takový chumel k dispozici,“ dodal 

a zahleděl se významně na druhého muže. 

„To máte, že ano?“ zašeptal Percy. „Máte je… mám na mysli, potřebujete je pro 

Remusin, že ano? Nebo… byl byste ochotný je…“ 

Severus lehce přikývl a ušklíbl se. „Celkem vzato mám rád žití daleko víc než 
vlkodlaky,“ pronesl suše. „Vy se postarejte o byrokracii a já připravím zvířata 

k transportu.“ 

„Domluveno,“ odpověděl Percy tiše. 

Na následující půlhodinu se pak odmlčeli a rozebírali dílky puzzle, ve kterých byly 
štěnice, odstraňovali je a znovu je kouzlem skládali dohromady. 

„To jsou snad všechny,“ řekl Percy a dal si štěnice do kapsy. 

„Snad?“ sykl Severus. „Musíte si být jistý. Pro takovouto chybu neexistuje žádný 
prostor.“ 

„Jsem si jistý,“ vyjádřil se mladík a zprudka se postavil. „Zítra v noci budu na 

ostrově, abych vyzvedl kokatrise. Ať jsou připravení.“ 
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„Samozřejmě,“ souhlasil Severus. 

Percy potřásl hlavou a věnoval mu další obezřetný pohled. 

„Co?“ vyštěkl muž. 

„Nějak asi očekávám, že si řeknete o něco na oplátku,“ připustil s pousmáním. 

„Třeba Hugovo propuštění nebo… tak něco.“ 

„Hugovo propuštění je v tomto bodě nemožné,“ vypíchl Severus. „Mimoto – je to 
váš synovec, takže si dokážu představit, že mu nebudete chtít nijak ublížit… Ale 

teď ho propustit? To by bylo příliš riskantní. V případech, jako je tento, je utajení 

vším.“ 

Percy přikývl. „Zřejmě by mě to nemělo překvapovat,“ řekl nakonec. „Vy víte, co 
je v sázce lépe než kdokoliv jiný.“ 

„To ano,“ odpověděl Severus s rozzlobeným zamračením. „Hleďte si toho, abyste 

na to nezapomněl i vy.“ 

„Jak bych mohl?“ reagoval Percy nevesele. „Takže zítra, Snape.“ 

„Dobrou noc, Weasley.“ 

ooOoo 

Jakmile Percy Weasley odešel, Severus si dovolil vydechnout úlevou. Ruka se mu 

lehce třásla, když si nalíval další sklenku whisky. Dokázal říct, že Percy jeho 

vystoupení zbaštil. To, že byl dobrý herec, se vyplatilo i po tak dlouhé době, a 

teď měl šanci vystopovat unesené děti a zachránit je. Dalším krokem bude 
odhalení spiknutí, ale to až se děti bezpečně vrátí domů – pak možná bude stačit 

Hugova výpověď a Severusova vzpomínka na rozhovor s Percym. 

Možná, připomenul si Severus. Pohrával si tu přece s Ministerstvem kouzel a… to 
bylo stále nebezpečné a mohlo by ho dostat do Azkabanu, pokud se něco pokazí. 

ooOoo 

Když se Severus přemístil do domu k Hermioně a Ronovi, využil toho, že ho 
ochrany vpustí bez problému dovnitř, nepřál si totiž Hermionu uprostřed noci 

rušit. Přesto, když se objevil v obývacím pokoji, zjistil, že se v kuchyni svítí a 

uslyšel nezaměnitelný zvuk potlačovaného vzlykání. 

„Ach, Harry,“ promlouvala Hermiona konejšivě mírným hlasem. „Je mi to tak… 

tak líto.“ 

„Zasloužila si něco lepšího,“ zašeptal Harry. „Ginny si zasloužila něco lepšího. 

Mohla toho udělat… se svým životem tolik… a… místo toho zemřela sama. 

Samotná u svatého Munga…“ Harry se rozhněvaně nadechl. „Vždycky jsem si 

představoval, že… že bude žít až do zralého věku někde kolem dvou set let nebo 

tak něco. Víš proč? Tolik si toho zažila, zdálo se mi to fér. Ale tohle? Těžké 

neurologické poškození kvůli vymazání paměti? Kurva! To je takový nesmysl.“ 

V Severusově hlavě z toho vyslechnutého odhalení myšlenky jen vířily. Ginny 

Weasleyová podlehla neurologickému poškození v důsledku vymazání paměti. 

Hermionu o tom musela zpravit ta očarovaná samo se aktualizující zpráva, 

kterou dříve toho dne vzala v nemocnici… 
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„Přísahám,“ prohlásil Harry náhle zcela klidným tónem hlasu, „až zjistím, kdo za 

tím je… až zjistím, kdo zavraždil matku mého dítěte, zabiju toho parchanta na 

místě.“ 

„Přestaň,“ sykla Hermiona. „Na takovéhle samozvané lehkomyslnosti teď není 

čas. Harry, tvůj syn tě, až ho najdeme, bude potřebovat živého a ne v Azkabanu. 

Jsi teď jediný rodič, který mu zbyl.“ 

„Zabiju toho, kdo zavraždil Ginny,“ zopakoval Harry tvrdohlavě, jako by 

Hermionina slova vůbec nezaregistroval. 

Severus se rozhodl, že se chopí právě této příležitosti, aby se ukázal. 

„Ahoj,“ zvolal z obývacího pokoje. 

„Severusi?“ vyjekl Harry a přihnal se tam, aby ho uvítal. 

Severus se po něm natáhl a pevně ho objal. 

„Takže jsi nás slyšel,“ řekl Harry a ztuhl mu v náruči. 

„Ano. Moc mě to mrzí, Harry.“ 

„Díky,“ odpověděl mladší muž, než zapátral rukama kolem Severuse a oplatil mu 

objetí. Po několik minut tam stáli v tichosti, drželi se navzájem, zatímco 

Hermiona se nenápadně vytratila nahoru a nechala je o samotě. 

„Kde jsi vlastně byl?“ zeptal se Harry a ucítil pach alkoholu. „Ty jsi pil?“ 

„Ano,“ odpověděl Severus. „Potřeboval jsem… prostě jít domů, být několik hodin 

o samotě a napít se. To je všechno.“ 

„Dobře,“ řekl Harry jemně a pohladil ho po zádech. „Severusi… asi jsem se měl 

zeptat už dřív, ale… jsi v pořádku?“ 

„Jsem v pořádku,“ reagoval Severus pevně. „Už to ví Ron?“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Měl bych ho jít vzbudit a říct mu to,“ odpověděl sklesle. „A 

taky Moly a Arthurovi…“ Pak se mu zlomil hlas a on začal znovu vzlykat. 

„Tak to udělej,“ souhlasil Severus. „A prosím vyjádři jim i moji soustrast.“ 

„Dobře.“ Harry nespouštěl z druhého muže oči. „Severusi? Je tu něco, co mi 

neříkáš?“ 

Severus zavrtěl hlavou. „Jsem jen trochu opilý a více než trochu omámený, to je 

všechno.“ 

„Dobře. Uvidíme se zítra, ano?“ 

„Samozřejmě.“ 

Harry se letaxem přesunul zpět do Doupěte a Severus zůstal v hostinském 

pokoji. Ležel ve tmě, oči nechával zavřené a pečlivě zvažoval své možnosti. 

Přemýšlel i o tom, že do svého plánu zasvětí trio, aby mu pomohlo s hledáním 

dětí, ale čím více nad tím dumal, tím více mu to přišlo jako špatný nápad. 
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Možná by se Harry s Ronem dokázali oprostit od svých emocí a zvládli by hrát 

podle Severusova plánu, jak děti zachránit. 

Ale přesto - plán, který se utvářel v Severusově hlavě, byl extrémně riskantní. 

Hodně záleželo na tom, kde děti drželi, a zachránci mohli být obviněni z vloupání 

do nepřístupné oblasti Ministerstva a útoku na úředníky. A kdyby to skončilo 

dokonce požitím nepromíjitelných… a kdyby se důkazy konspirace ukázaly jako 

nedostatečné… pak by ti, kdo by byli zapojeni, skončili až příliš rychle 

v Azkabanu. 

V hlavě se mu ozýval Hermionin hlas: Harry, tvůj syn tě, až ho najdeme, bude 

potřebovat živého a ne v Azkabanu. Jsi teď jediný rodič, který mu zbyl. 

A měla pravdu, pomyslel si. Bude to muset udělat sám, to byla nejlogičtější 

možnost. 

Zprudka se posadil. Jakmile se rozhodl, ucítil, jak mu z ramen spadlo závaží. 

Podíval se na hodiny a zjistil, že mu už nezbývá ani čtrnáct hodin, aby se 

připravil na své druhé setkání s Percym, a že tedy není času nazbyt. 

Měl by začít jednat. 

 

Kapitola 62 – Poslední slova 

Následujícího večera se Severus Hermioně snažil vyhýbat. Shromáždil všechny 

potřebné věci z jejího domu a přemístil se na ostrov. Zjistil však, že se nedokáže 
vyhnout Harrymu Potterovi, který se tam dostal právě v okamžiku, kdy s pomocí 

Percyho mužů shromažďoval kokatrise a umísťovali je do beden, aby je připravili 

na transport. 

„Co se to tu sakra děje?“ dožadoval se Harry bez úvodu. „Severusi, co se děje? 

Kam ta zvířata bereš?“ 

Severus zahnaný do rohu a nepřipravený na to, aby musel obhajovat své 

jednání, zvolil útok. 

„Přestaň vyvádět. Neděje se nic dramatického,“ odpověděl mu trochu 

podrážděně. „Jen ta zvířata dočasně přesouvám.“ 

„To je zatracená lež a víme to oba,“ vyplivl Harry rozhněvaně. „Ty odcházíš, že 
ano?“ 

„Co tě k tomuto závěru vede?“ zeptal se Severus a v duchu zaklel, že ho 

nenapadlo promyslet si to lépe a že se situace vyvíjí tak špatně. 

„Těm zvířatům se tu dařilo skvěle,“ vypíchl mladší muž. „Konečně našli bezpečný 

domov. Proč bys je chtěl přemisťovat? A vůbec se mi nesnaž tvrdit, že jsi jim 

našel nějaké lepší místo,“ varoval ho. „A… dočasně? Nejsou to nějaké nanicovaté 

narcisy. Nemůžeš je vytrhnout i s kořeny a bez starostí přesadit. Ty je nechceš 
přesunout na týden, ani na měsíc, dokonce ani na půl roku. Pokud je odsud 

stěhuješ, pak je to natrvalo, nebo přinejmenším na velmi dlouhou dobu.“ 

Severus se cítil jako v pasti, bez žádného elegantního způsobu, jak z této 
konfrontace uniknout. Stále neměl v úmyslu svěřit se svými plány triu, avšak 
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neměl ani možnost, jak uvěřitelně vysvětlit přemístění zvířat, ne teď, když Harry 

jeho klam prohlédl. 

„Asi potřebuji trochu víc prostoru,“ pronesl nakonec neobratně a nenáviděl se za 
to, že musel takhle lhát. 

Bolest, která se odrážela v Harryho očích, byla bezmála příliš velká na to, aby se 

dala unést. „Neuvědomil jsem si, že na tebe nějak tlačím,“ odpověděl tiše. „Řekni 
mi, plánuješ se vůbec někdy vrátit?“ 

Harryho otázka ho přistihla nepřipraveného. Pravdou bylo, že prostě detailně 

nenaplánoval nic, co se mělo dít poté, co děti zachrání. Bezhlesně na Harryho 

zíral a vůbec si nebyl jistý, co má odpovědět. 

„Chápu,“ zamumlal Harry sklesle a zdálo se, že je vším až příliš otřesený, než 

aby o tom dokázal mluvit. Posadil se na zem a sledoval lodě připlouvající k mysu 

a muže zabezpečující a upevňující bedny se zvířaty. Severus se k němu opatrně 
přiblížil, nasával teplo a útěchu z Harryho blízkosti a snažil se nedlít na vědomí, 

že tohle může být poslední chvíle, kdy k tomu dochází. 

„Musím se zeptat znovu,“ promluvil Harry. „Jsi v pořádku? Mám na mysli… 
navršilo se toho na tebe za posledních několik dní spoustu…“ 

„Jako třeba?“ vyzval ho Severus vzdorovitě. 

„Jako třeba všechno. Například ztráta úmluvy,“ vypíchl Harry. „Byla po více než 

rok tvým záchranným lanem. Můžeme ji obnovit, strážcem může být Hermiona. 
A vlastně jsem na to měl pomyslet už dřív.“ 

„Nechci žádnou úmluvu,“ odpověděl Severus rychle. „Na chvíli byla užitečná, ale 

teď už ji nepotřebuji.“ 

„Proč ne?“ 

„Protože teď už tě znám,“ pověděl mu jemně. „Vím, že mi nechceš nijak ublížit.“ 

A to ani nezmiňoval, že kdyby úmluva platila, pak by jeho lhaní bylo nejen 
nevhodné, ale i neproveditelné. 

„No, dobře. Můžeš mi teda říct, o čem to celé je?“ zeptal se ho Harry a vypadal 

Severusovou odpovědí lehce povzbuzený. 

„Vlastně ne,“ odpověděl mu Severus zdráhavě. „Alespoň ne teď. A ocenil bych, 
kdyby ses přestal vyptávat.“ 

Harry si povzdechl, ale dál netlačil. „Dobře. Takže, kolik prostoru potřebuješ? 

Bude ti vadit, když se za tebou stavím na Tkalcovské ulici, až najdeme děti a 
bude po všem?“ 

Severus se nepřítomně usmál. Celá myšlenka, že přežije a vrátí se zpátky do 

Tkalcovské ulice a Harry ho tam někdy navštíví, se zdála absurdní vzhledem 

k jeho plánům, ale držel se té nádherné iluze až s překvapivou silou. „Ne, to by 
mi nevadilo,“ pověděl mu tiše. 

Harry přikývl a postavil se. Pomalu přešel k bedně s kokarisy a posadil se před 

ni. Zašeptal několik slov v hadím jazyce a vůdce chumlu se na Harryho zadíval a 
ani nemrkl, ty mandlově tvarované, jasné oči se zavrtávaly do jeho. 

„Co jsi mu řekl?“ zeptal se Severus. 

„Řekl jsem – pamatuj si tento ostrov,“ odpověděl Harry s pousmáním. 
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„Myslím, že na první bezpečné místo, které kdy měli, nikdy nezapomenou,“ 

zauvažoval Severus a zvedl se rovněž na nohy. 

Harry k němu došel a pevně ho objal. Prsty zanořil do Severusových vlasů a 
s obezřetnou jemností se jimi probíral. Severus pod tím dotekem zapomněl i 

dýchat. Tohle muselo Harryho ranit, pomyslel si s pocitem viny a hořkosti, myslet 

si, že ho milenec opustil v čase nejvyšší potřeby a nejistoty. A přesto, ať už Harry 
bojoval s jakýmikoliv emocemi, držel je pevně pod pokličkou. Neprosil, nehádal 

se, nic mu nevyčítal. Všechno, co zůstalo, bylo objetí jeho paží a Harryho ruce, 

které ho držely a tiskly možná už naposledy. 

„Udělej, co potřebuješ,“ pověděl mu Harry a vtiskl mu polibek na tvář. „Nelíbí se 
mi to, ale řekl jsem ti, že můžeš přicházet a odcházet, jak budeš chtít. Takže… 

jen se mi neztrať, ano?“ 

„Dobře,“ reagoval Severus rozpačitě, zatímco zůstával ztuhlý jako prkno 
v Harryho náruči. „Pro teď však sbohem.“ 

„Sbohem,“ odpověděl Harry. 

ooOoo 

Severus se do Tkalcovské ulice vrátil vyčerpaný a znechucený sám sebou ze 

svého posledního rozhovoru s Harrym. Ten děsivý a až příliš dobře známý pocit 

prázdnoty se do něj vrátil a usadil se na své místo, jako by na něj čekal, 

připravený se na něj v okamžiku snést a nárokovat si ho. 

Severus si znaveně povzdechl a konečně došel k názoru, že na tom už nesejde. 

Až příliš rychle bude stejně po všem, pomyslel si, když rukama spočinul na 

starém přenášedle a dvou neviditelných pláštích, které vzal dříve toho dne z 

domu od Hermiony. 

Několik hodin strávil nastavováním přenášedla a dalších několik vařil nové 

lektvary ve své laboratoři. 

A když bylo vše hotové, vzal si k ruce pergamen a brk a usadil se ke psaní. 

 

Hermiono, 

učinil jsem pokroky. 

Před dvěma dny jsem zjistil, že Hugovo kousající puzzle obsahuje štěnice, které 

tam umístil Percy Weasley, který od Hugových sedmých narozenin monitoruje 

váš dům. Ministerstvo bylo od té doby zasvěceno do každého rozhovoru, který se 

ve vašem domě odehrál. Při zpětném pohledu jsme něco takového asi měli čekat, 

ale obávám se, že jsme si ve víře, že je válka dávno za námi, prostě navykli na 

přílišný poklid a bezstarostnost. 

Jakmile Percy zjistil, že je Al potenciálně nakažený prachem Toma Raddlea, tak 

se Bezpečnostní rada ministerstva rozhodla, že se chlapce zmocní a bude ho 

držet v zajetí. Smrt Ginny ani Krátury nebyla zamýšlená, avšak faktem zůstává, 

že oba padli za oběť jednání Rady. Co vím, tak Huga drží na stejném místě jako 

Albuse a prozatím je v bezpečí. 
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Můj plán je následující – děti najdu a vyzvednu, předal jsem za tím účelem 

Percymu chumel kokatrisů (zdánlivě z důvodu toho, aby střežili místo, kde děti 

drží). Než jsem tak však učinil, umístil jsem na zvířata nenápadné sledovací 

kouzlo, ke kterému mám přístup jen já. 

Prosím nepokoušejte se mě vysledovat ani následovat. Moje plány na záchranu 

dětí vyžadují pečlivé provedení a já si nemohu dovolit nechat se rozrušit. A 

mimoto potřebuji vás tři někde jinde. 

Kromě vlastní záchrany dětí musíme rovněž zajistit i Alovo pokračující bezpečí. A 

to zahrnuje odhalení spiknutí Bezpečnostní rady. Tady jsou instrukce krok za 

krokem: 

1. Vezměte si s sebou lahvičku lektvaru bdělosti. Budete ho potřebovat. 

2. Udělejte si zastávku v Gringottově kouzelnické bance a vyzvedněte obsah 

trezoru č. 876. Obsahuje myslánku se vzpomínkou na můj rozhovor s Percym 

Weasleym. 

3. Sesbírejte Hugovo kousající puzzle a ponechte si ho u sebe. I když jsme Percy 

a já vyjmuli všechny štěnice, puzzle stále nese Percyho otisky prstů uvnitř 

kousků, které jsou označené. A třebaže není porovnávání otisků prstů běžně 

užívanou technikou kouzelnického soudnictví, většině je tato metoda dobře 

známá. Bude to užitečné jako potvrzující důkaz. 

4. Vezměte s sebou tento dopis. 

5. Zastavte se ve Tkalcovské ulici a vyzvedněte tam lahvičky označené jako 

„Veritasérum – nové“ a stejně tak i poznámky ohledně postupu u tohoto 

konkrétního receptu. Tento nový recept je schopen obejít běžně užívanou 

protilátku dostupnou v kouzelnickém světě, a jakmile bude otestována a její 

účinnost bude potvrzena, bude Nevillova výpověď přípustná - prokáže tak jeho 

nevinu a navíc začlení do obvinění i další účastníky. 

6. Na zvládnutí předchozích úkolů máte dvanáct hodin. Poté vezměte Harryho a 

Rona a jděte do redakce Jinotaje a počkejte tam. Během následujících čtyřiceti 

osmi hodin tam budou Hugo a Al přesunuti přenášedlem. Jejich výpověď bude 

pro odhalení celého spiknutí klíčová. 

7. Přesvědčte Lenku Láskorádovou, aby vydala mimořádné číslo Jinotaje a 

všechno v něm nastínila. Jakmile vyjde pravda na povrch, bude vydlážděna cesta 

pro veřejné slyšení ve Starostolci. 

8. Zařiďte si pro vás všechny ochranku jako doprovod z redakce Jinotaje do 

budovy Ministerstva kouzel. Ať Ron svolá ty, kteří jsou věrní jemu a zákonné 

vládě, ne zkorumpované Bezpečnostní radě.  

Hodně štěstí. 

Věřím, že tohle všechno bude stačit na odhalení spiknutí. Je sice nešťastné, že se 

Al objeví na titulní straně novin už v tak mladém věku, a stejně tak je nešťastné, 
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že bude pravděpodobně v následujících letech pod drobnohledem celého 

kouzelnického světa. 

Co se mě týče, rád bych vám nabídl pár ujišťujících slov pro budoucnost. Osobně 

se nedomnívám, že Al nese střípek duše Toma Raddlea. Myslím si, že chlapec 

nese jen její zbytkovou paměť a nic jiného. Bohužel to nemohu nijak dokázat, 

nemám nic, než svůj poslední rozhovor s Albusem Brumbálem, který mě ujistil, 

že všechen prach ze střípku duše Toma Raddlea byl smrtící kletbou, kterou jsem 

seslal na Harryho Pottera, zničen. 

Uklidňuje mě, že mi tehdy na nádraží King´s Cross dal Albus na výběr, jestli 

zůstat v posmrtném životě nebo se vrátit. Kdyby býval jakýkoliv prach stále 

přetrvával a na mě zbylo se s tím nějak vypořádat, pak by mi nedal na výběr se 

stáhnout a konečně odpočívat. Jak oba víme, pro něj jsem byl v první řadě 

nástroj a zbraň, přítel až potom. Kdyby nebylo posledních čtyř roků, které jsem 

strávil poznáváním vás, asi bych nikdy neprohlédl rozdíl. 

Přeji vám všem jen to nejlepší 

Severus Snape 

 

Kapitola 63 – Otevřené dveře 

Severus tu uzavřenou oblast našel bez potíží, protože sledovací kouzla, která na 

zvířata umístil, nemohl Percy ani jeho muži objevit. 

V samotné oblasti nebylo na co se dívat – uprostřed pole stála prostě jednoduchá 

jednopatrová budova a kolem ní byl plot. Od brány do budovy vedla oplocená 

cesta a po pozemku se potulovali kokatrisové a vydávali ostré, posmutnělé 

zvuky, očividně byli ze svého nového prostředí vystresovaní. 

Severus skrývající se pod neviditelným pláštěm prozkoumal hranice ochran. Při 

jakémkoliv pokusu si s nimi pohrát, by se aktivovaly, takže to nejlogičtější řešení 

bylo prostě počkat, až někdo přijde, a jakmile budou ochrany dole, tak ho 

následovat dovnitř. 

Netrpělivě čekal a sledoval čas, dokud se konečně poblíž brány nepřemístila 

skupina lidí, podle všeho sestávající z Percyho bystrozorů. 

Brána se otevřela a slabý praskavý zvuk Severusovi sdělil, že ochrany spadly, 

aby jim umožnily vejít. 

V absolutní tichosti následoval bystrozory dovnitř a ujišťoval se, že půjde ve 

shodě s jejich kroky, zatímco šli po cestě k budově. 

Severus se podíval skrz plot u cesty do volného prostoru a všiml si, že se 

kokatrisové k němu ženou. Zvířata ho očividně dokázala vycítit i pod pláštěm. 

Bystrozoři si rovněž povšimli, že se k nim zvířata blíží, a nečekaně se zastavili. 
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„Co to sakra dělají?“ prohlásil jeden z nich příkře. „Vypadají, jako by chtěli 

zaútočit.“ 

„Neměj strach,“ odpověděl jiný bystrozor. „Skrz plot se na cestu nedostanou.“ 

„Nelíbí se mi, jak na nás zírají.“ 

„Vzal sis přece ten lektvar, ne?“ 

„Jo, ale i tak se mi to nelíbí.“ 

Severus v tichosti seslal kouzlo Legillimens a získal tak přístup k primitivní mysli 

vůdce chumlu. 

Pocítil, jak ho zasáhl jeho hněv, ale k jeho překvapení ten hněv polevil, jakmile 

kokatris rozpoznal jeho přítomnost. Kokatrisové se následně okamžitě stáhli bez 

jakéhokoliv podezřelého zvuku. 

„Podělaná zvířata,“ zamručel ten první bystrozor. „Percy je totální cvok, že je 

sem přitáhl.“ 

Severus se takovému smýšlení ušklíbl. 

„No, aspoň se sem díky nim nepokusí nikdo, kdo má dost rozumu, dostat tak, že 

by se snažil přeběhnout přes ten zatracený pozemek. 

„No, to je pravda.“ 

Než se dostali do budovy, trvalo jim to dobrých deset minut. Jakmile byli uvnitř, 

Severus strávil skoro hodinu tím, že poslouchal jejich rozhovory a určoval svůj 

další postup. Vyslechl, že přístupová cesta je zablokovaná a tím je jim odstřižena 

i možnost ústupu. Stále pod pláštěm studoval nákresy budovy, až nakonec 

objevil místnost, kde děti drželi. Samotná místnost střežená nebyla, takže to 

Severuse zbavilo nepříjemností se sesíláním Imperia na bystrozory. 

V absolutní tichosti otevřel dveře a vešel dovnitř. 

Obě děti spaly ve vzájemném, pevném objetí. Al ze spánku tiše popotahoval a 

Hugo ho pro útěchu objímal. Severus, stále pod pláštěm, prozkoumal pokoj, 

deaktivoval monitorující kouzla a nakonec se přiblížil k dětem. Potom trochu 

zatřásl Hugovi ramenem. 

Chlapec vykulil oči, když uviděl, že Severus klečí před jejich postelí, ale ten mu 

rychle přiložil prst na ústa, aby mu dal znamení, že má být ticho. Hugo přikývl, 

že rozumí, a posadil se, jakmile se opatrně vyprostil od Ala. 

Severus v tichosti seslal na Ala jemné kouzlo a uvedl ho do hlubšího spánku, a 

pak ještě kolem něj a Huga umístil tišící kouzlo. 

„Teď už můžeme mluvit,“ sdělil mu klidně. 

Hugovi zasvítily oči vzrušením a úlevou, když se přihrnul k Severusovi a objal ho. 

„Vezmeš nás domů, že ano?“ dožadoval se. 

„Ano,“ odpověděl Severus. „Jak jste na tom? Jste zranění?“ 
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„Ne, jsme v pořádku,“ odpověděl Hugo. „A co Krátura a teta Ginny? A mamka a 

taťka?“ 

Severus se rozhodl, že teď nebude mluvit o Kráturově a Ginnyině smrti, 

potřeboval, aby se Hugo po další půlhodinu plně soustředil a nebyl emocionálně 

rozrušený. „Všichni vás hledají,“ řekl namísto toho. „Všichni se o vás bojí a vašim 

rodičům nesmírně chybíte. Můžeš mi říct, co se stalo v domě tvojí tety?“ 

„Ano,“ vyhrkl Hugo. „Bylo pozdě, ale teta Ginny si volala krbem se strýčkem 

Percym a mluvili spolu pod tišícím kouzlem. Pak asi o hodinu později zaťukal 

strýček Percy na dveře, ale když je teta Ginny otevřela, vběhli dovnitř cizí lidé. A 

pak někdo z nich uviděl mě a řekl: Je tu i další dítě, dostaňte i to druhé, a já si 

uvědomil, že chtějí Alovi něco udělat, tak jsem vytáhl hůlku a začal na ně metat 

kletby.“ Hugo mluvil zcela věcně. „Teta Ginny začala ječet na strýčka Percyho a 

řekla mu, že je šmejd. A pak taky začala bojovat a Krátura taky, ale jich bylo 

vážně strašně moc.“ 

I když Hugovo vyprávění potvrzovalo, co už Severus předpokládal, i tak ho 

rozrušilo, že něco takového slyšel z dětských úst. Cloumal s ním hněv, ale udržel 

emoce na uzdě a jemně se zeptal: „Co se stalo poté?“ 

„Strýček Percy na tetu Ginny ječel, že o tom rozhodla nějaká Rada a že to tak 

bude nejlepší, ale ona neposlouchala, prostě bojovala dál. Pak spadl na podlahu 

Krátura a já jsem se pokusil utéct, ale někdo mě popadl,“ vyprávěl Hugo. „Chtěli 

mi vymazat paměť, ale ta čarodějka, co to měla udělat, řekla, že jsem moc 

mladý, a pak někdo řekl – tak ho vezměte s sebou. A pak našli Ala, schovával se 

v ložnici nahoře. A nakonec nás vzali sem.“ Hugo dokončil příběh skoro klidně, 

ale hlas se mu lehce chvěl. 

„Bojoval jsi za svého bratrance,“ pověděl mu Severus tiše. „Byl jsi velmi 

statečný.“ 

„Ale nevyhrál jsem,“ odpověděl chlapec a vypadal, že je vskutku zarmoucený 

faktem, že prohrál proti týmu elitních bystrozorů. 

„Ale teď vyhrajeme,“ sdělil mu Severus odhodlaně. „Mohl bys udělat ještě něco 

dalšího, Hugo? Můžu vás oba poslat domů, ale abych to dokázal, potřebuji tvoji 

pomoc.“ 

Hugo přikývl. „Co chceš, abych udělal?“ 

„Odejdeme společně z této budovy. Mám jeden neviditelný plášť pro tebe a Ala a 

jeden pro sebe. Budeš mě držet za ruku, abys věděl, kam jdeme.“ 

Hugo přitakal, okamžitě pochopil, co zamýšlí. „Nechceš, aby Al věděl, že jsi tady. 

Nemá tě moc rád,“ dodal s lítostí. 

„To je pravda,“ odpověděl Severus klidně. „Bojím se, že by trvalo příliš dlouho, 

než by mi dokázal důvěřovat, a my teď tolik času nemáme. Ale on důvěřuje tobě, 

že ano?“ 
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„Ano,“ souhlasil Hugo hrdě. „Al ví, že jsem za něj bojoval, a ví, že mu neublížím.“ 

„To je dobře,“ odpověděl Severus a dovolil si vydechnout úlevou. „Budeme 

směřovat pryč z budovy do pole kolem. Celý prostor chrání ochrany, které 

zabraňují použití přenášedla nebo přemístění…“ 

Hugova tvář prozradila jeho nervozitu. „Tak jak utečeme?“ 

„Moje hůlka je velmi silná. Hodlám ochrany otevřít,“ vysvětlil Severus. „Až to 

udělám, přenášedlo vezme tebe a Ala do bezpečí.“ 

Hugo se okamžitě zamračil. „Četl jsem o tom v knihách o válce,“ prohlásil. „To je 

ale špatný nápad. Nebudeš moct jít s námi, protože budeš muset udržet ochrany 

otevřené, dokud nebudeme pryč. A pak tě zpětný náraz energie zabije.“ 

Severus bezmála v duchu zaklel. Už zapomněl, jak předčasně vyspělý tento 

osmiletý chlapec byl. 

„To je ve většině případů pravda,“ odpověděl tak přesvědčivě, jak jen to bylo 

možné, „ale já jsem jeden z nejsilnějších žijících čarodějů a mám tu nejlepší 

hůlku na světě. Zpětný náraz mě nezabije.“ 

Hugo na něj hleděl s pochybnostmi. „Doopravdy?“ 

„Ano, Hugo, doopravdy. Bezová hůlku nedovolí, abych byl smrtelně zraněn. Ona 

svého pána ochraňuje.“ 

„Och,“ zašeptal Hugo. „Ale i tak s námi nebudeš moct jít!“ Chlapec vypadal tou 

vyhlídkou příšerně rozrušený. 

„Ne hned,“ přiznal Severus, „ale budu v pořádku. Jakmile se bezpečně vrátíte 

domů, bude potřeba, abyste svědčili před Starostolcem a řekli tam všechno, co 

se stalo. A pak bude jen otázkou času, než se budu moct vrátit domů.“ 

Hugo stále vypadal nepřesvědčeně. „Ale co se ti stane tady?“ naléhal dál. „Když 

tu zůstaneš, oni ti ublíží, že jsi nám pomohl utéct, ne?“ 

„To rozhodně ne,“ odpověděl Severus s jistotou. „Jsem proslulý čaroděj a konec 

konců i válečný hrdina.“ 

„Ale i tak budeš mít potíže,“ protestoval Hugo dál. „Vůbec se mi to nelíbí.“ 

„Z potíží se dokážu vymluvit,“ řekl mu Severus se samolibým úšklebkem. „Byl 

jsem špion celé roky a jsem v tom velmi dobrý.“ 

Hugo upřeně studoval jeho tvář a v té jeho se otevřeně zračily obavy. „A co 

pak?“ zeptal se tiše. 

„Co tím myslíš?“ chtěl vědět Severus. 

„Minule, když jsi mě a mamku zachránil přenášedlem, ses před námi pak 

schovával,“ připomenul mu Hugo. „Když ti teď pomůžu a udělám, co jsi řekl, 

uděláš to znova? Budeš se na Vánoce schovávat u sebe doma a budeš předstírat, 

že tam nejsi, dokud neodejdeme?“ 
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Severus na něj hleděl, překvapený tím, jak moc Huga ta vzpomínka trápila. 

„To už nikdy znovu neudělám,“ odpověděl jemně a vtáhl ho ještě jednou do 

těsného objetí. „Když mi teď pomůžeš, už se před tebou a tvou maminkou nikdy 

schovávat nebudu. Slibuji.“ 

„Dobře,“ zašeptal Hugo. 

„Ještě jedna věc,“ podotkl Severus a vytáhl z kapsy dva malé flakónky. „Venku 

budou zvířata, kterým se říká kokatrisové. Dokážou svým pohledem proměnit lidi 

v kámen. Tohle je protilátka a vy ji musíte vypít.“ 

Hugo se nepohodlně ošil. „A musíme jít ven?“ zeptal se plačtivě. „Nemůžeš 

otevřít ty ochrany odsud?“ 

„Mohl bych,“ odpověděl Severus, „ale bylo by to riskantnější. Abych dosáhl 

požadovaného efektu, zabere to několik minut, a já bych byl raději od vašich 

únosců trochu dál, až budu na otevírání ochran pracovat.“ 

Hugo nevesele přikývl. 

„Ničeho se neobávej,“ chlácholil ho Severus. „Ta zvířata vám neublíží. Protilátka 

funguje. Harry a já jsme strávili na ostrově s kokatrisy celý rok.“ 

„Já se nebojím!“ odporoval Hugo vehementně a vzal si od Severuse flakónky. „Al 

to musí vypít taky, že?“ 

„Buď to, nebo musí celou dobu udržet zavřené oči,“ varoval ho Severus vážně. 

„Myslím, že bude lepší, když to vypije.“ 

„Bez problému,“ řekl Hugo. „Udělá cokoliv, co mu řeknu. Má mě rád.“ 

„Dobře,“ pověděl mu Severus velmi jemně. „Hugo, musíš pochopit, že nemáme 

času nazbyt. Otevírání ochran proti jejich vůli může být složitá záležitost, a 

jakmile začnu, tak to kdokoliv tady může zjistit. Jakmile tě pustím, musíš 

zapnout přenášedlo a oba se jím necháte přenést. Nezůstávejte na místě, 

neohlížejte se na mě a nerozhlížejte se ani kolem sebe. Dívej se jen na Ala, své 

ruce a přenášedlo. Rozumíš tomu?“ 

„Rozumím,“ potvrdil mu Hugo. Vypadal otřesený, ale vedl si velmi dobře. 

„Dobrá,“ řekl Severus. „Tak začneme.“ 

Severus se skryl pod Hermionin plášť z polovida a dal Hugovi Harryho plášť. 

V naprosté tichosti sledoval, jak Hugo zašeptal něco Alovi a ten pak důvěřivě 

přikývl. O několik minut později už chlapec pil protilátku a schovával se pod 

neviditelný plášť. O chvilku později se Hugo rukou skrytou pod pláštěm dotkl 

Severusovy, jejich prsty se pevně spletly dohromady. 

Všichni se bez nehody dostali z budovy. 

Když vešli do pole, opřel se do nich studený vítr a Severus ucítil, jak Hugovými 

prsty prochází chvění. Pevně mu stiskl ruku, aby ho ukonejšil. 
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Kokatrisové vycítili, že přecházejí přes pozemky, a začali se k nim stahovat. 

Severus se s nimi rychle spojil pomocí nitrozpytu a požádal je, aby si udržovali 

odstup. Kokatrisové se podvolili a utvořili kolem nich volný kruh. Severus jen 

sotva dokázal potlačit zasténání. Kdyby se kdokoliv zadíval do pole a uviděl 

zvířata stojící v kruhu, okamžitě by ho začalo zajímat co nebo kdo, lidskému oku 

neviditelný, se v tom kruhu nachází. 

Avšak štěstí, jak se zdálo, stálo na jejich straně, a nikdo se nedíval, alespoň co 

mohl Severus říct. 

Severus znovu vytáhl hůlku. Začal se soustředit na tok magické energie ochran. 

Stálo ho to mnoho pozornosti a soustředění a přesto cítil, jak na něj energie 

ochran tlačí s šokující silou. Zdvojnásobil své úsilí a nakonec se ochrany jeho 

útoku podvolily. 

Severus pustil Hugovu ruku a podržel ochrany otevřené. 

Na vteřinu se vyděsil, že mu to trvalo příliš dlouho, protože jakmile ochrany 

upozornily bystrozory, co se děje, uslyšel křik. Viděl lidi běžet jejich směrem, 

měli vytažené hůlky, ale on soustředil všechnu svou zbývající sílu, aby udržel 

ochrany otevřené, třebaže se proti němu skrz hůlku tlačila energie zpětného 

nárazu a hrozila, že ho přemůže. 

Pak uviděl sotva povšimnutelný záblesk, který indikoval Hugův a Alův odchod. A 

právě v tu chvíli ho zasáhla všechna zbylá energie zpětného nárazu ochran a 

Severus se zhroutil na záda, hůlka mu vylétla z ruky. Byl ohromený, že je stále 

naživu a stále při vědomí. Překulil se na bok a slepě tápal v temnotě a snažil se 

najít svou hůlku. 

Slyšel, že byly jeho směrem sesílány kletby a kouzla a pak uviděl, jak jeden 

z kokatrisů vlétl mezi něj a jeho útočníka, aby ho zaštítil. 

Poslední věcí, kterou zahlédl koutkem oka, byla ta obrovitá křídla zvířete, a pak 

ho následek vynaloženého úsilí konečně dostihl a on omdlel. 

 

Kapitola 64 - Vztek 

„Vzbuď se!“ 

Severus se probral v okamžiku, kdy ho někdo nakopl do žeber. Pohnul se, ležel 

na podlaze v nějaké místnosti, ale nebyl si vůbec jistý, kolik času uběhlo od 

chvíle, kdy omdlel. Mohly to být minuty nebo také hodiny. 

Zamrkal a obdržel další kopanec, tentokrát do tváře. Ochutnal krev ze svých úst 

a rozzuřeně ji vyplivl. 

„Nekopej ho do hlavy,“ varoval útočníka někdo další. „Potřebujeme ho při 

vědomí, pamatuješ?“ 

„Vzbuď se, ty zrádče!“ 
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Něčí ruce ho zvedly na nohy a mrskly s ním na židli. Pokusil se vstát, ale seslané 

poutací kouzlo jej zadrželo na místě. 

„Kde jsou?“ dožadoval se vzteklý hlas. 

Severus otevřel oči a zahleděl se na jednoho z bystrozorů, který se nad ním 

skláněl třesoucí se vztekem. 

„Kde jsou?“ 

Severus netečně pokrčil rameny. 

„Je po všem,“ prohlásil zoufale další, tentokrát ženský hlas. „Zapomeň na to. 

Prohráli jsme.“ 

„Pravdivější slova už vyřčena být nemohla,“ potvrdil jim Severus vážně. 

„Ještě není po všem!“ Bystrozor, který se nad Severusem skláněl, se na něj 

pronikavě zahleděl. „Ten malý Raddle je fuč sotva patnáct minut. Když zjistíme, 

kam ho ten zrádce poslal, můžeme ho dostat, než celá tahle věc kurevsky 

vybouchne!“ Pak popadl Severus pod krkem. „Kde jsou?“ 

Severus mu pohled oplácel. „Bohužel nemůžu sloužit.“ 

„Nemůžeš nebo nechceš?“ zeptal se bystrozor nebezpečně uvážlivě a chladně 

znějícím hlasem. 

„Nemůžu. To přenášedlo transportuje svého nositele na zcela náhodně vybrané 

lokace. Nemám tušení…“ 

„Lžeš!“ vykřikl s jistotou ten první bystrozor. „Nastavoval jsi to přenášedlo sám. 

Kde jsou ty děti?“ 

Severus držel ústa zavřená a nutil svou tvář, aby vypadala alespoň trochu 

bezvýrazně. 

„Říkal jsem jim, že jsme ty spratky měli zabít ve chvíli, kdy jsme je měli 

v rukách,“ pronesl chladný, vypočítavý hlas hořce. „Ale ne, všichni v 

Bezpečnostní radě chtěli být humánní. Chtěli tomu malému Raddleovi dát šanci. 

Aby vyrostl pod dohledem a mohli na něm provádět testy.“ 

„Ještě není příliš pozdě,“ řekl bystrozor. „Vytlučeme z něj ty informace, i 

kdybychom je měli vytáhnout z jeho mozku neuron po neuronu.“ 

Severus poněkud ztuhl, když za sebou ucítil pohyb. 

„Crucio,“ pronesl chladný hlas a jeho tělem se začala šířit až příliš dobře známá 

agónie. Zdála se horší než kdy dřív a on se zoufale snažil udržet si alespoň ždibet 

sebekontroly. Přesto ho to až tak nepřekvapilo, jak si mimovolně pomyslel. 

Důsledky kletby se kumulovaly a po každém seslání postupně oslabovaly jeho 

nervový systém. 

Kousal se do rtu, aby se udržel pod kontrolou, ale nakonec přesto vykřikl, když 

intenzita bolesti ještě víc vzrostla. 
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„Crucio,“ přidal se ženský hlas a na první vrstvu agónie přilehla další. Třásl se 

tolik, kolik mu poutací kouzlo dovolovalo, a nemožnost pohybu ho doháněla 

k šílenství. 

„Legillimens,“ vstoupil do toho třetí hlas a do bariér v jeho mysli zatlačilo cizí 

vědomí. 

Severus si v panice uvědomil, že se tou kletbou pokusili oslabit jeho duševní 

disciplínu, aby z něj ty informace dostali. Pokoušel se přeorganizovat svou mysl a 

pohřbíval ty kýžené informace hlouběji a hlouběji. 

Spolu s narůstajícím utrpením nabývalo na intenzitě i zkoumání jeho mysli a bylo 

stále neústupnější. Muž před ním prostě náhodně procházel jeho vzpomínky a 

události z jeho života. 

Muka náhle skončila a Severus se zhluboka a bolestivě nadechl. Celé jeho tělo 

jako by nic nevážilo. V hlavě mu bušilo. Dokonce i jeho vidění bylo rozmazané. 

Přesto si řekl, že to zvládne, a se zoufalou potřebou přivolával zbytky své 

duševní sebekontroly. Už jen pár hodin, ujišťoval sám sebe, a po tom už na tom 

nebude záležet. 

A mezitím si můžou z jeho mysli vzít cokoliv, cokoliv kromě toho. 

„Znovu,“ přišel rozkaz a Severuse opět zasáhl dvojitý Cruciatus. 

Cítil, jak vetřelec tlačí na vnitřní bariéry jeho mysli a začíná znovu procházet jeho 

vzpomínky. Jakkoliv kdysi trval na to, že mysl není jako kniha, v tomto okamžiku 

to nebylo tak nevhodné přirovnání. Jeho život byl jako kniha, otevřená kniha, a 

její stránky byly otevírány náhodně a byly prozkoumány, pomačkány a 

odhozeny. 

Někdo se rozesmál. 

„Víte, co dělal jako puberťák, když vyrůstal? Sestřeloval hůlkou mouchy.“ 

„Nechutné.“ 

„Ubohé.“ 

Je jedno, co si myslí, odříkával si Severus zatvrzele. 

Kontroluj se. Kontroluj se. 

Myslí mu probleskla další scéna – Harry se mu nahýbal přes rameno a on psal 

věty. Severus pevně sevřel oční víčka k sobě, když si začal být vědom toho 

druhého vědomí s ním, jak sleduje jeho ponížení. 

Probleskly další obrazy, tam a zpět, různé vzpomínky, každá ještě strašnější než 

ta předchozí. Vzdal to, neměl na výběr, musel ochraňovat něco jiného a při všech 

mukách, které prožíval, nemohl skrýt všechno – musel si vybrat svou prioritu, 

takže stále ukrýval místo pobytu dětí… Musel jim dopřát čas, čas na odhalení 

spiknutí, čas na… 

Urči si prioritu. Rozškatulkuj. Skryj. Kontroluj se. 
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Zaplavily ho další vzpomínky, cizí vědomí v jeho mysli se stalo svědkem jeho 

zneužívání a týrání. 

A v tom oceánu pálivé agónie to Severus viděl také, skoro jako by byl cizí 

pozorovatel svých vlastních vzpomínek. 

Viděl se, jak se sprchuje nahý, zatímco ho Harry s opovržením zkoumá… 

Viděl Harryho ruku, jak se zvedá a udeří ho do tváře… 

Jak se špička toho nehtu tlačí na jeho oko a hrozí mu vypíchnutím… 

Vzpomínky byly živější a živější, stále více reálné a Severus brzy prostě už 

nevzpomínal, ale znovu je před vetřelcem ve své mysli prožíval. 

Ne, vskutku nevzpomínal – on cítil a prožíval, jak ho vlekli přes jídelnu 

v Godrikově Dole, jak ho přinutili se ohnout přes stůl, jak zůstal svlečený a 

ponížený před svými bývalými studenty. Slyšel jejich smích, vzpínal se zuřivě a 

divoce a cítil, jak jeho pozadí zasahuje pásek, a pak jeho prsty… 

„A přesto stále chráníš to potomstvo infikované Raddleovým prachem,“ prohlásil 

vetřelec v jeho mysli rozezleně. „Byla to pro tebe opravdu taková zábava?“ 

Stál s rukama spoutanýma nad hlavou a zíral na své obnažené tělo. Viděl nůž 

zařezávající se mu do hrudi, odkrajující kůži, viděl, jak ji nůž odděluje v tenkých 

zakrvácených pruzích od svalů a strhává… 

Někdo se znovu zachechtal a Severus už dále nedokázal říct, jestli to byl smích 

obsažený ve vzpomínce, nebo jestli patřil osobě, která prohledávala jeho mysl a 

vytahovala z jeho mozku neuron po neuronu, kousek po kousku informace 

přesně tak, jak mu vyhrožovali. 

…A pak se uviděl, byl zakrvácený a nahý a seděl na té posteli obklopený těmi, 

kdo ho znásilnili, s Harryho pažemi obtočenými kolem svého těla, jeho rukama, 

které ho v útěše hladily ve vlasech a po zádech, zatímco jeho hlas zněl zastřenou 

hrozbou a nabízel falešné naděje a neupřímný soucit. Slyšel svůj vlastní šepot: 

„Odpusť mi, pane,“ a pak se někdo znovu zachechtal. 

Stále ho svírala agónie, ale on si jí byl sotva vědom, zatímco seděl ponořený ve 

vzpomínce, která jako by zamrzla na místě a zhmotnila se kolem něj v živých 

podrobnostech. 

Hleděla na něj vetřelcova tvář a s opovržením zkoumala jeho nahé, zbídačené 

tělo. 

„Takže o tomhle to všechno je,“ přemítal vetřelec v jeho mysli. „Myslel sis, že 

když toho malého Raddlea zachráníš, tak ti tvůj pravý pán odpustí. Ty jsi nikdy 

nezměnil strany, že ne? Ne doopravdy. Ne někde v hlouby své duše.“ 

Severus zuřivě vrtěl hlavou, dychtivý zlomit trvající kouzlo nitrozpytu a uniknout 

vizi ze své minulosti, kterou byl nucen znovu prožívat. 

Nemohl se osvobodit. 



294 

 

Bylo to příliš reálné, příliš hmatatelné. Nemohl to ukončit, ale cítil to všechno, 

všechno znovu. Cítil pach vlastního potu a krve a cítil i Harryho – NE – ruku 

Toma Raddlea na svých zádech, jak ho hladí, utěšuje… 

„Tom Raddle není můj pán!“ zakřičel uvnitř své hlavy. 

Vetřelec to slyšel a posměšně se zasmál. „Mohl´s mě přece oklamat.“ 

A v tom okamžiku Severuse opustil všechen rozum a on zcela rozlícený zíral 

přímo před sebe, neschopný vidět cokoliv jiného a vnímat cokoliv jiného než tu 

vysmívající se tvář svého trýznitele a jeho posměšný smích. V tom okamžiku už 

neexistoval důvod, neexistoval stud, neexistoval strach, neexistovala obezřetnost 

ani obavy o druhé… jediná věc, který zbyla, byl vztek. 

A spolu se vztekem přišel i výbuch moci, kterou nikdy dříve nepocítil. 

Poddal se tomu hrůzostrašnému, trýznivému vzteku, který ho zaplavil a zaútočil 

na vetřelce ve své mysli. Nakratinko byli zaklesnuti v zuřivém zápase, který jako 

by byl zcela a až neuvěřitelně fyzický. Severus cítil, jak na něj tlačí, svírá ho, 

plně odhodlaný ho zničit, odstranit. Útočil znovu a znovu, až nakonec něco křuplo 

a obraz vetřelce se mu rozpadl před očima. 

Kletba Cruciatus přestala působit o chvilku později a pak Severus uslyšel ostrý, 

pronikavý výkřik a byl si jen vzdáleně vědom toho, že mu někdo padl k nohám. 

„Je mrtvý,“ zaslechl rozechvělý ženský hlas. „Och… můj Bože, on ho zabil!“ 

„Ten zkurvysyn,“ zalapal po dechu mužský hlas. 

O čem to tu mluvili? 

Stále byl kouzlem spoutaný na židli, a tak jen otevřel oči a prázdně se zahleděl 

na mrtvé tělo bystrozora u svých nohou. Uvědomil si, že ho doopravdy zabil, 

zabil ho, když se jejich mysli střetly v tom zuřivém boji, zatímco se snažil 

vykázat ho ze svých myšlenek. 

„Já tomu kurva nevěřím,“ vykřikla žena. 

Severus s očima upřenýma na mrtvé tělo na zemi zjistil, že se tiše směje a jeho 

hlas stále nese lehce blouznivý tón. 

„Nějací další dobrovolníci?“ dovolil si říct a jeho oteklé rty se zformovaly do 

něčeho, co mohlo být považováno za ošklivý úšklebek. 

Následovalo dlouhé ticho. 

„Já sešlu Cruciatus,“ prohlásil nakonec muž. „Ty mu prohledej hlavu.“ 

„Já?“ vyprskla žena. „Na to zapomeň!“ 

„Jsi přece bystrozorka,“ odsekl muž. „Neříkej mi, že se bojíš.“ 

„No, nevidím, že by ses o to hlásil sám,“ vypíchla. „A mimoto – normální smrt je 

jedna věc, ale tohle… tohle je šílený.“ 

„A já jsem tvůj nadřízený a říkám ti, že…“ 
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Pokračovali v hádce a Severus zjistil, že se nachází v nabuzeném, tranzu 

podobném stavu. Srdce mu dál divoce tlouklo v hrudi a on byl připravený na 

cokoliv, co možná přijde. Svým způsobem to byla úleva konečně znovu zažít 

vztek, bojovat až do konce, bez omezování a bez rozmyšlení či lítosti. 

Jen sotva si byl vědom zvuků a rozruchu kolem něj. Říkal si, že asi slyší sesílaná 

kouzla a kletby a kroky lidí spěchajících do místnosti, ale už si víc nebyl jistý, co 

je vlastně skutečné a co je jen jeho představa. 

Začal padat nebo ho snad to poutací kouzlo propustilo? 

Když jeho tělo narazilo na zem, dostal svou odpověď. 

Někdo poklekl vedle něj a Severus ucítil, jak ho popadl za rameno, a pak ruce, 

které se po něm natahovaly. 

To nemohl být – pomyslel si zcela dezorientovaně – byla to lež, musela být… 

„Běž ode mě pryč!“ zaječel a začal kolem sebe mlátit, odstrkoval toho druhého a 

útočil mu na hruď. „Zabiju tě!“ 

Silné paže ho podepřely a přitisklo se k němu povědomé tělo, které bez cuknutí 

vstřebávalo jeho rány. 

„Severusi, to je v pořádku,“ zašeptal Harry. „To jsem já. Držím tě. Omlouvám se, 

že mi to trvalo tak dlouho.“ 

 

Kapitola 65 – Přivítání hrdiny 

Severus se probudil s pocitem, že ho někdo drží za ruku. Okamžitě poznal dotek 

svého milence a jemně Harryho ruku stiskl. 

„Hej, ty tam,“ zašeptal Harry. 

„Co děti?“ splynula Severusovy ze rtů automaticky otázka ještě předtím, než 

pomyslel na cokoliv jiného. 

„Jsou v bezpečí,“ ujistil ho Harry. „Teď právě spí. Al je otřesený, Hugovi se vede 
o trochu lépe. Ale oba budou v pořádku. Dokázal jsi to.“ 

Severus otevřel oči a dovolil jim uvyknout tlumenému světlu Hermionina 

hostinského pokoje. 

By doma, Harry seděl vedle něj a soustředěně zkoumal jeho tvář. Hlava se mu 

zatočila z toho ohromujícího zjištění – dokázal to. Přežil. Nečekal, že… 

Zprudka se posadil a okamžitě se mu udělalo mdlo a pocítil závrať. 

„Opatrně,“ varoval ho Harry jemně a nabídl mu paži pro oporu. „Jak se cítíš?“ 

Chtěl se vykrucovat a popřít to přetrvávající nepohodlí a bolest, ale rozhodl se, 

že má za posledních několik dní lží už dost na celý další život. 

„Nemocně,“ přiznal zdráhavě, „ale rozhodně jsem na cestě k lepšímu.“ 

„Ano, to jsi,“ odpověděl Harry. „Hermiona tě chtěla vzít ke svatému Mungovi, ale 

já si tamními lékaři teď právě nejsem moc jistý. Někteří z nich by třeba stále 
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mohli pracovat na příkaz Bezpečnostní rady, takže tě přišla zkontrolovat jen 

madam Pomfreyová a řekla, že budeš v pořádku.“ 

„To je dobře,“ souhlasil Severus. „Jak je ostatním?“ 

„Dobře,“ odpověděl Harry. „Ron je tady. Nevilla a Lenka taky. Čekají, až se 

probudíš. Dost jsi nás vystrašil, víš…“ 

„Já vím,“ uznal Severus, udělal si pohodlí a pohlédl na Harryho. Po několik minut 
seděli prostě jen tak v tichosti a Harry prsty hladil hřbet jeho ruky. Severus se 

pokusil vyhodnotit povahu toho mezi nimi se vznášejícího ticha. Bylo plné 

nevyřčených obvinění nebo nepoložených otázek? To nebylo snadné říct. 

„Asi bychom si měli promluvit,“ prohlásil Severus nakonec. 

Harryho úsměv byl trochu posmutnělý, ale vskutku ryzí. „Nemusíš mi nic 

vysvětlovat. Vím to. Chápu, proč jsi to udělal takhle.“ 

„Ty to chápeš?“ Severuse Harryho lehké přijetí jeho jednání překvapilo. 

„Ano. Nelíbí se mi, že jsi do toho šel sám, bez zálohy, a stále mě děsí, že jsem tě 

málem ztratil, ale… chápu to.“ 

Severus beze slova přikývl a rozhlédl se. Jeho pohled se zastavil na bezové 
hůlce, která spočívala na nočním stolku, a on se lehce usmál. 

„Našli jste ji,“ řekl Harrymu. 

„Ano,“ potvrdil Harry a podal mu ji, „odlétla výbuchem ochran dobrých šest 

metrů do dálky. Jeden kokatris na ní seděl a syčel na nás hadím jazykem samé 
sprosťárny, když jsme se mu ji pokusili vzít,“ dodal s úšklebkem. 

„Kokatrisové,“ vzpomněl si Severus. „Jak jsou na tom?“ 

„Nemají z tebe právě radost,“ odpověděl Harry, „ale dostanou se z toho. Zatímco 
mluvíme, už je přepravují zpátky na ostrov.“ 

„To je dobře,“ souhlasil Severus. 

„Troufáš si vstát, aby ses přivítal s ostatními?“ zeptal se Harry. „Pokud se na to 
tedy cítíš…“ 

„Zvládnu to,“ potvrdil mu Severus a postavil se. 

Do Hermionina obývacího pokoje vešli společně a Severus beze slova zíral na 

všechny ty mladé lidi, kteří se tam shromáždili. Lenka a Neville seděli na pohovce 
– ona hlavou spočívala na jeho hrudi a on ji jednou rukou objímal. Ron byl 

usazen v jednom z křesel a v jeho náruči si hověla Hermiona. 

Nakratinko všichni na Severuse jen v úžasu a tichosti hleděli, a pak mu začali 
zcela spontánně a divoce provolávat slávu a tleskat. Hermiona vyskočila na nohy 

a přihnala se k němu a pak oba – Severuse i Harryho – trochu neobratně objala. 

Ron a Neville následovali jejího příkladu a na moment ani nebylo možné zjistit, 

kdo koho objímá, kdo se směje a kdo pláče, ale na tom nezáleželo. Severus se 
pak opatrně přesunul na pohovku a Harry se usadil u něj. 

„Povězte mi, co všechno se stalo,“ vyzval je Severus. 

„Není toho moc na vyprávění,“ odpověděla Hermiona. „Plnili jsme jen instrukce 
z vašeho dopisu. A jakmile byly děti u nás a vyšlo i mimořádné vydání Jinotaje, 
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Bezpečnostní rada poslala tým bystrozorů, aby vtrhli do budovy redakce Jinotaje 

a převzali kontrolu, až na to, že…“ 

„Až na to, že jsme na ně byli připravení,“ doplnil Harry. „Znovu jsme shromáždili 
lidi z Řádu a Brumbálovy armády a spolu s Ronovým týmem jsme je zahnali do 

kouta.“ 

„A pak jsme já a Hermiona spolu s mým týmem vzali děti do Starostolce a Harry 
s Brumbálovou armádou a Řádem šli najít vás,“ dokončil Ron. „Ačkoliv podle 

toho, co jsem slyšel, jste nakonec nebyl ten, kdo potřeboval zachraňovat.“ 

„Co tím myslíš?“ zeptala se Lenka s lehkým překvapením v hlase. 

„Och, to jen, že když jsem se tam dostal, tak u Severusových nohou leželo mrtvé 
tělo a zbylí bystrozorové se chvěli jako osiky a báli se ho byť jen dotknout,“ 

vysvětlil Harry se stopou zlomyslného uspokojení v hlase. 

„No, dobře jim tak,“ zamumlala Hermiona. „Upřímně – snažit se použít nitrozpyt 
ze všech lidí právě na Severuse, co si to jen mysleli?“ 

„Zdá se mi, že zapomněli, s kým se to tam pokoušeli vyjebat,“ ozval se Ron a 

ušklíbl se. 

„Lidí umějí být velmi zapomnětliví,“ zašeptala Lenka pobaveně. 

„Měli bychom jít,“ prohlásil poté Neville, postavil se a zvedl na nohy i Lenku. 

„Uvidíme se později. Čekali jsme jen, až se probudíte, abychom se ujistili, že…“ 

„No, tak to vám děkuji,“ přerušil ho Severus chraplavě. 

Neville s Lenkou přešli ke dveřím a Ron je vyprovázel. Z jejich tichého rozhovoru 

vyplynulo, že se Ron za něco omlouval. Neville se nervózně zasmál a Lenka řekla 

něco ujišťujícího. Pak zaznělo Ginnyino jméno a Ron vydal přidušený vzlyk a 
Severus zachytil koutkem oka, že se po něm Lenka natáhla a pevně ho objala. 

Hermiona se dotkla Severusovy paže a podívala se na něj, ve tváři vepsané 

obavy. „Nepotřebujete něco?“ zeptala se ho. „Nemáte hlad?“ 

„Zatím ne,“ odpověděl unaveně, „ale umím si představit, že ráno hlad mít budu.“ 

„Měli bychom se jít zítra ráno všichni nasnídat někam ven,“ prohlásila a očividně 

se snažila udržet svůj hlas tak přirozený, jak jen to bylo možné. „Znám jednu 

úžasnou mudlovskou kavárnu…“ 

„Na to zapomeň,“ přetrhl nit jejích myšlenek Harry. „Nehodlám být teď ve 

společnosti cizích lidí. Ráno uvařím snídani sám.“ 

„Takže to bude pro všechny připálená, ovesná kaše,“ pronesl Severus suše, byl 
sice vyčerpaný celým tím emocionálním rozruchem, ale přesto se pokusil o 

humor. „Už se nemůžu dočkat.“ 

„Říká muž, který v ledničce přechovává jen zkapalněné mrkve,“ oplatil mu Harry 

hravě. 

„Nebyly zkapalněné. Jen zestárly k dokonalosti,“ odvětil Severus slavnostně. 

„Prostě jako já.“ 

Lenka s Nevillem chvíli na to odešli a Hermiona s Ronem se přesunuli nahoru a 
zanechali Harryho a Severuse o samotě. 

Harry se postavil za Severuse, přivinul se k jeho týlu a objal ho pažemi. 
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„Vítej zpět,“ zašeptal. 

„Je dobré být zpět,“ odpověděl Severus nepřítomně. „A… je dobré vidět, že i 

ostatní si to mezi sebou vyřešili.“ 

„Ano,“ potvrdil Harry. „Dobré vidět, že jsou Ron a Hermiona zase spolu. I Lenka 

s Nevillem…“ 

„Už bylo také sakra na čase,“ doplnil Severus souhlasně. „Co to způsobilo?“ 

„Jak Lenka podotkla – život je příliš krátký, aby si hráli na schovávanou,“ 

odpověděl Harry. 

„Zvláštní to takhle říct,“ zamumlal Severus. 

„To je celá Lenka,“ odvětil Harry. „Takže řekni – nepotřebuješ něco? Můžu ti něco 
obstarat?“ 

„Vlastně ano,“ souhlasil Severus. „Můžeš mi přinést čistý ručník. Jdu do sprchy a 

pak do postele. A ty si hleď, abys tam byl.“ 

Harry se tiše zasmál. „A kde jinde bych měl být?“ 

ooOoo 

Proud horké vody mu jako pokaždé ulevil a zklidnil ho. Když Severus vyšel ze 

sprchy a otřel se do sucha, pohled mu ulpěl na jeho obraze v zrcadle a připadalo 

mu, jako by na něj zíral nějaký cizinec. Skoro se nepoznával, zatímco hleděl na 

cejchovací značku na svém čele, která byla obvykle skrytá. 

Žádný div, že si bystrozoři, kteří ho zajali, mysleli, že se pokouší zachránit 

„malého Raddlea“, povzdechl si v duchu unaveně. Ale on už se dávno přestal 

posuzovat či si přestal něco dokazovat. Byl, kým byl – ničím víc, ničím méně. 

Když se vrátil do hostinského pokoje a svlékl si šaty, Harry mu věnoval 

obezřetný pohled, když si povšiml změny jeho výrazu. 

„Co se tam stalo?“ zeptal se ho. 

Severus si povzdechl. „Pokoušeli se dostat k mým vzpomínkám. A některé z nich 

byly velmi živé.“ 

Harry lehce zbledl, ale nezeptal se, o které vzpomínky šlo. Pochopil to okamžitě. 

„Mrzí mě to,“ řekl mu. „Chceš, abych ti dal prostor?“ 

„Ne,“ odpověděl Severus tiše, „nepotřebuji prostor. Potřebuji tebe.“ 

Před časem by ho takové přiznání vyděsilo, nebo by se minimálně cítil ponížený, 

ale teď nebylo po nějakém nepohodlí z přiznání jeho potřeby ani stopy, ani stín 

pochyb, že by nebyla přijata, jak nejlépe jen jeho milenec dokázal. 

Harry se na něj díval zmateně. 

„Dotkni se mě,“ pověděl mu Severus. Harrymu se ruka lehce zachvěla, když se 

natáhl k jeho tváři, a odsunula mu vlhké vlasy z očí. Severus se smutně zasmál a 

zavrtěl hlavou. „Dej mi ruce, Harry,“ požádal ho. Harry mu vyhověl a Severus si 
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přiložil jeho dlaně na hrudník. „Vidíš? Ještě stále žiju. Můžeš se mě dotknout. 

Nejsem stvořený ze skla. Nerozbiju se,“ pověděl mu s drobným úsměvem. 

„To já přece vím,“ zamumlal Harry, zatímco prsty mimovolně hladil Severuse po 

těle. „Ale… říkal jsi, že ty vzpomínky…“ 

„Vzpomínky jsou prostě vzpomínky,“ odpověděl Severus uvážlivě. „Střípek duše 

Toma Raddlea využil obě naše těla. A mám za to, že tvoje část příběhu byla 

v mnohém ještě složitější, než ta moje. Ale oba jsme to přežili. A na tom záleží 

nejvíce, nemyslíš?“ 

„Máš pravdu,“ souhlasil Harry a jeho doteky přestaly být váhavé a staly se 

jistějšími. 

Severus se pousmál, sklouzl z postele a klekl si před Harryho, rty přitisknuté k 

jeho stehnu. Harry se pod tím polibkem lehce zachvěl a přimkl se k Severusovi 

blíž, aby ho mohl políbit na temeno hlavy. Severus Harryho objal kolem pasu a 

dál ho líbal, tiskl své rty na Harryho břicho a pak se jeho ústa přesunula níž až k 

jeho mužství, které bylo v mžiku z polo vzrušeného stavu zcela vztyčené. 

„Ne,“ zaprotestoval Harry. „Jsi unavený a je pozdě. Za poslední tři dny jsi prošel 

peklem. Měl bys odpočívat…“ 

Severus vzhlédl a odpověděl na ta laskavá slova skvěle provedeným úšklebkem. 

„Možná vás to nadevše šokuje, pane Pottere, ale já tohle nepovažuji za práci.“ 

Harry se tomu nervózně zasmál. „Víš, co tím myslím… Neměl bys… ne po tom 

všem…“ 

„Ale já chci,“ odpověděl Severus a do jeho hlasu k jeho překvapení vstoupilo cosi 

podobného beznaději. 

„Ale proč?“ zeptal se Harry a ani se nepokoušel maskovat svůj zmatek. 

„Abych se cítil naživu. Abych cítil svou vlastní sílu. Abych uvěřil, že na konci dne, 

po všem, co se seběhlo, mi ještě stále zbylo něco, co mohu dát.“ 

„Já…“ zajíkl se Harry, očividně nevěděl co říct, a Severus zvedl ruku a položil mu 

ji na ústa. 

„Dopřej mi to,“ požádal ho. 

Harryho ticho ho ujistilo, že může pokračovat, takže se posunul směrem dolů a 

zapátral jazykem, zatímco si užíval tu známou vůni, která zcela zřetelně patřila 

jeho milenci. Harry se rukou zatoulal dolů a prsty projížděl skrz délku 

Severusových vlasů, než dosáhl na gumičku, která je poutala, a stáhl mu ji. 

Severusova tvář se skryla do záplavy jeho vlastních vlasů a on si po dlouhou 

dobu vychutnával své pocity a Harryho, zatímco hledal citlivé body a místečka 

rozkoše, rozechvělý tím, jak na něj tělo jeho milence odpovídá. 
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Když ucítil, že je Harry blízko vyvrcholení, stáhl se a vyšplhal se na postel. Harry 

se ztrátou kontaktu lehce zachvěl. Severus ulehl tváří dolů a v tichém uvítání 

trochu roztáhl nohy. 

„Oh,“ zašeptal Harry a sklonil se, aby ho políbil na záda – svými suchými rty 

vysílal do Severusovy páteře záchvěvy potěšení. 

O chvíli později přistála na Severusově pozadí Harryho roztažená dlaň. Dokonce, 

i když to už jednou prožili, ten dotek se stále zdál váhavý a opatrný, ale to asi 

nebylo překvapení. Ten jejich vášnivý sex vyvolaný potřebou v den Nevillova 

zatčení byl bezmyšlenkovitý a zoufalý akt, skoro něco jako nehoda. Avšak tohle 

bylo jiné, tady se zamýšleli jeden druhému oddat, záměrně hodlali brát… 

„Asi ti moje nervozita musí připadat nervydrásající,“ pronesl Harry s drobným, 

sebekritickým uchechtnutím. 

Bývaly doby, kdy by Harryho váhavost a nejistota brnkala Severusovi na nervy 

nesmírně, ale to už dávno neplatilo. 

„Ne,“ odpověděl jemně a myslel to vážně. Proč by Harry neměl být nervózní? 

Jaký člověk mající svědomí by dokázal projít tím, čím on, a stále zůstal duševně 

zdravý, stále dokázal jít dál, kdo by si zvolil čelit den za dnem připomínkám své 

minulosti, aniž by svou vinu sváděl na kohokoliv jiného? 

Severus sáhl rukou dozadu a v krátkém povzbuzení Harryho pohladil. 

A pak si povzdechl, když Harry přitiskl své rty na jeho bedra a jeho prsty si 

začaly razit cestu k rozsedlině jeho zadku, kde hladily a pohrávaly si se vstupem 

do jeho těla. 

Severus zavřel oči a ztratil se v požitku. 

Napůl očekával, že se na povrch vynoří vzpomínky na násilí, bezmoc, hrůzu a 

týrání a sevřou ho v okamžiku, kdy by se měl odevzdat, ale místo toho se ty 

vzpomínky prostě vzdaly a zcela zmizely z jeho vědomí a zanechaly jeho mysl 

klidnou a ničím nesouženou. 

Harryho úzkost, jak se zdálo, zmizela rovněž. 

Ten muž ho dráždil a hrál si s ním, uličnicky i jemně, ale beze známek zlovolnosti 

nebo krutosti v doteku. Špičkami prstů objevil to místečko uvnitř, a když po něm 

přejel, zavrčel Severus čirým požitkem. Harry sám vypadal, že je rovněž ztracen 

v okamžiku, zatímco ho dál bezstarostně prozkoumával, líbal a lízal a jazykem 

laskal vybledlé jizvy na jeho pozadí. 

Severus byl tak uvolněný a ztracený v tom blaženém požitku, že jediné, co 

dokázal, bylo pokorně následovat Harryho vedení, když mladší muž konečně 

sevřel jeho boky, aby si ho jemně přitáhl k sobě a navedl ho na všechny čtyři. 

Severus si byl jen okrajově vědom, že se něco mezi nimi změnilo. Jako by se 

mezi nimi zbortila neviditelná zeď nebo nějaká stará bariéra, když do něj Harry 

svým ztopořeným penisem vstoupil a nesetkal se se skoro žádným odporem. 
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Jakmile začal Harry přirážet, tak ho požitek pohltil zcela, bylo to skoro až 

oslepující. V okamžiku, kdy se Harry stáhl, nastoupil pocit opuštění, jakmile 

zamířil zpět, Severusovo celé tělo ho uvítalo. Harry natáhl ruku pod Severusovo 

břicho a uchopil jeho penis a s každým přírazem ho zkušeně polaskal. 

Harry nějak dokázal sladit jejich rytmus tak dokonale, že když společně 

vyvrcholili, Severus se složil pod jeho vahou. Po několik minut leželi v tichosti, 

zatímco Harry prsty sledoval lepkavé cestičky semene na Severusově břiše a pak 

si vložil ty potřísněné prsty do úst a ďábelsky se usmál, když tu mléčnou tekutinu 

slízával. 

„Nemravný spratku,“ zamručel Severus, v mysli stále omámený důsledky 

orgasmu. 

„Rozhodně,“ potvrdil Harry. „Měl bys mi dát trest nebo tak něco.“ 

„Kdybych si jen mohl myslet, že v tvém případě trest něčemu pomůže,“ ušklíbl 

se Severus a odložil si hlavu na jeho rameno. „Obávám se, že se budeme muset 

spokojit s tím tvým nebo tak něčím.“ 

„Myslím, že s tím dokážu žít,“ prohlásil Harry ospale. „Severusi?“ 

„Hmm?“ 

Harry ho hladil po zádech a rty měl přitisknuté k jeho spánku. 

„Vážně jsi mě vystrašil, když jsi prostě jen tak odešel,“ řekl mu beze stopy 

obviňování v hlase. „Vím, že jsem ti řekl, že můžeš přicházet a odcházet, jak 

budeš chtít… ale… myslíš, že ti to utíkání už stačilo?“ 

„Ano,“ souhlasil Severus. „Už nikdy. Už mi to stačilo.“ 

Následovalo krátké ticho, ale Severus cítil, že jeho odpověď Harryho potěšila. 

„Tak tedy dobrou noc, můj hrdino,“ zašeptal Harry. 

„Nejsem tvůj hrdina,“ opravil ho Severus, ale ne hádavým tónem hlasu. „Už ne. 

S tím být hrdinou nebo nástrojem nebo služebníkem jsem už skončil. Teď už 

jsem jen tvůj.“ 

 

Kapitola 66 – Neodbytnost vzpomínek 

Když se Severus následujícího rána probudil, prodíralo se již oknem do 
hostinského pokoje slunce a oslepovalo ho i přes pevně sevřená víčka. 

S úsměvem vstal a oblékl se za zvuků pohybů v domě. V kuchyni někdo, zřejmě 

Harry, něco vařil. Nahoře byly slyšet hlasy dětí a Hermiona něco velmi tiše říkala, 
ale Severus nedokázal její slova rozeznat. 

Vstoupil do obývacího pokoje a Ron se postavil, aby ho uvítal. 

„Dobré ráno,“ řekl a podal mu výtisk Denního věštce. „Koukněte se na to sám.“ 

Severus letmo přelétl očima titulek na přední straně, kde napsáno velkými 

písmeny stálo: Členové bezpečnostní rady ve vazbě, spiknutí odhaleno. 



302 

 

Pobaveně se usmál a zavrtěl hlavou. Ani se neobtěžoval ten článek číst. 

„Snídaně je hotová,“ oznámil Harry právě v okamžiku, kdy se domem začala šířit 

vůně připálené ovesné kaše. „Ojoj.“ 

„Já to sním,“ zvolal Ron rychle. 

„Upřímně, Rone, existuje vůbec něco, co bys nesnědl?“ dobíral si ho Harry. 

„Upřímně, Harry, existuje vůbec něco, co bys ty nespálil?“ vrátil mu to Ron 
pohotově, nakráčel si to do kuchyně a odstrčil Harryho stranou. 

„Co mohu říct – nejsem moc rodinný typ,“ odpověděl Harry nedotčeně. „Ale 

snažím se. Počítá se to?“ 

Severus se spokojeně usmál, když sledoval, jak se ti dva staří přátelé 
bezstarostně pošťuchují a hašteří se. O chvíli později dolů sešla Hermiona 

s Hugem i Alem. 

„Dobré ráno všem,“ oznámila rozzářeně. 

„Dobré ráno,“ ozval se Severus klidně. Al stojící na posledním schodě zamrzl a 

upřel oči na Severusovu tvář. 

„To je v pořádku, zlatíčko,“ domlouvala chlapci Hermiona jemně a sevřela mu 
rameno. „Neboj se. Tady jsou jen přátelé a rodina.“ 

Al beze slov zavrtěl hlavou a uvolnil se z jejího sevření, oči ze Severuse nespustil 

ani na okamžik. Severus se postavil a pokusil se zdvořile odejít do hostinského 

pokoje, ale jakmile Al postřehl jeho pohyb, slabě vykvikl a vyrazil na úprk. 
Narazil přitom do Huga a schoval tvář do jeho ramene. 

Hugo ho objal, s omluvou pohlédl na Severuse a odvedl ho zpátky nahoru. 

„Omlouvám se,“ pronesl Harry chraplavě, protáhl se kolem Rona a zamířil rovněž 
nahoru. „Promluvím s ním. Vy se do toho dejte a začněte bez nás.“ 

„Dobře,“ odpověděla Hermiona s rozpačitým úsměvem a kývla na Severuse. 

„Pojďte se najíst. Musíte mít hlad.“ 

Severus nepřítomně přikývl, vešel do kuchyně a usadil se ke stolu. Hugo se 

k nim připojil o minutku později a bez lítosti ukořistil jeden z toustů ze 

Severusova talíře. 

„Co tvoje způsoby, Hugo,“ vynadala mu Hermiona automaticky. 

„Severus má rád, když ho provokuju,“ odbyl ji chlapec rychle. „Omlouvá to pak 

všechno to jeho mračení!“ 

Hermiona rezignovaně zavrtěla hlavou, zatímco Ron si zakryl pusu a otřásal se 
smíchem. Severus sám jen sotva potlačil pousmání. Všechno, na co dokázal 

v této chvílí myslet, byl výraz naprosté hrůzy v Alově tváři. 

O chvíli později vešel do kuchyně Harry, věnoval Severusovi drobné pousmání a 

chopil se talíře s jídlem. 

„Donesu Alovi nějaké jídlo,“ řekl jednoduše. „ Mrzí mě, co se stalo předtím, ale 

asi to bude chvíli trvat, než si zvykne.“ 

Severus se pokusil dát dohromady a rychle na Harryho kývl. 

Harry se k němu naklonil a políbil ho na tvář. „Neboj,“ řekl mu. „To vyřešíme.“ 
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„Jak?“ ozval se zamyšleně Severus a vlastně to ani nemyslel jako otázku. 

„Nemám nejmenší tušení,“ připustil Harry. „Ale na něco přijdeme.“ 

ooOoo 

Po celé následující dva dny se Harrymu dařilo mezi Severusem a Alem 

manévrovat tak zmijozelsky, že si ti dva vůbec nezkřížili cestu. Bylo to únavné a 

komplikované, ale Harry to zvládal obdivuhodně, aniž by ztrácel svůj obvyklý 
optimismus. 

Severus strávil povětšinou celé dny v hostinském pokoji, a když nebyl s Harrym, 

tak hrál šachy s Hugem. 

„Proč tě Al nemá rád?“ zeptal se ho jednou Hugo. „Je taky takový, jako býval 
Harry?“ 

„To si nemyslím,“ odpověděl Severus upřímně, „ale domnívám se, že si určitá 

část v něm pamatuje, co se stalo dříve.“ 

„Oh,“ zamumlal Hugo. „A proč se přes to prostě nedokáže přenést?“ 

„Takové věci chtějí čas,“ řekl mu Severus tiše. „Vzpomínky mohou být velmi… 

neodbytné.“ 

Hugo kývl na souhlas. „Pořád si něco pamatuju,“ zašeptal a zadíval se přitom na 

šachovnici. „Pamatuju si, jak za mnou mamka přišla s přenášedlem, aby mě 

vysvobodila od Jordanových,“ řekl věcně. „Mamka a taťka mi vysvětlili, že to 

nebyla Leeova chyba, ale i tak ho nemám rád.“ 

Severus zamyšleně přikývl, že bere Hugova slova na vědomí, a zaměřil se na 

hru. 

Ať tak či tak, dny byly zvládnutelné. Za nocí s ním Harry uléhal do postele a jeho 
úzkost prozrazovala jen jeho zoufalá obětí. Tu a tam pak domem zazněl výrazný 

dětský pláč a to pak Harry vstal a se zašeptaným: „Hned jsem zpátky,“ odběhl 

probudit a utěšit Ala. 

Třetí noci zaslechl Severus v polospánku, jak se Harry došoural do obývacího 

pokoje a s unaveným povzdechem se složil na pohovku. Následovaly další kroky 

a pak Hermionin tichý hlas. 

„Jsi v pořádku, Harry?“ 

„Jo, dobrý,“ zamumlal otupěle. „Bude to dobrý.“ 

„Ale ne hned,“ odpověděla Hermiona šeptem. „Chceš trochu čaje?“ 

„Ne, Hermiono, nechci žádný podělaný čaj!“ odsekl Harry a okamžitě se omluvil. 
„Promiň. Vážně promiň. Jsem jen trochu víc našponovaný než obvykle.“ 

„To je pochopitelné,“ odpověděla. „Už jsi mluvil se Severusem?“ 

„Ne,“ hlesl Harry. 

„Měl by sis s ním promluvit,“ radila mu rozumně. „Vsadím se, že má z toho všeho 
taky obavy.“ 

„Asi to prostě jen odkládám,“ připustil Harry rozpačitě. 

„To bys neměl,“ pokračovala Hermiona neodbytně. „Myslím tím – je naprosto 
jasné, že spolu teď Severus a Al nemůžou žít pod jednou střechou a…“ 
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„Já vím!“ přerušil ji Harry. „Já vím.“ 

„Mohu něco navrhnout?“ zeptala se tiše. 

„Stejně to uděláš,“ odsekl suše. 

„Vezmi Severuse někam na oběd. Vyjděte si na pár hodin pryč, jen vy dva. A 

promluvte si. Oba se pak budete cítit lépe.“ 

„Asi jo,“ zašeptal Harry. 

„A až s ním budeš mluvit, měl bys ho požádat…“ 

„Na to zapomeň!“ zasyčel Harry. „Nebudu ho žádat, aby něco takového udělal. 

Nemám na to právo. To by bylo příliš.“ 

„Nemyslím si, že by ho tvoje žádost rozrušila tak, jak si představuješ,“ prohlásila 
tichým, uklidňujícím hlasem. „On svůj domov na Tkalcovské ulici zbožňuje. Má 

na něj dobré vzpomínky. Možná se mu uleví víc, než cokoliv jiného…“ 

„Uleví?“ pochyboval Harry zahořkle. „Víš, Hermiono, ty se chováš, jako bys 
věděla všechno, ale někdy ti prostě vůbec nic nedochází.“ 

„Vyspi se trochu, Harry,“ domlouvala mu jemně. „A prosím, pro lásku boží, 

požádej ho. Ujišťuji tě, že ho to nerozčílí. Severus patří i do mé rodiny a znám ho 
lépe, než by sis myslel.“ 

O minutu později se Hermiona odebrala nahoru a Harry vešel do hostinského 

pokoje a vklouznul do postele k Severusovi. 

„Spíš?“ zeptal se ho. 

Severus neodpověděl, jen Harryho objal a držel ho pevně v náručí. 

„Miluju tě,“ zašeptal mu Harry do ucha. 

„Já vím,“ odpověděl Severus a sevřel kolem něj paže ještě pevněji. „Já vím.“ 

Harry skoro okamžitě usnul, ale Severus zůstal zcela vzhůru. Zvláštní bylo, že se 

cítil znovu sám. 

Nikdy by si nepomyslel, že by se mohl cítit tak strašně sám v domě plném svých 
nejlepších přátel a s mužem, který ho miloval, v náruči. Přesto – fakta křičela 

hlasitěji než slova, hlasitěji než hrdinské činy a tentokrát i hlasitěji než láska. 

Věděl, že ho Harry miluje, ale faktem zůstávalo, že Severus a Al skutečně 

nemohli žít pod jednou střechou. A Harry zřejmě Severuse nechtěl požádat, aby 
se rozdělili a aby se vrátil zpátky do Tkalcovské ulice, protože si myslel, že nemá 

právo ho o to žádat, ať už to znamenalo cokoliv. A Severus ho ani nemínil nechat 

o něco takového žádat. Harry byl složitější člověk než kdokoliv jiný, koho 
Severus znal, a Severus nemínil připustit, aby se cítil provinile za něco, co udělat 

musel. Měl si zvolit mezi svým milencem a synem? Tady skutečně nebyla žádná 

vítězná volba. Blaho dítěte stálo nade vším. 

Severus mohl udělat alespoň to, že Harrymu jeho rozhodnutí ulehčí. Nehodlal mu 
to ztěžovat. Tiše vstal a vtiskl Harrymu na čelo polibek, rty zavadil o jeho 

zubatou jizvu. Harry se dokonce i ve spánku díky tomu doteku pousmál. 

„Taky tě miluji,“ pronesl Severus tiše do temnoty noci. 

Oblékl se a v naprosté tichosti odešel, ale nejprve se letaxem přenesl na Harryho 

ostrov. 
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V domku mu trvalo méně než půl hodiny sbalit si své věci a zmenšit je do 

přijatelné velikosti pro přenos na Tkalcovskou ulici. Když bylo dokonáno, vydal se 

na louku nedaleko lesíku, kde sídlili kokatrisové. 

Slunce již stálo vysoko na obloze a tiché šustění mezi stromy ho upozornilo na 

přítomnost zvířat. Usadil se na louce a čekal, až zvířata přijdou blíž. O chvilku 

později se jedno ze zvířat vynořilo z lesa a Severus v něm okamžitě rozpoznal 
vůdce chumlu. Chvíli na sebe v obezřetném tichu jen tak zírali a pak k němu 

zvíře přistoupilo, jeho nervozitu prozrazoval jen lehce škubající ocas. 

Tváří v tvář na sebe upřeně hleděli a pak zvíře něco zasyčelo v hadím jazyce. 

„Nevím, na co se ptáš,“ sdělil mu Severus tiše. „Ale jestli se obáváš, že tě znovu 
někam přesunu, pak nemusíš mít strach. Toto je tvůj domov. A já tě už nikdy 

nenechám trpět opětovnou změnou prostředí.“ 

Kokatris mu musel porozumět, protože přišel ještě blíž a odložil si hlavu do jeho 
klína. Severus něžně a opatrně pohladil zvíře po krku a ono vydalo tichý, vrkavý 

zvuk, který zněl téměř jako vrnění. 

„Nevím, jestli se ještě někdy vrátím,“ pokračoval Severus dál a přemýšlel nad 
tím, jestli mu kokatris rozumí. „Kdyby mi stále záleželo na komerční výrobě 

Remusinu, tak bych vás přemístil někam jinam,“ vysvětlil. „Ale abych řekl 

pravdu, už mi na tom nezáleží. Vlastně už nějakou dobu. Co se mě týče, může 

váš jed těžit někdo jiný a získat si produkcí lektvaru pro vlkodlaky slávu. 
Všechno, co chci, je si být jistý, že budete mít domov.“ 

Zvíře na něj zděšeně hledělo, ty mandlově tvarované oči jasné a soustředěné. 

Z jeho úst unikl rozhořčený výkřik a pak kokatris utekl, pohyb jeho křídel vytvořil 
ve vysoké trávě vlny. 

Severus se se zvířaty v tichosti rozloučil a vrátil se do domku, odkud se bez 

odkladu přemístil na Tkalcovskou ulici. 

ooOoo 

Jeho starý domov, dlouho zanedbávaný a pustý, ho přivítal známou útěchou 

samoty. Severus si s vybalováním věcí dal na čas, knihy ukládal na svá místa a 

pečlivě a horlivě je třídil. Jakmile byl hotov, bezcílně se potuloval po domě a 
prozkoumával ho. 

Hermiona měla pravdu, pomyslel si. Tohle bylo místo, na které byl zvyklý, místo, 

kam patřil, aniž by sám patřil někomu. 

Tady se mu nikdy nic špatného nestalo. 

Jen život sám se tu stal a život i přes všechny své nesnáze pokračoval dál. 

A přesto to hrozně bolelo, víc, než si kdy představoval, že by mohlo. Protože ten 

poslední rok se obával, že se Harry jednou jejich vztahu nabaží, unaví ho to a 
možná se bude chtít rozejít… A přesto doufal, že se to nikdy nestane. Ani za 

milion let by Severus nepředpokládal, že se něco takového může stát kvůli 

Harryho synovi… 

Bylo to nefér, pomyslel si se skoro dětinskou ublížeností, třebaže se za to na 

sebe zlobil, neboť zřejmě stále lpěl na starověké deziluzi, že život… nějak… má 

být férový. 
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Prázdným pohledem utkvěl na šachovnici rozložené na jídelním stole. Kolikrát 

tady za posledních pět let hráli s Hugem šachy? Kolik rozhovorů vedli 

s Hermionou a Ronem přímo tady, v jeho vlastním domě? Začal si myslet, že se 
ti mladí lidé, kteří vstoupili do jeho života, stali jeho rodinou. 

Ale mýlil se. 

Neměl rodinu. Měl jen přátele, lidi, kterým na něm záleželo, ale na konci dne 
závazky a pouta k vlastní krvi vždycky převážily nad jejich nesprávně vyloženými 

životními dluhy vůči němu a nad vztahy stvrzenými sdílenou zkušeností z bojů o 

přežití. 

Přispěchala k němu známá bolest z dobrovolného odloučení od Harryho a sevřela 
ho. A on ji rád objal, jako by byla jeho stará přítelkyně, která věrně čekala, až se 

navrátí domů. 

Ztlumil světla a odebral se do postele. Dlouhou dobu zůstal vzhůru. Ležel 
v temnotě sám se svými vlastními vzpomínkami. Vzpomínkami na bolest, 

přátelství, ztrátu, lásku, samotu – všechny mu kroužily hlavou, vystavovaly se 

na odiv a dávaly se poznat. 

 

Kapitola 67 – Krev své krve 

Následujícího rána Severuse upozornilo zaklepání na dveře na něčí přítomnost u 

domu a on šel otevřít. K jeho překvapení nestála za dveřmi Hermiona s Hugem, 

jak napůl očekával, ale Harry.  

„Dobré ráno,“ pokusil se říct normálním tónem. 

„Jo, ráno je,“ připustil Harry. „Můžu dál?“ 

„Domníval jsem se, že už jsme o těch tvých nezvaných návštěvách hovořili,“ 
opáčil Severus, ale neměl energii ani odhodlání na to, aby byl jeho protest 

věrohodný. 

„Řekl jsi, že se můžu zastavit, až bude po všem,“ podotkl Harry, aniž by couvl. 

„To ano,“ zamumlal Severus a ustoupil. „Tak pojď dál.“ 

„Díky,“ řekl Harry a následoval ho do obývacího pokoje. 

„Nuže?“ pobídl ho Severus, jakmile se Harry usadil na pohovce. 

„Myslím, že jsi mě prostě asi zase překvapil,“ začal Harry tiše. „Prostě ses… sbalil 
a odešel jsi. Měl jsem za to, že si vedeme celkem dobře. Co se stalo?“ 

„Domnívám se, že to víš,“ odpověděl Severus unaveně. Netoužil se vymlouvat, 

ale ani nehodlal vysvětlovat zjevné. 

„Kdybych to věděl, neptal bych se,“ odporoval mu Harry. 

„Al se mě bojí,“ pronesl Severus prostě. 

„To ano,“ souhlasil Harry. „A?“ 

„A je naprosto zřejmé, že spolu nemůžeme zůstat pod jednou střechou,“ 
pokračoval Severus neochotně. „Co ode mě chceš, Harry? Chtěl jsi, abych 

počkal, až se naobědváme někde v mudlovském Londýně, kde bys mi všechno 

vysvětlil a řekl mi, že se musíme na nějaký čas, ne-li na neurčito rozejít?“ 
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Harry ztěžka polkl a zahleděl se na Severuse, jako kdyby ho viděl poprvé 

v životě. 

„Myslel sis, že bych se s tebou rozešel poté, co´s mi zachránil syna?!“ Harryho 
hlas byl protkaný tak naprostým zděšením, že Severus okamžitě zapochyboval o 

své vzpomínce na rozhovor, který se odehrál mezi Harrym a Hermionou. 

„Rozchod se zdá nevyhnutelný, nemyslíš?“ zeptal se i přesto. „Al je tvá vlastní 
krev. Musíš mu dát přednost. Dokonce i Hermiona si to myslí.“ 

„Ach, takže jsi nás slyšel, jak se bavíme, došel jsi k ukvapenému závěru a chopil 

ses příležitosti, aby sis mohl hovět v mizérii sebeobětování,“ podotkl Harry 

jedovatě. „Jak netypické.“ 

„Posměch a sarkasmus nikam nepovedou,“ varoval ho Severus. „Neudělal jsem 

žádné ukvapené závěry. Ten nejlogičtější a nejzřejmější postup…“ 

„… je, že Al zůstane na nějaký čas u Hermiony a Rona, možná příštích pár 
měsíců,“ skočil mu Harry do řeči rychle. „Já ho budu každý den navštěvovat a ty 

za ním budeš chodit se mnou, abychom mu dali možnost si na tebe postupně 

zvyknout. Nejdřív to zkusíme na několik minut a pak na delší dobu, dokud se ti 
nenaučí důvěřovat a nezvykne si na tebe. Až nakonec s námi bude moci zůstat,“ 

dodal Harry tiše a pak s nadějí v očích vzhlédl k Severusovi. „Budeme ho 

vychovávat spolu. To ti nebude vadit, že ne?“ 

„Samozřejmě, že ne,“ odpověděl Severus a myšlenky v hlavě mu vířily z Harryho 
vysvětlení. Harry se nechtěl rozejít? Tak potom co… „Tohle jsi měl v plánu?“ 

„Tohle jsem měl v plánu,“ odpověděl Harry smutně. „Nebudu popírat, že to bude 

těžké, ale… chceš přece poznat mého syna, nebo ne?“ 

„Samozřejmě, že ano,“ odpověděl Severus rychle. „Přesto si myslím, že tohle 

není moc rozumné. My jsme oba dospělí. Pro nás bude lehčí zvládnout rozchod, 

než pro Ala zvyknout si na mou přítomnost. Ten chlapec právě ztratil matku a ty 
ho necháš bydlet s někým jiným?“ 

„Na pár týdnů nebo možná měsíců ano,“ vysvětloval Harry dál klidně. „Severusi, 

Al se mnou nežil poslední čtyři roky. On mě skoro vůbec nezná. Vlastně v tuhle 

chvíli zná daleko lépe Hermionu s Ronem a je mu s nimi a s Hugem líp. Potřebuje 
čas, aby si na mě zvykl, aby si zvykl na nás oba. A časem to zvládne. To je 

alespoň můj plán.“ 

Severus se pousmál a přikývl. „Takže… pokud je tohle tvůj plán, tak o co jsi mě 
měl podle Hermiony žádat, že jsi tak vehementně protestoval?“ 

„O nic!“ vyštěkl Harry. „Hermiona se někdy chová jako idiot. Vůbec neví, o čem 

mluví.“ 

„Slyšel jsem ji,“ oponoval Severus a upřeně se na Harryho zahleděl. „Domnívala 
se, že bude nejlepší, když se přestěhuji zpátky do Tkalcovské ulice, a ty sis 

myslel, že nemáš právo mě o něco žádat. Poslední věcí, kterou chci, je, abys se 

mnou dál žil jen z nějakého chybného závěru, že mi něco dlužíš, dokonce i kdyby 
to byla pro tebe ta nejlogičtější věc na světě…“ 

Harry na něj krátce pohlédl. „Víš, na někoho, kdo celé léta špehoval jiné, jsi 

příšerně nechápavý, když dojde na vyhodnocení tajně nashromážděných 
informací, které se týkají tebe.“ 
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„Jak jinak bych si měl vyložit to, co Hermiona řekla?“ nedal se Severus. 

„Myslela si, že by bylo nejlepší, abychom oba chvíli žili v Londýně a byli jim 

nablízku, abychom se mohli vídat častěji. Myslela si, že bych tě měl požádat, 
abys mě a Alovi dovolil bydlet tady,“ sdělil mu Harry neochotně. „Vážně si 

myslela, že ti to nebude vadit, i když jsem jí znovu a znovu říkal, že to není 

správné, že tohle je tvůj domov, že si vážíš svého soukromí, a že ses jasně 
vyjádřil, že…“ 

„Myslím, že bych mohl zmenšit domácí laboratoř, aby zbylo místo pro dětský 

pokoj,“ zauvažoval Severus nahlas. 

Harry zmlkl a beze slova na něj zíral. 

„Už roky jsem doma nic nevařil,“ podotkl Severus. „Takže je tady ta laboratoř 

stejně zbytečná.“ 

Harry na něj dál zíral s nevírou a očividně nebyl schopen slova. Když konečně 
znovu přišel k řeči, byl jeho hlas plný emocí. „Severusi? Vážně? Nebude ti to 

vadit?“ 

„Vzdát se několika lahviček mločích očí výměnou za to, že budu moci žít se svou 
rodinou? Myslím, že jsem ochotný tuto poslední oběť podstoupit,“ odpověděl 

Severus suše. 

„Mločí oči stranou, i tak je to riskantní,“ hlesl Harry zdráhavě a s očividnými 

obtížemi. 

„Není to vůbec riskantní,“ sdělil mu Severus sebevědomě. „Al není žádný Tom 

Raddle.“ 

„Jak to můžeš říct?“ zeptal se Harry a vzhlédl k němu. 

„Ze zkušenosti,“ zněla prostá odpověď. „Za všechny ty roky jsem Toma poznal 

celkem důvěrně. A jelikož to nedokážu lépe vysvětlit, řeknu jen, že v Alovi z něj 

necítím vůbec nic. Věřím, že je Al sám sebou, člověk se svým vlastním osudem a 
svými vlastními budoucími volbami.“ Sehnul se a vtiskl Harrymu na čelo drobný 

polibek. „Vím, že jsem v minulosti učinil několik vážných chyb v úsudku, ale 

v tomto mi můžeš věřit.“ 

Harry se pousmál a celé jeho tělo se vlivem Severusova doteku uvolnilo. 

„Netuším, proč je tak snadné ti věřit,“ sdělil mu jemně. „Ale nějak, bez ohledu na 

to, co se stane a co se podělá, tak ty vždycky dokážeš na konci dne všechno 

urovnat tak, že je to zase v pořádku.“ 

„To je obchodní značka dobrého služebníka, nemyslíš?“ podotkl Severus jen se 

špetkou sarkasmu v hlase. 

„To není vtipné,“ zaprotestoval Harry, ale rty se mu i tak roztáhly do velmi 

jemného úsměvu. 

„Na vtipy jsem moc unavený,“ odpověděl Severus stručně. 

„Moc ses nevyspal, že?“ vyzvídal Harry. 

„Minulou noc jsem sotva zamhouřil oči,“ připustil Severus rozpačitě. „Měl jsem 
všeho plnou hlavu.“ 

„Tak proč se neprospíš teď?“ nabídl mu Harry a postrčil ho, aby si lehl. Severus 

se nenuceně podvolil a hlavu složil Harrymu do klína. „Budu se dívat, jak spíš.“ 
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„Budeš? Proč?“ 

„Když spíš, vypadáš tak klidně,“ sdělil mu Harry něžně, zatímco se rukou probíral 

jeho vlasy, až se dostal ke stužce, která je poutala, a rozvázal ji. „A už nemíváš 
noční můry.“ 

„Žádné noční můry,“ zamumlal Severus, opřel se tváří o Harryho stehno a zavřel 

oči. Harry rukou dál putoval po jeho hlavě, rozděloval prameny černých vlasů, 
uhlazoval je a hladil. „Jen sny a vzpomínky.“ 

ooOoo 

Severus se probudil o několik hodin později do vůně jídla, která se šířila domem. 

Zvedl se a podíval se na hodiny. Bylo pozdě odpoledne. 

„Dáš si oběd?“ zavolal na něj Harry z kuchyně. 

„Jsem ohromený,“ pronesl mu Severus suše. „Zvládl jsi obstarat jídlo a uvařit, 

aniž bys podpálil celý dům.“ 

„Hej!“ ohradil se Harry. „Buď milý.“ 

„To byl kompliment,“ ujistil ho Severus konejšivě. 

„Byl by, kdybych doopravdy vařil,“ zamručel Harry. „Hermiona se tu stavila a 

přinesla jídlo. Já to jen ohřál.“ 

„Ach.“ 

Severus vešel do kuchyně a na stole našel talíř se sendviči a dvě misky plné 

husté polévky. 

„Děkuji, Harry,“ řekl, když si sedal ke stolu. 

Jedli v příjemném tichu, společně poklidili a poté se vrátili do obývacího pokoje. 

Harryho pohled padl na rozestavěné šachy. „Nechtěl by sis zahrát?“ zeptal se. 

„Proč ne,“ souhlasil Severus, „ale ty by ses teď měl pravděpodobně vrátit ke 

svému synovi.“ 

Harry ztuhl a pronikavě se na něj podíval. „Nejsem moc dobrý ve čtení mezi 

řádky. Chceš, abych odešel a dal ti prostor, nebo se jen snažíš být zodpovědný?“ 

Severus pokrčil rameny, usadil se ke stolku a vzal do ruky jednu z šachových 

figurek. „Harry, nechci, abys odešel. Ale ano, snažím se být zodpovědný. Tvůj 

syn…“ 

„Můj syn je teď v bezpečí s naší rodinou,“ odpověděl Harry tiše. „Uvidíme se 

s ním společně zítra ráno. Ale právě teď potřebuju být s tebou. Ty jsi teď krev 

mé krve, víš,“ dodal vážným hlasem. 

Třebaže byl Severus zvyklý, že Harry nosil své srdce na dlani a bez obalu 

přiznával své city, i tak cítil rozpaky z toho otevřeného a snad i příliš 

sentimentálního vyznání. Hrdlo se mu poněkud stáhlo, když jemně vyslovil: 

„Harry?“ 

„Ano?“ 
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„Mlč už a hraj.“ 

Harry se na něj usmál, chopil se šachové figurky a udělal první tah. 

 

ooOoo 

Kapitola 68 – Prázdná místa 

Šachy hráli dlouho, oba byli hrou zcela pohlceni, dokud se Harrymu konečně 

skoro nepovedl pat. Když mu Severus dal na poslední chvíli šach mat, Harry 

mumlavě zaklel. 

„Lepšíš se,“ pověděl mu Severus pro útěchu. 

„Nemusíš chránit moje city,“ zamručel Harry. „Porážka je pak ještě trpčí.“ 

„Pokud nechceš, abych chránil tvé city, pak bys možná měl přestat chránit ty 
mé,“ sdělil mu Severus vyrovnaně. „Na to, aby byla tvá nespokojenost 

uvěřitelná, si své prohry příliš užíváš.“ 

Harry se rozpačitě usmál. „To je to tak zřejmé?“ 

„Vlastně ano.“ 

„Asi je to pravda,“ řekl Harry tiše. „Rád si připomínám…“ 

Severus povytáhl obočí a upřeně se na něj zadíval. 

„… že jsem s někým, kdo nade mnou dokáže zvítězit,“ dokončil Harry skoro 
šeptem. „Nikdy bych nemohl být s nikým jiným. A doufám, že to víš.“ 

Severus se smutně pousmál. „Zřejmě bych se ti měl omluvit, Harry,“ řekl mu 

zdráhavě. „Za to, že jsem odešel, aniž bych si s tebou promluvil.“ 

„Nemusíš se mi omlouvat,“ protestoval Harry. „Teď jsme spolu. A to je vše, na 

čem záleží.“ 

„Ne.“ Severus zavrtěl hlavou. „Co jsem udělal, bylo špatné. Nebylo to vůči tobě 
správné, vůči nám oběma.“ Uvnitř se zachvěl, když ho ta opožděná hrůza z 

možné ztráty milence sevřela. „Vím, že mě miluješ, a měl jsem v tebe více věřit. 

Omlouvám se.“ 

Harry se pousmál. „Víš, proč jsi to udělal?“ zeptal se tiše. 

„Ne,“ připustil Severus rozpačitě. „V okamžiku, kdy jsem to udělal, to dávalo 

smysl, ale na konci dne popravdě… už nevím.“ 

Harry přikývl. „Přijdeš na to.“ 

ooOoo 

Odpoledne se u nich zastavila Hermiona a přivedla i Huga a Ala. Severus se 

spěšně vzdálil do laboratoře a nechal starost o hosty na Harrym. O několik minut 

později uslyšel, jak mu někdo rázně klepe na dveře. „Otevřete dveře nebo si 
mám dojít pro Huga, aby místo mě seslal Alohomora?“ dožadovala se Hermiona. 

Severus si odfrkl. „Není zamčeno. Vstupte.“ 

Vešla a s úšklebkem se rozhlédla po místnosti. „Jak vidím, tak balíte,“ podotkla a 
její pohled se zastavil na bedýnkách s pečlivě zabalenými přísadami do lektvarů. 

„Rozhodl jste se tedy…“ 
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„Ano. Až bude Al připravený, může se sem nastěhovat,“ potvrdil Severus. „Už 

jsem se té laboratoře chtěl stejně chvíli zbavit. Nerad si nosím práci domů.“ 

Hermiona se usmála a usadila se na jednu z bedýnek určených na věci. „Mohla 
by vám chybět,“ podotkla. „Harry tomu sice nerozumí, ale vy dobře víte, jaké to 

je vzbudit se uprostřed noci s myšlenkou, kterou musíte okamžitě otestovat…“ 

Severusovy rty se stočily do křivého úšklebku. „Takhle vznikl lektvar bdělosti?“ 

„V podstatě ano,“ odpověděla. 

„Remusin rovněž,“ konstatoval Severus. „Někdy před třemi lety jsem se pokoušel 

odvyknout si na bezesný spánek. Snil jsem o úplňku… a o tvorech kráčejících ve 

tmě. Pokoušel jsem se zjistit, co to bylo, ale zůstávali mimo dohled. A v tom 
jsem se probudil a pomyslel jsem na sliny polovida! Už celý nápad byl absurdní, 

ale…“ 

„To ty nejlepší nápady obvykle bývají,“ souhlasila Hermiona s uličnickou jiskrou 
v oku. „I ty nejhorší,“ dodala a věnovala mu přísný pohled. 

„V tuto chvíli mě laboratoř vskutku nezajímá,“ nedal se. 

„Ale já nemluvím o laboratoři.“ 

„Hmmm. Myslel jsem si to,“ zamumlal zdráhavě a rozpačitě se odmlčel pod jejím 

upřeným pohledem. „Opravdu není moc co říct,“ připustil. „A jednoduchou a 

hloupou pravdou je, že ve skutečnosti ani nevím proč… Nemám tušení, proč jsem 

odešel. Upřímně netuším, co to do mě… proč bych se tak ochotně vzdal všeho 
dobrého ve svém životě a odvrhnul to.“ 

„To není tak těžké,“ zamumlala Hermiona s neobvyklou skleslostí. 

„Zřejmě mě tedy poučíte,“ podotkl Severus suše. 

„Je snadné vzdát se části svého života, když netruchlíte nad tím, co jste ztratil,“ 

řekla mu tiše. „To je jedna z věcí, které jsem si u vás za ty poslední čtyři a půl 

roku všimla. Vy netruchlíte.“ 

„Hmm,“ hlesl Severus nepřítomně, jak se snažil porozumět jejím slovům. 

„Obávám se, že vám nerozumím.“ 

„Vím, že truchlíte nad ostatními,“ vysvětlila mu. „Nad těmi, kdo zemřeli za války. 

Ale nemyslím si, že byste kdy truchlil nad sebou.“ 

„Hověl jsem si v mizérii střídavě téměř celou dobu,“ podotkl Severus. 

„Domnívám se, že je to víc než dost, vy ne?“ 

„Tak to nemyslím,“ ohradila se. „Pokoušel jste se ochránit, minimalizovat 
emocionální dopad toho, co se stalo, a neustále jste se mučil myšlenkami, jestli 

jste pro Harryho dost dobrý. Ale nemyslím si, že jste si sám sobě plně přiznal 

rozsah hrůz, které se vám staly, toho, co vám udělali. Pochybuji, že jste si dopřál 

čas, abyste nad tím truchlil.“ 

„Stále nerozumím,“ odpověděl Severus a cítil, že se nějak v té podivné 

konverzaci ztratil. „Nezemřel jsem. Nad čím tedy truchlit?“ 

„Nad mnohým,“ zašeptala, aniž by k němu vzhlédla. „Nad tím, že jste rok za 
rokem dělal nevděčnou práci, aniž by to kdokoliv věděl a ocenil to. Že jste po 

válce přišel o pět let života. Že jste neopětovaně miloval. Že jste den za dnem 

dával a nedostával za to nic než násilí a odmítnutí. Že jste byl požádán o seslání 
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smrtící kletby na jiného člověka, abyste zachránil jinou duši za cenu své vlastní.“ 

Pak konečně vzhlédla, aby se setkala s jeho pohledem, a zavrtěla hlavou. 

„Nejsou to jen překážky nebo životní výzvy. Jsou to prohry. Prohry, nad kterými 
byste měl truchlit, ne je jen přetrpět.“ 

„Hmm.“ Severus zavřel oči a po dobu, která se zdála být věčností, seděl 

v absolutní tichosti, zatímco naslouchal jen zvukům hlasů ze zdola, které patřily 
Harrymu, Hugovi a Alovi. 

„Víte, že mám pravdu,“ pověděla mu se svou obvyklou dávkou nevyřčené 

naléhavosti. 

„Nemám nejmenší tušení, o čem to mluvíte,“ popřel nakonec její slova se vší 
záští, kterou v sobě dokázal nashromáždit. „Zní mi to jako prachobyčejné 

nebelvírské hovění si v hloupostech.“ 

Hermionin úsměv byl velmi jemný a posmutnělý. „Věděla jsem, že to řeknete.“ 

ooOoo 

Bylo už pozdě odpoledne, když se Hermiona znovu zastavila v laboratoři, aby se 

se Severusem rozloučila. Věci z laboratoře byly sbalené, poličky a stolky 
vypadaly poprvé za celé desetiletí pustě a stroze. 

Usmála se. „Musí to být neobvyklé vidět tady tolik čistých a prázdných míst.“ 

Tentokrát jí Severus nabídl nefalšovaný úsměv. „Neobvyklé možná, ne však 

nepříjemné.“ 

Neuvědomil si, kolik strohé, přesto příjemné krásy mohou ta čistá místa skýtat. 

Poskytovaly neomezené možnosti a otevírala cestu pro něco nového. Ušklíbl se a 

zamračil se sám na sebe za takové sentimentální uvažování, třebaže zůstalo 
nevyřčené. 

„Přesto byste se laboratoře neměl zbavovat úplně,“ navrhla mu věcně. „Vlastně 

si myslím, že byste ji měl přestěhovat k Harrymu na ostrov.“ 

„To dává smysl,“ souhlasil. „Tady v podstatě laboratoř nepotřebuji, ale když 

pobývám tam, tak je to do svatého Munga daleko… Ano, myslím, že právě to 

udělám.“ 

„To je dobře,“ řekla. 

„Tak tedy dobrou noc,“ pokusil se ji vyprovodit. „Pošlu k vám Harryho hned zítra 

ráno, aby…“ 

Hermiona vzala jeho ruce do svých a on napůl odmítl a napůl uvítal její dotek, 
což byl vždy jeho instinkt i po čtyřech a půl letech jejich přátelství. Krátce 

zauvažoval, jestli to tak bude vždy, i třeba za deset let, jestli bude pořád tak 

nedůvěřivý a vždy se pokusí v první chvíli odmítnout projevy citů a laskavosti. 

„Čeho se obáváte?“ zeptala se ho. 

Severus se cítil příliš unavený na nějaké únikové hry, takže se ani nezeptal, co 

tím myslela. „Toho, co jste řekla - zármutku,“ vyslovil vyčerpaně. „Zní to příliš 

nebezpečně. Pod povrchem v mé mysli je pohřbeno příliš mnoho hněvu, příliš 
mnoho zuřivosti, příliš mnoho zbytečného vzteku. Asi…“ připustil mimovolně, „se 

obávám, že pokud začnu truchlit sám nad sebou, nebudu vědět, jak přestat.“ 
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„Nemusíte vědět, jak přestat,“ sdělila mu jemně. „Zármutek a hněv si budou žít 

vlastním životem, vlastním tempem a nakonec se vyčerpají.“ 

„A vy tohle víte konkrétně jak?“ dožadoval se zahořkle. 

„Vím to, protože jsem sledovala Harryho,“ vysvětlila mu, zatímco její tváří krátce 

přelétl stín viny. „Kdyby neobjevil způsob, jak truchlit, a neoplakal všechny ty 

ztracené roky svého života a to, čím byl nucen se stát, stále by byl zničený nebo 
by se pro větší dobro pokusil o sebevraždu nebo by našel jiný působivý způsob, 

jak zahodit svůj život.“ 

Severus beze slov přikývl a Hermiona odešla. 

ooOoo 

„Musíš jít. Hned.“ 

Bylo už pozdě a Harry napůl pospával na pohovce se svazkem Bídníků pevně na 

hrudníku. Když na něj Severus promluvil, vykulil oči a po několik minut na něj 
jen otupěle zíral. 

„Proč?“ zeptal se a upřeně studoval jeho tvář. 

„Potřebuji prostor.“ 

„Nebudu na tebe tlačit,“ opáčil Harry. „Budu spát na pohovce.“ 

„Potřebuji čas.“ 

„Čas na co?“ 

„To není tvoje věc.“ 

Harry potřásl hlavou. „Jestli se mnou povedeš takové sladké řečičky, tak budeme 

svoji ještě před koncem roku.“ 

Severus si hluboce povzdechl a uvědomil si, že začíná jejich slovní bitvu 
prohrávat. „Nejsem teď právě v dobrém rozpoložení na společnost,“ sdělil mu a 

snažil se svůj hlas přinutit k poněkud neutrálnímu tónu. 

Harry se urychleně napřímil a zahleděl se na něj. „Jsi naštvaný,“ zamumlal. 
„Kvůli něčemu, co se stalo teď, nebo…“ 

„Nebo,“ vyštěkl Severus, jako kdyby to byla celá odpověď. „A teď vypadni.“ 

Harry ztěžka polkl a nekompromisně mu jeho pohled oplácel. „Jsi naštvaný na 

mě? Chceš mi ublížit? Potrestat mě?“ 

„Ne,“ odpověděl Severus tiše. „Nechci. Ale vzhledem k mému současnému 

rozpoložení bych ti mohl ublížit i tak.“ 

Harry zprudka natáhl ruku. „Tak do toho,“ řekl mu. „Mně to nevadí.“ 

„Ale mě ano,“ odsekl Severus, aniž by si té nabízené ruky všímal. 

„To nemusí,“ sdělil mu Harry jemně. „Nechme to být. Buďme spolu. Já ti 

nezmizím, když mi ublížíš nebo mě postrašíš. Časem to pomine.“ 

„Nemáš důvod se mnou zůstávat,“ trval Severus na svém. „Nijak mi to 
neulehčuješ.“ 

„Ne,“ souhlasil Harry. „Já vím, že ne. Všechno, co můžu udělat, je být tady.“ 
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„Arogantní spratku,“ vyštěkl Severus a než se vydal nahoru do ložnice, zabouchl 

za sebou dveře. 

ooOoo 

Během následujících několika dnů Severus ztratil přehled o tom, kolikrát se 

s Harrym pohádal, kolikrát mu hrozil, že ho z Tkalcovské ulice vyhodí, a kolikrát 

na sebe křičeli. I přes všechny hrozby však Severus proti Harrymu nikdy 
nepozvedl hůlku, aby ho z domu dostal. Snažil se moc nemyslet na to proč – 

neboť si vůbec nechtěl připustit, že přes veškeré popírání opravdu chce, aby 

Harry zůstal. 

Přesto to nebyl ten nejlepší způsob, jak oslavit nový rok. Silvestr asi strávili tím, 
že na sebe řvali a pak spali odděleně, oba vyčerpaní do morku kostí, ale Severus 

si už nebyl ničím jist. A přesto – i přes svůj hněv a zuřivost, který ho pohlcoval, 

bylo zvláštně uspokojující vidět, že je Harry den za dnem stále v domě, sice stále 
více uštvaný a unavený, ale bez jakékoliv ochoty přiznat si porážku a odejít. 

Severus ani za nic na světě nedokázal říct, proč byl tak rozzlobený. Nebylo to 

něco konkrétního, žádná konkrétní událost, která by ten hněv spustila. Spíš to 
byl celý jeho život složený z různých událostí. Vzorec, který se pokazil, aniž by 

existovala jakákoliv naděje na jeho nápravu. Hodinové ručičky, které nebylo 

možné přetočit zpět. 

Harry se stal trvalou součástí Severusovy domácnosti, nenápadnou, ale neustále 
přítomnou. Odmítal kamkoliv odejít, zřejmě správně pochopil, že kdyby teď 

odešel, byť jen na krátkou chvíli, našel by při návratu Severusovy dveře 

neprodyšně uzavřené a krb zablokovaný. Z tohoto důvodu se jen několikrát spojil 
letaxem s Hermionou, aby si promluvil s Alem, a Severus se v té době vždy 

snažil zůstat mimo dohled. 

Harry většinou sedával v naprosté tichosti. Nepokoušel se se Severusem mluvit, 
aby mu ulevil od bolesti. Nic mu nesliboval, nenabízel mu žádná ujištění. Harry 

prostě jen… čekal, zůstával nablízku a vypadal, že je plně připravený prostě se 

nechat nést bouří, než aby s ní sváděl boj. Někdy pozdě v noci, když byl Severus 

zcela vyčerpaný nedostatkem spánku, uvažoval, jestli si s ním jeho mysl 
nezahrává a jestli Harryho přítomnost není jen výplodem jeho představivosti. 

ooOoo 

„Ahoj,“ zašeptal Harry z pohovky, když Severus vešel do obývacího pokoje. 

Severus na něj kývl a usadil se na opačný konec, vzájemnému kontaktu se 

vyhýbal. 

„Jak ti je?“ zeptal se Harry. 

„Už nevím,“ odpověděl Severus unaveně, jak ho vyčerpání začalo zmáhat. „Je to 

zbytečné, víš. Všechno. To, že já zuřím a ty tu zůstáváš.“ 

„Ne,“ oponoval Harry s tou svou obvyklou nesnesitelnou nebelvírskou 

sebedůvěrou. „Není to zbytečné. Přejde to.“ 

„Nechápeš to,“ obvinil ho Severus hořce. „Myslíš to dobře, ale nechápeš to. Nikdy 

jsi to nechápal a nikdy nebudeš. Nic z toho nepřejde.“ Pronikavě na Harryho 

hleděl a v očích měl čirou zášť. „Vážně se domníváš, že na čemkoliv z toho, co se 
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mi stalo v Godrikově Dole, záleží? Nezáleží. Na čem záleží, je, že já nejsem celý 

člověk a nikdy nebudu. Bez ohledu na cokoliv, co se stane, stále zůstanu jen…“ 

Kousl se do jazyka, aby potlačil ta jedovatá slova, které téměř o vlastní vůli 

sklouzla z jeho rtů, ale Harry je slyšel i nevyřčená a doplnil je sám. 

„Mým. Stále zůstaneš mým.“ 

„Ano, tvým,“ potvrdil Severus s nechutí. „Ale ne z mé vůle. Pouze kvůli nešťastné 

souhře náhod. Kvůli bláznivé chybě, kterou jsem učinil před lety z pocitu viny a 

chybně nasměrovanému strachu. Nikdy jsem Albusovi neměl zaprodat svou duši 

výměnou za jeho pochybnou ochranu. Měl jsem se dál potácet v tom zmatku na 

vlastní pěst. Zvládl bych to,“ dodal hněvivě. „Zvládl bych to. A teď… se už nikdy 

nebudu moci osvobodit.“ 

„Nevidíš to?“ zeptal se Harry jemně. „Udělal jsi chybu, ano, ale když jsi se mnou, 

tak na chybách minulosti nezáleží. Se mnou budeš vždycky volný.“ 

„Lži,“ sykl Severus. „Prázdné sliby. Ani ti nedokážu říct, jak unavený už z nich za 

všechny ty roky jsem.“ 

„Já své sliby držím,“ vrátil mu to Harry rozhořčeně. 

Severus pokrčil rameny. „To zřejmě ano. A já přiznávám, že nemám právo být 

zklamaný, že jsi porušil jeden ze tvých slibů úmluvy, když já jsem porušil 

všechny své.“ 

Harry se na něj podíval se zvláštním úsměvem. „Co tím myslíš?“ 

„Vysledoval jsi mě,“ vyštěkl a namířil si prst na čelo. „Použil jsi sledovací kouzlo, 

které je zakotvené do mého otrockého cejchu, abys mě našel. Slova o svobodě 

neznamenají nic, když je magické propojení na svém místě, kdykoliv připravené 

k použití. Takže časem, až se rozhodneš, že rovnoprávnost končí, uděláš něco 

takového znovu.“ 

„Neudělám,“ trval Harry na svém. „Nikdy sledovací kouzlo nepoužiju, pokud mi 

to nedovolíš. Nepoužiju. A ani jsem ho nepoužil.“ 

Severus na něj bez dechu zíral. „Nepoužil?“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Ne. Slíbil jsem ti, že to neudělám, ne snad? Kdybych to 

sledovací kouzlo použil, dostali bychom se k tobě o hodně dřív.“ 

„Nad tím jsem uvažoval,“ připustil Severus. „Avšak měl jsem za to, že ses prostě 

mučil otázkou, jestli dodržet svůj slib nebo ne a zda máš nakonec udělat tu 

jedinou logickou věc.“ 

„Ničím jsem se nemučil,“ odpověděl Harry nevraživě. „Hermiona i Ron po mě 

chtěli, abych to sledovací kouzlo použil, ale já jsem to odmítl. Takže… jsme našli 

jiný způsob. Trvalo jim oběma přes hodinu, než přenastavili přenášedlo a změnili 

jeho směr tak, aby nás odneslo zpět na výchozí bod.“ 

„Oh,“ zamumlal Severus, vyvedený z míry Harryho vysvětlením. „Ty…“ 
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„Mimochodem Hermiona s Ronem mě skoro zabili,“ dodal Harry. „Nikdy jsem je 

nezažil tolik křičet.“ V Harryho očích se zableskl zelený oheň namířený 

Severusovým směrem. „Mohlo být už pozdě, víš. Mohl jsi zemřít, protože jsem 

dodržel svůj slib.“ 

Severus se na něj díval neschopen slova. Harryho tvář byla ztuhlá v krutou, 

nelítostnou masku. 

„Nechal bys mě zemřít, než aby sis nárokoval právo, které ti náleží z otrockého 

pouta,“ zamumlal Severus nakonec. 

„Ano,“ potvrdil Harry. 

„Proč?“ 

„Protože existují horší věci než smrt,“ odpověděl Harry jen stěží slyšitelným 

hlasem. „Jako třeba, když si část z tebe někdo uzurpuje a využije ji, ať už 

z jakéhokoliv důvodu. Vidíš, jak se ztrácíš a nemůžeš to zastavit. Vidíš, jak ti více 

a více tvého života prokluzuje mezi prsty, zatímco jiní dělají rozhodnutí za tebe a 

tahají za drátky. Tohle ti neudělám,“ dodal tiše, „protože vím, jaké to je.“ 

„Věřím ti,“ šeptl Severu a přisunul se k Harrymu blíž. 

Harry natáhl ruku a Severus udělal to samé. Dotkli se prsty, znovu našli své 

dlaně a sevřeli je v nespoutaném, zoufalém stisku. Ten dotek něco navždy 

změnil, jako by se ta poslední neviditelná zeď mezi nimi, která je dělila, 

roztříštila a zcela zmizela. 

V následujícím okamžiku už Severus věděl beze stínu vší pochybnosti, že muž, 

kterého svírá v náruči, je víc než jen laskavý, dobrotivý milenec, více než věrný 

přítel a je pro něj něčím víc, než jen krví jeho krve. Ten muž byl stejný jako on. 

Harry ho znal a rozuměl mu tak, jak mohl jen někdo, kdo bezmála přišel o svou 

vlastní duši. 

„Omlouvám se,“ zašeptal mu Severus do ucha. „Nechal jsem tě projít si peklem, 

že?“ 

„Ne,“ hlesl Harry a krátce, nervózně se zasmál. „To je dobrý, fakt.“ 

Severus si odfrkl. „Nikdy nevíš – třeba bych ti i chyběl, kdybych zemřel.“ 

„Ne na dlouho,“ odpověděl Harry tiše. „Kdyby ses vrátil na King´s Cross, 

nemusel bys na mě čekat dlouho.“ 

„Takové pošetilé řeči,“ pokáral ho Severus sklíčený Harryho klidným tónem. 

„Ani ne,“ vysvětlil Harry a v těch zelených očích to nemilosrdně zajiskřilo. 

„Vzpomínáš si na můj neporušitelný slib? Zavazuje mě k ochraně tvého života. 

Pokud bych ho nesplnil, a nepokusil se tě zachránit všemi možnými způsoby a ty 

bys zemřel, odešli bychom do posmrtného života společně.“ 

Severus se zachvěl. „Na to jsem skutečně nepomyslel,“ připustil neochotně. 
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Harry se znaveně zasmál. „Musíš být vážně dost unavený, když něco takového 

připouštíš.“ Zívl a protáhl se. „A já jsem taky. Jsou tři ráno. Chtěl bych se trochu 

prospat a zítra jít navštívit Ala. Co ty?“ 

„Chci to samé.“ 

Harry se trochu posunul, aby se mohl natáhnout na pohovce. „Zřejmě asi stále 

potřebuješ prostor, že,“ zamumlal. 

„Ano,“ souhlasil Severus a uchopil Harryho za ruku, aby ho zvedl z pohovky a 

odvedl do své ložnice. „Prostor, ve kterém jsi ty.“ 

 

Epilog – O sedm let později 

Nad ostrovem začalo svítat a první sluneční paprsky dopadaly skrz okno do 

ložnice. Harry se lehce zamračil a ve spánku se ošil. Severus, který už byl plně 

vzhůru, se posadil a zadíval se na Harryho, užíval si ten okamžik klidu, než začne 

nový den. 

Domek, který dříve užívali, byl přestavěn na patrový dům. Byla v něm místnost 

pro hosty, dětský pokoj, obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, laboratoř a knihovna. 

Léto trávili na ostrově a po zbytek roku žili v domě ve Tkalcovské ulici. Ostrov se 
jim stal domovem v plném smyslu toho slova a Neville, Lenka, Ron, Hermiona, 

Hugo a Minerva McGonagallová, která nedávno odešla do důchodu, byli jejich 

častými hosty. 

Harryho probudilo bušení na dveře ložnice. 

„Tati! Severusi!“ volal Al vesele. „To musíte vidět. Je to úžasný!“ 

„A co přesně?“ zeptal se Harry, promnul si oči a natáhl se po brýlích. 

„Pojďte a uvidíte!“ trval na svém Al a znovu zabušil na dveře. 

„Dobře, dobře, přestaň do těch dveří mlátit, už jdeme,“ odpověděl Harry. O 

několik minut později už Severus a Harry vycházeli z domu do ranního slunce. 

„Tudy,“ zavolal Al a vyběhl známou, vyšlapanou cestou, která vedla k lesíku, ve 
kterém se shromažďovali kokatrisové. Severus s Harrym ho následovali a dělali, 

co mohli, aby tomu energickému, veselému, dvanáctiletému chlapci stačili. 

V době, kdy se dostali na louku, po dobré půl hodině rychlé chůze, byl Harry 
skoro bez dechu a Severus na tom nebyl o moc lépe. 

„Myslím, že potřebujeme víc cvičit,“ podotkl zadýchaně Harry. „Nějak stárneme.“ 

„Mluv za sebe,“ zamumlal Severus. „Já každým dnem mládnu.“ 

„Koukněte,“ přerušil je Al a ukázal prstem na místo v lese. „Koukněte!“ 

Harry pohlédl tím směrem a spatřil něco malého, sotva viditelného, co se pod 

stromy pomalu hýbalo. 

„To jsou vejce! Už se klubou!“ šeptal Al rozrušeně. „Když budeme tiše, uslyšíme, 
jak jim praskají skořápky.“ 

„No, já budu…“ zamumlal Harry s úsměvem od ucha k uchu. „Dokázali to! Spářili 

se a nakladli vejce, zatímco jsme byli ve Tkalcovské ulici.“ 
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„Ano,“ souhlasil Severus. „Myslíš, že by jim vadilo, kdybychom sledovali, jak se 

klubou?“ 

„Nevadilo,“ prohlásil Al přesvědčeně. „Zeptal jsem se. Řekli mi, ať jdu a povím 
vám to.“ 

Harry se znovu usmál. „Asi se tu porozhlédnu a spočítám hnízda.“ 

„Ale nešlápni na ně!“ varoval ho Al přísně a vypadal tou možností skutečně 
vyděšený. 

„Neboj, nešlápnu.“ Harry Ala poplácal po zádech a odešel k lesíku, kde zmizel 

mezi stromy. 

Al se posadil na zem a objal si kolena. Pak věnoval Severusovi nesmělý pohled. 

„Omlouvám se,“ řekl tiše. 

„Za co?“ zeptal se Severus překvapeně. 

„Že jsem mluvil hadím jazykem,“ vysvětlil Al tiše. „Snažím se ho zapomenout. 
Někdy skoro cítím, že to zvládám, ale pak na mně oni znovu promluví,“ Al kývl 

ve směru k lesíku, „a všechno je zpátky.“ 

„Domníval jsem se, že jsme to probrali,“ pověděl mu Severus jemně. „Mít 
možnost mluvit hadím jazykem je cenná a vzácná schopnost. Můžeš ji i 

rozvinout, pokud budeš chtít.“ 

„Možná je cenná a vzácná,“ hádal se Al tvrdošíjně, „ale nemůže být dobrá.“ 

Severus vypadal jeho slovy zmatený. 

„Někdy, když mluvím hadím jazykem nebo jím chci mluvit, vzpomenu si na věci,“ 

vysvětlil Al neochotně. „Na věci, které jsem nikdy nezažil.“ 

„Jaké věci?“ zeptal se Severus a srdce se mu sevřelo při pohledu na ztrápený 
výraz v Alově tváři. 

„Vzpomenu si na zelený oheň na obloze,“ zašeptal Al, zavřel oči a vypadal, že je 

ztracený ve vlastních myšlenkách. „Vzpomenu si na hady v temných lesích a 
plačící lidi.“ Na chvilku se odmlčel a pak tiše, skoro klidně dodal: „Už to ale není 

tak zlý. Dlouhou dobu jsem se bál usnout. Opravdu jsem se bál. Myslel jsem si, 

co když se… ztratím někde v temnotě? Co když usnu a místo mě se vzbudí někdo 

jiný?“ 

Severus zavrtěl hlavou a rozepjal paže. Al krátce popotáhl a pak se přitiskl do 

jeho náruče, tvář zabořenou do Severusova ramene. 

„To se nestane,“ řekl Severus přesvědčeně. 

„Myslím, že si mamka myslela, že by mohlo,“ zamumlal Al velmi tiše, než se 

odtáhl a vzhlédl k němu. Albusovy zelené oči, kopie očí Harryho a Lily, byly 

zamlžené a lesklé. „Často plakala, když mě slyšela mluvit hadím jazykem. 

Myslím, že se bála.“ 

Severus znovu zavrtěl hlavou. „Tvoje maminka ti možná plně neporozuměla, ale 

velmi hluboce tě milovala. A to je rovněž jeden z důvodů, proč se nemáš čeho 

bát.“ 

Al mu naslouchal v tichosti a s očima napůl zavřenýma. 
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„Pokoušela se tě ochránit za cenu vlastního života,“ promlouval Severus dál. „A 

jednou mi někdo řekl, že taková láska nezmizí jen tak beze stopy. Zanechá v 

tobě stopu a zůstane s tebou po celý zbytek tvého života. Nikdo, kdo byl tak 
milován jako ty, se nemůže nadobro ztratit v temnotě. A to je pravda.“ 

Al na něj hleděl s neskrývaným úžasem a očima mu problesklo něco jako naděje. 

„Vážně?“ zeptal se, hlas se mu lehce chvěl a zněl poněkud mladě a zranitelně. 

„Ano, vážně. Ti, kdož tě milují, budou navždy s tebou.“ 

Seděli pak spolu v tichosti, Al o něčem přemýšlel. O minutu později se zvedl a 

odběhl pryč a ztratil se mezi stromy v lese. 

Severus se blaženě natáhl na záda do trávy. Z povzdálí slyšel Harryho a Albusův 
hlas, oba se smáli a mluvili o hnízdech a o vejcích. 

Slunce dál stoupalo po obloze, jeho nemilosrdná nádhera obklopovala louku a 

v tom jasném, překrásném slunečním světle neměly žádné stíny temné minulosti 
šanci. Jako vždy zmizely, když nastalo ráno. 

Severus ležel na zádech se zavřenýma očima, naslouchal zvukům vln, ševelení 

větru v trávě, vrkání kokatrisů a tomu tichému, sotva slyšitelnému praskání, 
které prozrazovalo, že vejce pukají, aby vypustila na svět nový život. 

Na krátký okamžik pomyslel na svého starého mentora, na muže, po kterém byl 

pojmenován jeho nevlastní syn. Na muže, jehož promyšlené intriky zavedli 

Severuse na místo, kde se právě nacházel. Vzpomínka na něj v Severusovi 
nevyvolávaly zášť ani vděčnost, na rtech mu vyvolaly jen drobný a spokojený 

úsměv. 

KONEC 


