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1. Kapitola  
 
Sen anebo pravda 

  
Ten den byl tak krásný. 
Nevěděla jsem však, ţe to co začíná tak krásně. Můţe skončit dost zle. 
Ale co kdyby to šlo vrátit. 
Ale proč nezačít hned od začátku. Ţe? 
 
Noc ještě zdaleka neskončila, ale já stále nemohla najít to místo. 
 
Ale vţdyť je to jen a jen fikce. Anebo není? 
Co kdyţ jsem to já, kdo ţije ve snu, a to o čem si čtu, je pravda. Zavřít oči a spát a nechat si zdát o tom světě, kde by 
šlo moţná vše jednodušeji. 
A nebo také ne, je tam skoro všude smrt, ale je tam i naděje, naděje, ţe vše nemusí dopadnout zle. Co kdyţ to budu 
moci změnit. 
 
Pomalu se propadám do hlubin snění, nebo se probouzím? 
Vše kolem mne šumí a hučí, já padám, ale kdy dopadnu? Musím přeci dopadnout na zem. 
 
Otevírám jedno oko a pak i druhé.  Spím v posteli a u nohou my stojí klec, ve které je nádherný pták, nebo lépe 
řečeno sova. 
Výr? Nebo co? 
Ale, kde to jsem? 
Náhle slyším hlasy. Ale ty já neznám, kdo to tam je. 
Vstávám z postele. Pokládám nohu na zem, je chladná. 
Raději si vezmu ponoţky. Jako ve snách si je nazouvám. Jak to, ţe jsem věděla, kde jsou? 
Jsem zde poprvé nebo snad ne? 
Vstanu a pomalými krůčky mířím k zrcadlu. A tam se na mě usmívá má tvář, ale vypadá trochu jinak, jako bych to ani 
nebyla já. 
Sáhnu si na nos a moje zrcadlové dvojče udělá to samé. Tak jsem to tedy já. Vypláznu na sebe jazyk. A ono mi to 
vrátí. 
Ještě ţe tak, úplně jsem se nezbláznila. 
A to co v zrcadle vidím, se mi líbí víc neţ to co tam bylo v noci, anebo snad nebylo? Byl to sen? Anebo, sním teď? 
"Isabel, jsi vzhůru", volá někdo z vedlejší místnosti. 
"Jo, jasně, ţe jsem" coţe, ozve se ve mně hlásek. 
Ale ty přeci nejsi Isabel, jsi přeci. 
Kdo jsem? 
Jo já jsem ta, co ji volali. 
 
(No, a abych to neusekla, tak jak tedy vypadám?) 
 
Sedám si k zrcadlu a kartáčem si učešu vlasy, mám je černé jako uhel a krásně lesklé. 
Ale to co je nejzajímavější, je to, kolik mi je let. 
Prostě bomba je mi 11, a něco se bude dnes dít a bude to velká událost. 
Jdu do školy, do té nejlepší školy na celém světě, nebo to tak alespoň říkala mamka s taťkou. 
Jsou šťastní, ţe to dopadlo tak skvěle a budu navštěvovat tu samou školu jako oni a moje "milovaná " sestra a bratr. 
Jsem nejmladší a samozřejmě i miláček. Coţ mi oba dva závidí. 
No a co? Je to jejich problém a ne můj. 
Oči ty mám jako kočka, naše kočka co jsme měli, neţ ji zabil ten prevít. 
Soused co je tak strašně nesnáší. 
Ale pomstila jsem se mu, dostal nějakou špatnou nemoc, naskákaly mu pupeny. 
A ţe prý za to můţu já, no, není to, skvělí. 
Naši byli nadšení a pak přišel ten dopis, ţe jsem přijata na Školu Čar a Kouzel v Bradavicích a dnes je to uţ 5let. 
A dnes pojedu do školy. 
Jsou tam, prý čtyři koleje, a do jedné z nich mě zařadí, ale abych řekla pravdu. Je mi jedno, kde budu. Hlavně ne tam, 
kde mí drazí sourozenci, to uţ vím na 100%. 
Ale musím zjistit, kam to chodili, oni totiţ, kdyţ jsem se narodila, uţ do školy nechodili, ani jeden. 



 

To je skvělý. Alespoň se uţ na ně zapomnělo a nebudou mě srovnávat. 
Můj nos se mi moc nelíbí, ale je tak zajímavej, ţe z něho nemohu spustit oči. Vypadá trochu jak orlí, ale ne zase tolik. 
Štíhlý obličej, malá ouška a ta vzpurně vystrčená brada. 
Fakt zajímaví. 
" Isabel, sakra kde se flákáš. Pojď uţ, nebudeme na tebe se snídaní čekat aţ do zítra. Musíš si pospíšit, za 2 hodiny ti 
jede vlak." 
" No jo uţ jdu", volám. 
No to snad není moţný, ani upravit se nemůţu. 
Ještě, ţe mám koupelnu tady v pokoji. Jinak nevím. Opláchnu si obličej, vyčistím zuby. 
Obleču si na sebe zatím ty krásný letní šaty a boty, lepší budou tenisky. 
I kdyţ moje zlatá sestřička by byla raději, abych se oblékla slavnostně, ale stačí udělat psí oči na tátu anebo mámu a 
mám to v kapse. 
I kdyţ, asi nebudou moc nadšení, ale co. 
Hlavně ať nemluví nic o tom s kým se mám přátelit, vědí, ţe je stejně neposlechnu. Jsem totiţ takovej malej rebel, i 
kdyţ ne moc. Teda, myslím. Ale není to jedno? 
Scházím po schodech a slyším hlasy, ale ne jenom známé. 
Zajímaví. 
Kdo to tam můţe být? 
"Ahoj rodinko, tak co máme na snídani? Ach, dobrý den", u stolu sedí asi tak stejně starej kluk má krásný oči, ty oči. 
Jsou bezedný a k tomu ten nádhernej úsměv. A pak promluví. 
"Ahoj, Tak to je ona?“  
I přes to, ţe se snaţí, aby jeho hlas zněl tak, aby v něm nebyla ani trocha zájmu. Oči mluví jinak. 
Se zájmem si mě prohlíţí a já jeho pohled opětuji, ale nejsem první, kdo to nevydrţí. Trochu povýšeně se usměji. A 
sednu si na své místo. 
Vidím, jak moje sestřička jen obrátí oči v sloup a zakroutí hlavou. 
No a co? 
„Isabel, toto jsou pan a paní Blackovi a jejich synové…“  
„Co? Synové, ale vţdyť je tady jen jeden. Kde je ten druhej, tati?" 
„Ty jsi snad slepá, nebo co", ozve se moje sestřička " ten druhý sedí vedle tebe" 
„ Margaret, no tak", to promluvila moje matička. 
„Já se omlouvám, jestli jsem se nějak dotkla naší milováné Isabel!" Vyprskla rozčílená Marge, jak jí s oblibou říkám, 
anebo taky šílená. 
Ale to bych asi před publikem neřekla. Je jí 30 a myslí si, ţe seţrala všechnu moudrost světa. 
„Ale mami neboj se, já se o ni postarám…“ slyším její slizký hlas. 
„Coţe?" vyprskla jsem. 
„ Ale, ty to nevíš?" promluvila šílenka se špatně skrývaným sarkasmem. 
„ A co nevím? Margaret?" 
„ No, ţe budu u vás na škole učit, Bylinkářství." 
„ Aha, tak to bude super. Alespoň se tam nebudu cítit jako loď bez kormidla. Někdo mě přeci musí řídit, ţe ano!" 
promluvila jsem a můj hlas zněl doopravdy nadšeně. 
„Co, co?" nechápavě zakoktala Marge. 
Usmála jsem se na ni a na všechny okolo a mrkla jsem na něj. 
Se skrývaným, se špatně skrývaným smíchem mi to oplatil. 
Ale asi si nikdo jiný nevšiml, ţe si dělám legraci. 
„Ano, bude to skvělé" řekla sestra. 
„No, tak vidíš. A to jsi říkala, jak bude vyvádět", promluvila matka. 
„A mami, představíš nás?" 
„Ano, jistě. Tak, manţelé Blackovi a jejich děti. Regulus", ukázala na kluka vedle mé matky, který se neklidně zavrtěl 
a pouze kývl hlavou. 
„ No tak, pozdrav." 
„Ahoj, Regule." 
„A Sirius" 
„Ahoj Isabel" 
„Čao Sirie", usmála jsem se na něj. 
„No, a aţ se najíte, běţte si na chvíli hrát, mi tady ještě něco probereme." 
„Jasně mami, já to zařídím. A mám jim to tady ukázat?" 
„Ano a ne abys je nějak strašila." 
„Já? Mami to snad ne, ty jsi mě urazila" odpověděla jsem jí a tvářila se ublíţeně. 
„Ale, ty víš jak to myslím. No tak. Omlouvám se." 
„Mami, ty jí to seţereš, no to snad ne?" 
„Prosím tě uklidni se, chovej se slušně, kdyţ tu máme návštěvu", odsekla ji matka. 



 

„Omluvte ji, cítí se trochu ne svá, to víte nová práce a lidi. No však ona bude v pohodě. Hlavně abys nám v 
Bradavicích nedělala ostudu", obrátila se na Marge. 
V tu chvíli mi jí bylo snad i trochu líto, ale hned jsem svoji chybu napravila, kdyţ promluvila. 
„No jo, jasně vaše zlatá Isabel. Ta za nic nemůţe, ta je svatá. Ale vy to nechápete. Jen vás vyuţívá. Já vás 
nenávidím, všechny" vykřikla a vyběhla od stolu. 
„No tak to by bylo", usmála se omluvně máma. "Víte, ona trochu ţárlí, ale mi nevíme proč. Ví, ţe je máme rádi 
všechny stejně, …“  
 Dál jsem nechtěla poslouchat, 
„Prosím omluvíte mě, musím si jít ještě dobalit." 
„Ano jistě, myslím, ţe kluci mohou jít s tebou, ţe ano?" 
Sirius se zvedl od stolu, ale ten druhej stále seděl a uhýbal pohledem, aby se mi nemusel dívat do očí. 
„Mami, na nádraţí se budeme přemisťovat pomocí přenášedla, letaxu a nebo nás někdo z vás přenese?" 
„Ano, jistě. Pomocí přenášedla." 
„Děkuji, maminko. Zatím nashledanou" 
Potom jsem jen slyšela jejich hlasy, jak jsme pomalu stoupali po schodech nahoru do mého pokoje. 
„Ano, ta mladší je doopravdy vychovaná, i kdyţ to oblečení. S tím byste měli něco udělat." 
Jen jsem to uslyšela, zavrtěla jsem hlavou. „Ach jo." 
„Copak?" ozval se za mnou ten milí hlas. 
Otevřela jsem dveře a pustila je dovnitř. 
Hodila sebou na postel. Ano, doslova hodila a řekla: "Ale, uţ slyším tu přednášku. Já jsem ti říkala, abys jí řekla něco 
o tom oblečení a bla, bla, bla", zasmála jsem se na něj. 
„Já jsem myslel, ţe to by ti tvoje máma neřekla?" 
„No, ona ne. Ale Marge." 
„Aha", ozvalo se z kouta " takţe ty nejsi zas tak svatá co? Margaret měla pravdu." promluvila mlčící socha, nebo spíše 
Regulus, který tak vypadal. 
„Coţe? CO tím myslíš?" zeptala jsem se nevinně. 
Neţ stačil odpovědět, skočil mu do řeči Sirius "To je jenom legrace, legrace - víš co to znamená?" 
Jo, jasně." Vyhrkl, jeho bratr. 
Příjemně jsme si povídali. 
O tom jaký to bude ve škole, a kam bychom chtěli. Do jaké koleje. A to začala být doopravdy legrace. 
Ti dva se strašně pohádali o tom, ţe se velmi rozcházejí v pohledu na okolní svět.  
Sirius nechtěl ani slovo slyšet o to, ţe do takové školy patří jen a pouze "čistokrevní", a s tím jsem souhlasila a na 
100%. 
A Regulus zase oponoval tím, ţe neví, co je tam čeká a ţe jim to spíš ublíţí. Měli by,… 
Ale to uţ bylo i na mě dost. Vykřikla jsem " Sakra, nechte toho! Jste jako malí." 
„A kam bys chtěla ty?" promluvil  na mě Sirius a jeho oči se vpily do mých, cítila jsem, ţe padám. 
Pak jsem si uvědomila, kde jsem. 
„Já? No nevím. Mě je to jedno, ale ne tam, kde byla moje milovaná sestřička a bratříček" 
„Aha, tak to máš asi tak stejně blbý jako já. Všichni z mé i tvé rodiny chodili do Zmijozelu" řekl opovrţlivě. 
„Jo, tak to je doopravdy vopruz" řekla jsem a můj pohled zabloudil na strop, kde byly nádherný hvězdy a měsíc. 
Ale kdyţ jsem se začala soustředit, obloha se náhle zatáhla a bylo slyšet úder hromu a strop začali křiţovat blesky. 
„No teda, to je skvělý. Ty máš ráda hvězdy a bouřky?" Zeptal se mě Sirius. 
A podíval se mi zase do očí. Je mu 11, ale aţ dospěje tak bude úplnej Kasanova. 
„Jo, to mám" promluvila jsem a zcela jsem ignorovala výkřik, který vydal jeho bratr. A lidově řečeno vzal nohy na 
ramena a utekl. 
„On je takovej pořád?" 
„Jo, to je" 
„Tak to jsme na tom fakt úplně stejně" 
„Děti, no tak. Pojďte. Uţ čekáme jen na vás", podívali jsme se na sebe a vybuchli jsme smíchy. 
A jednohlasně jsme zavolali. " Rodičové uţ letíme" 
 

 
2. Kapitola 
 
Jízda vlakem a přátelé 
 
Všichni jsme se sešli v uvítací hale.  
"Konečně, ţe jste tady" ozvala se máma. " Co jsem ti říkala o tom strašení?" 
"Já se moc omlouvám, já doopravdy netušila, ţe ho to tak vyleká. Moc se ti Regulusi omlouvám" 



 

Sestra zalapala po dechu " No teda, to jsem nečekala." 
"Já s vámi nejedu, něco mi do toho vlezlo a to, ţe budu v Bradavicích učit, se také odkládá na pozdější dobu." 
"Dobře, tak se chytněte kaţdý jednoho dospělého, Isabel." Dodala, kdyţ uviděla, ţe jsem se chytla Siriuse. 
Odskočili jsme od sebe. Jak po zásahu elektrickým proudem. 
Kdyby mě slyšela máma, ach jo. 
To jak mluvím, asi by ji trefil šlak. Takhle nemluví ani ti nejhorší kouzelníci. 
To se tak hodí pro mudly, dodala by opovrţlivě.  
Ještě, ţe na mě nepouţívají Nitrozpyt.  
To učení Nitrobrany mi váţně pomohlo.  
Ještě, ţe nevědí, co uţ dokáţu. Rhywes by dostal padáka.  
On je něco jako sluha, ale v kouzlení je skvělej. 
Sice nevím, jak se to naučil, ale to je vedlejší. 
A moc mi to pomáhá v soustředění. 
Můj cit pro magii je na velmi vysoké úrovni. Coţ je, také od něho. 
Moc mi pomohl, a mám ho ráda. 
" Mami, počkej. Chci se ještě rozloučit s Rhywsem. Mohu?" 
" Ano jistě, ale pospěš si." 
Trvalo mi asi pět minut, neţ jsem ho našla. Byl na zahradě a staral se o květiny. 
Jistě nebyl to člověk, ale kentaur. A otec ho zachránil od jisté smrti a od té doby je jeho věrným přítelem a 
pomocníkem. A udílí mi velmi uţitečné rady.  
" Ahoj Rhywe, tak já se s tebou loučím. Doufám, ţe nedostanu huláka za to, do jaké koleje se dostanu." 
" Neboj se, jen věř tomu, ţe budeš tam, kam se nejvíce hodíš. Nevím, nevím, zda to bude to, co by chtěli tvoji rodiče" 
usmál se na mě. 
" V to já doufám." 
" Chceš je děsit?", odvětil mi. 
" Moţná, ale nenechám se ovlivnit. Co myslíš, kam mě zařadí?" 
Tajemně se na mě usmál, naklonil se ke mně a zašeptal mi do ucha, " Neboj Zmijozel to nebude, jen si věř a buď 
taková jaká jsi a jak tě máme rádi a vše bude v pořádku." 
"Myslíš, a co kdyţ mě začnou nenávidět", odvětila jsem mu. 
" Kdo tě zná, ten tě nemůţe nenávidět, můţe ti jenom závidět. A mít tě rád."políbil mě na tvář a popostrčil mě. 
" A teď utíkej, ať se nezlobí a někdy mi napiš, víš jak." 
Cítila jsem jeho pohled v zádech, naposledy se otočila, zamávala mu a běţela do haly. Kde všichni nedočkavě 
podupávali. 
" No konečně, chyť se a soustřeď se." 
Ucítila jsem trhnutí kolem pupku, nadechla se a zase vydechla. 
Vše se točilo. A pak jsem dopadla na zem. 
Kluci na kolena a netvářili se moc nadšeně. 
Ale mě bylo skvěle. 
"Dáme si to znova" vyhrkla jsem.  
Stočil se na mě pohled dvou páru oči a oba dva naráz a ve vzájemné shodě vyhrkli, doopravdy zajímavé. " Si děláš 
srandu?" 
"Já? Ne. Ani trochu."  
"Tak děti, teď se s vámi loučíme. A hlavně, nezlobte." promluvila paní Blacková. 
"A ty Isabel také ne, jasné?" to byla zase ta moje. 
"Já přeci nezlobím." 
"Tak honem, honem. "  
Políbila jsem rodiče, rozloučila se s Blackovými. A nastoupila do vlaku. " A pak se nezapomeň převléct, víš, ţe na 
zařazování musíš být oblečená slušně." 
"Jasně." 
Najednou slyším ránu, někdo padá a výkřik. Jejda, co se sakra stalo. 
Z přepáţky, vylétl kluk a přímo na druhého, docela hezcí oba dva. 
I kdyţ ten co ječel, pozor, vypadá o něco zajímavěji. Ten s černými delšími vlasy, se kouká vyděšeně. 
Zamumlala jsem nějaké kouzlo a on se vznesl a ten druhý začal brzdit a pomocí mé mentální síly, která vycházela 
přímo ze mě, se zastavil. 
Vyskočila jsem z vlaku a pomohla jsem jim na nohy společně se Siriem. 
"Hej kluci není vám něco? My vám pomůţeme." usmála jsem se na ně. 
Ten vyšší něco zamumlal, ale usmál se na mě, to jsem fakt nečekala. Zrovna od něj. Ale ten druhý se rozesmál a 
promluvil. "To bylo fakt skvělí, jak jsi to dokázala?" 
"Chceš něco vědět? Já fakt nevím. Kluci co byste řekli tomu, ţe bychom všichni zavítali do jednoho kupé. Co říkáte?" 
a mile jsem se na ně usmála. 
I kdyţ jsem čekala, ţe jeden z nich odmítne. 
"A pak se můţeme vzájemně představit." 



 

Nikdo neodporoval a tak jsme došli do kupé, kde čekal Regulus, který tu byl pouze jako doprovod. Jak uviděl hromadu 
lidí, něco vyjekl a utekl. 
"Sakra, co s ním je? Siriusi on se tak, fakt chová pořád?" 
A pak začalo, představování. 
Moji noví kamarádi se jmenovali James Potter a Severus Snape.  
"Kde ses to Isabel naučila. Ty umíš kouzlit bez hůlky?" zeptal se mě Severus. 
"No, to byla fakticky jenom náhoda. A co vy? Kam byste chtěli být zařazeni?" 
Nakonec jsem se dozvěděla, ţe převládá představa o tom jak Nebelvír je to nejlepší. Ţe Zmijozel je pro prevíty, 
Havraspár pro chytráky a Mrzimor pro ty, co se nehodí nikam jinam. 
Severus, zastával názor, ţe Zmijozel není zas tak špatnej, jen ţe je to velký předsudek, který by se měl napravit. Ale 
ţe by byl rád, kdyby byl tam, kde má přátele a kde je najde, jak doufá, řekl.  
Povzbudivě jsem se na něj usmála. A řekla: "Moje řeč, doufám. Ale nemůţeme jenom doufat. Je lepší s tím něco 
udělat. Zkuste to tak, ţe si budete jistí, kam jít nechcete a uvidíte, jestli to dopadne podle vašich představ. Ale nesmíš 
pociťovat nenávist. I kdyţ to dopadne tak jak nechtěls. Můţeš být ve Zmijozelu, ale nemusíš být zlej. Máš totiţ na 
výběr. Chápete?" Dokončila jsem svou, řeč. 
Nečekala jsem na reakci a vyšla ven na chodbičku, kde jsem omylem vrazila do milého kluka. 
Hned jsem se mu začala omlouvat. " Promiň, já jen. Nečekala jsem, ţe bude stát někdo tak blízko dveří. Nechceš si jít 
sednout za námi? Jé promiň, nepředstavila jsem se, já jsem Isabel Writtová a ty?" 
"Ahoj Isabel, já jsem Remus, Remus Lupin" 
Vyprskla jsem smíchy " To je skvělí" 
"Co, co, co je. To přece není vtipný." 
"Promiň, já se nesměju tobě, ale tomu jak jsi to řekl. Znáš Bonda? Ne? No tak ten se tak představuje, v jednom nebo 
více mudlovskejch filmech. Je to královskej agent s povolením zabíjet." Usmála jsem se na něho a popostrčila ho 
dovnitř. 
" Nazdar kluci, zase jsem zde. Představuji vám pana Remuse Lupina, je to můj kamarád. Tak ho nezlobte. Jasný?" 
"Jasný, paní Isabel", ozvalo se trojhlasně. 
A zase jsem se vrátila na chodbu. Otevřela si okno a koukala ven. 
Z levé strany, jsem náhle uslyšela divný šramot a hlasy, které se dost rychle přibliţovali. 
Nemohla jsem ani na jednu stranu, protoţe jsem byla na samém začátku vlaku. 
A dovnitř se mi nechtělo. Jak se ty hlasy blíţily, rozeznávala jsem i slova co říkaly. 
"Slyšely jste to? Takový kecy můţe mít jen mudlovskej šmejd. Filmy, pro Merlina, kdo to kdy slyšel." 
Zůstala jsem na místě a ani jsem se nepohnula. 
Kdyţ mě uviděli, jejich řeč přešla v tichý šepot. Byla jsem moc daleko od svého kupé a hůlka byla taktéţ daleko. 
Sakra, já jsem debil. 
Obrnila jsem si nervy a beze stopy strachu na ně promluvila. " Mohl by mi někdo z vás říct, co je smysluplného na 
těch vašech kecech?" 
"Luciusi slyšel jsi to, ta malá šmejdka se dovolí být ještě drzá." Podíval se na mě, s odporem. 
Na nic jsem nečekala a vyjela na něj, " Co si o sobě jako myslíš? Co? Jedinej šmejd co tady je, jsi ty, víš ty vůbec, ţe 
šmejd je něco co uţ nejde pouţít nebo. Víš ono je to spíš věc. Neţ člověk." 
"Tss, slyšel jsi. Ono by se to chtělo asi prát, co? 
"Počkej, nech ji. Začíná mě to bavit. Je to prvačka a vyskakuje si." promluvil ten, koho ten druhej nazval Luciem. 
Pomalu, ale jistě ze mě začal vyvěrat pramínek smíchu a ten se proměnil v řeku, která tekla, velkým proudem. 
To uţ bylo asi na oba moc, dorazili aţ ke mně a nenávistně ne mě zasyčeli " Víš, co se dělá s takovými, jako jsi ty? 
Zabijí se. Anebo něco lepšího?" usmál se Lucius na toho druhýho. 
" Mohla bych se na něco zeptat, víš, neţ mě zabijete kolik ti je let.  Anebo něco lepšího? Jaké je tvé jméno? A trochu 
jsem odstoupila, abych se mohla představit. "Já jsem Isabel Writtová." Uviděla jsem v jeho očích strach, jakmile jsem 
ho vyslovila, ten druhej se zatvářil dost nechápavě. Asi neznal mého drahého otce, anebo byl jen hrozně moc tupej. 
Ale pak mu to docvaklo. Cvak, úplně jsem slyšela, jak mu v hlavě cvakají kolečka. 
"Copak, snad se nebojíš?" vyjela jsem na něj. 
"Dělej Luciusi padáme." 
"Ty jsi - " vykoktal  rozrušeně Lucius.  
" Ano já jsem, anebo snad neţiju? Vypadám mrtvě" vykřikla jsem mu do ksichtu. 
" Ministr! A sakra." A utekl. 
No jo, ale jak dlouho mu to trvalo. 
Myslí si, ţe kdyţ je čistokrevnej. Sakra, co je to za blbý kecy. Takhle se označují tak nanejvýš psi a ne lidi. No jo, 
blbečci. 
Určitě jsou ze Zmijozelu. A starší, tudíţ si myslí, ţe si můţou dovolovat na slabší. Ale podle čeho poznají kdo je 
slabší? 
Jejich filozofii nechápu. Fakt ne, je to totiţ na hlavu. 
 



 

3. Kapitola 
 
Poznání přítelkyně 

 
Vracela jsem se zpět do svého kupé, s úsměvem od ucha k uchu. 
Ale v hlavě mi stále zněl ten hlásek, byl malý a tichý, ale začal pomalu a jistě sílit. „Chceš ovládat lidi, pouţíváš své 
umění, nebo vliv svého otce k tomu, aby se tě báli. To přeci nejsi ty, a ty to víš. Nenechej se tím ovládnout. V té 
situaci, to nebylo zas tak špatné, chránila ses. Ale později tě to můţe pohltit. A to uţ bude špatně." 
"Ach Rhywe, co budu bez tebe dělat. TY jsi vţdy věděl co dělat", povzdechla jsem si. 
A znovu se mi ozval ten hlas, který mi zněl v hlavě, "Nemusím se mnou komunikovat skrze slova, stačí myslet na to, 
co mi chceš sdělit. Neboj se, stále budu s tebou a na tvou ţádost o pomoc rád vyhovím." 
 
"Ahoj kluci, tak co?" promluvila jsem, jakmile jsem vstoupila dovnitř. 
Ale to, co jsem viděla, mě docela zaskočilo. 
Dívali se na mě jako bych měla tři ruce. " Co je?" 
"No, my jsme se o tebe báli, ţe jo kluci. Ale ty vypadáš nějak spokojeně. Víš, my jsme se nemohli dostat ven z kupé", 
promluvil Sirius. 
A Remus na něj navázal, " Víš, báli jsme se, jestli se ti něco nestalo, prošli kolem nějací kluci a mířili směrem k tobě. 
A tak, … 
"Kde jsi, tedy byla", řekl Severus. 
James na to, " vypadáš fakt docela v pohodě." 
"Ale, víte. No, já je potkala. Bála jsem se, byla jich přesila. Dva kluci asi tak z třetího ročníku. A já,… Byla jsem tam 
sama.  Tak jsem se schovala na záchod. Je mi teprve 11 a nic neumím. Tak, nechtěla jsem se ztrapnit." A v duchu 
jsem si říkala, jak jsem skvělá herečka, měla bych si tím vydělávat. 
A preventivně jsem se rozplakala. 
S očima plnýma "falešných" slz jsem se zhroutila na sedadlo. Utřela jsem si oči a vyhrkla 
"Popojedem ne?" 
"Jo jasně", vyhrkly jednohlasně. 
A poté probíhala cesta bez sebemenších problémů.  
 
Za pár hodin, jsme si jiţ neměli o čem povídat. 
A mě se chtělo tak moc spát. 
Seděli jsme a koukali na sebe. " Kluci, já se budu muset jít zase projít. Jinak tady usnu. Jde někdo se mnou?", 
podívala jsem se na ně. 
Ale co nevidím, všichni spí a ještě do toho chrápou. Jediný kdo je vzhůru je Remus. 
"Reme, půjdeš se mnou. Jako doprovod? CO?" 
"Jo, jasně, se mnou budeš v bezpečí", usmál se, na mě. 
Vzala jsem ho za ruku a vytáhla z kupé, "Pojď, něco koupíme a pak si to mezi sebou rozdělíme. Co říkáš?" 
"Jasně, proč ne?" 
Prošli jsme skoro celým vlakem, ruku v ruce. Neţ jsme nalezli, co jsme hledali. "Dobrý den, chtěli bychom… Zatím 
něco vyber, Reme, tady máš peníze a počkej na mě, já za chvíli přijdu." A odběhla jsem směrem dále od vozíku s 
občerstvením. 
Skoro na konci seděla na zemi holčička, asi tak stejně stará jako já, plakala a naříkala. " Já nejsem, ne, já nejsem, 
aaachhh."  
"Copak, co se ti stalo, jak se jmenuješ?" 
"Oni, oni mi nadávali. Ţe sem nepatřím, a ať táááhnůůů." Řekla a dál plakala.  
Přiklekla jsem k ní a zašeptala. " To byly ti dva blbečkové? Z těch si nic nedělej. Oni ti za ty slzy nestojí. Jsou 
namyšlení a hloupí. Uvidíš, ty jim ještě ukáţeš. Kdo kam patří a kdo ne." 
Přes slzy v očích se na mě podívala a usmála se, " Jasně, máš úplnou pravdu. Jsou to blbci. Ale oni ještě uvidí" A 
vzdorně vyšpulila pusu. 
"Jo, takhle se mi líbíš. Pojď. Kde máš kupé? Zavedu tě tam." 
"Já ţádný nemám, můţu jít s tebou?" zeptala se mě se strachem v očích. 
"A kde jsi byla doteď?" 
"Na záchodě. Já se jich bála. Oni křičeli. A …" 
"To je v pohodě. Se mnou se nemusíš bát. Oni si netroufnou. Uvidíš!" Dodala jsem, kdyţ jsem uviděla otazníky v 
jejích zelených očích. 
"Jak se jmenuješ? Já jsem Isabel Writtová."  
Vykulila na mě oči, „Tvůj táta, je, ...?“ 
 Podívala jsem se na ni, s otázkou v očích. "Jo to je můj táta, ale to přece nevadí. Nebo snad jo?" 
Kdyţ jsem uviděla hrůzu v těch očích, začalo mě jí být líto. A proto jsem se rozesmála. " Jo, táta je ministr kouzel. A já 



 

jsem já. Takţe v poho?" 
Usmála se na mě a odpověděla mi, "Jasně." 
Vzala jsem ji za ruku a postrkovala ji před sebou. " No, tak. Běţ. Pak ti představím své kamarády. Jsou to čtyři kluci a 
jsou fakt v pohodě" 
Zastavila se a podívala se na mě. " A jsou tak milí jako ty. A kde ses naučila ty výrazy. Vţdyť jsi čistokrevná . . ." 
" A dost, ... Kde jsi na tu blbost přišla? Já mluvím jako úplně normální holka svého věku. Víš, kolik mám takovejch 
kamarádů jako ty doma? Nevíš? Pět. A vůbec mi to nevadí. A ony ještě k tomu ani neumějí čarovat narozdíl od tebe. 
A nejsou kvůli tomu méněcenní. Nebo si snad, zrovna TY myslíš, ţe ano?" 
Zakroutila hlavou a podívala se na zem, "Promiň, já ..." 
"Ne to nevadí, sorry ţe jsem na tebe tak vyjela. Je mi to líto." 
A jak jsme si tak povídaly, narazila jsem do Remuse, který měl plné ruce sladkostí a ty, se rozletěly, všude kolem. 
Vykřikla jsem, a najednou to vše spadlo, ale ne na zem. Spadlo mi to do náruče. Vítězoslavně jsem vypískla. "Jupí. 
Povedlo se. Ani zrnko nazmar." A všichni jsme se rozesmáli. 
"Tak tohle je Remus . . . Jak se jmenuješ?" otočila jsem se na tu zelenoočku. 
"Jasně, já jsem, Lily Evansová" 
"Jo a tohle je Lily." 
"Pojďte holky, půjdeme je probudit. Za chvíli tam totiţ budeme." 
A tak jsme se vydali na cestu do kupé.  
Lily, jsem, představila všechny kluky a zase jsme si povídali. 
"Kluci, neměli bychom se převlíknout?" zeptala jsem se jich svým nejmilejším hlasem a mrkla po, Lily.  
Pochopili to a vyhrkli, " my jdeme na chvíli ven a pak si to vyměníme, jo?" 
 
Za půl hodiny po našem převlečení se vlak s pomalým kodrcáním zastavil. 
 
"Kluci, máme si vytáhnout věci? Anebo je tady nechat?" 
A v tu chvíli se ozval z venku hlas. " Prváci, ke mně. Věci nechat ve vlaku. My je poté dopravíme do vašich pokojů." 
Vyběhli jsme z vlaku a pomalu se seřadili za toho velkého chlapa. Který nás svolával. 
"Dobrý den" Vyhrkla jsem, jako jediná. "Tedy večer." 
Usmál se na mě a řekl. "Ty jsi Isabel, ţe ano." 
Nebyla to otázka, ale konstatování. A proto jsem přikývla. "Jak to víte?" 
"Hmm, někdo mě na  tebe upozornil." Usmál se na mě. 
A já na to. "Jé, vy jste Hagrid, ţe ano?" 
"Jo to jsem já." 
Cítila jsem, jak do mě někdo strčil a hlas, který se mě ptal. „ Ty jo, ty ho znáš. Kdo to je? Obr?" 
"Já nevím." Zašeptala jsem zpátky. 
 

4. Kapitola 
 
Zařazování 
 
Všichni jsme dále postupovali za Hagridem.  
Aţ jsme dorazili ke břehu jezera. 
A tam. 
V němém úţasu jsme hleděli na tu nejnádhernější scenérii v ţivotě.  
Mlha, která nás celou tu dobu obklopovala, ustoupila, a my jsme mohli poprvé pohlédnout na hrad, který bude naším 
druhým domovem. 
Dlouhých sedm let. 
Ze všech stran bylo slyšet samé, "Ach, och, . . ." 
"Tak. Bando. A teď se nalodíme." 
Byla to fakt nádhera. Ty věţičky, hlásky a ta velikost. Prostě bomba. 
A tak my z pusy, pro holku mého věku a postavení, vyklouzlo. " No to je teda barák." 
Všichni se na mě podívali, někteří vyprskli smíchy, jiní kroutili hlavami. 
A někteří řekli něco v tom smyslu. "To je teda borka." 
Asi, fuj já to slovo nechci pouţívat, tak tedy jo, děti mudlů. 
Do lodičky se naštěstí vešlo šest lidí. Tak jsme se nemuseli rozdělit. 
Cesta trvala asi něco kolem půl hodiny. 
"To je teda fakt jezero, co?" Vyhrkla jsem. "Úplný moře." 
"To jo." Odpověděl mi jako jediný Severus. 
Ostatní jen zírali s otevřenou pusou, to je tedy neslušné, a zírali na hrad. 



 

Tyčil, se tam v celé své výšce. 
 
Přirazili jsme ke břehu. A vystoupili. 
"Tak prváci, za mnou." 
"Směrem na hrad, vezmeme ho útokem, hurá." Zařvala jsem a běţela směrem k bráně. Kde jsem na všechny 
počkala. 
"Ty jsi teda éro. Kdyby tě viděli vaši. No nevím, nevím. Asi by neřekli, ţe jsi slušná a vychovaná." Podotkl Sirius. 
"No a co? Já, dělám to, co cítím. Nedusím to v sobě. Chápeš?" 
"Jasně, holka. Nerozčiluj se." 
A zase se ozval nějaký hlas, ale ten nebyl v mé hlavě. "Ale Siriusi, ty se zahazuješ s mudlovskými šmejdy, kteří se 
neumějí chovat?" 
Otočila jsem se a tam stála holka, mohla by být i hezká. Nebo spíše byla hezká. 
Ale tu krásnou tvářičku hyzdil. Úšklebek. Kterého by se někdo, kdo nemá můj ţaludek i sesypal. 
Sirius, chtěl něco dodat, ale já ho přerušila. "Ty jsi Bellatrix, ţe? Zpočátku jsem si myslela, ţe to smrt a ono to spíš 
mrtvola. Co?" 
"Jak - se - to -  opovaţuješ - ty, ty . . ." 
"Promiň, já se nepředstavila. Ach, to je tedy faux-pa. Mé ctěné jméno Isabel, Isabel Writte." Udělala jsem mírné 
pukrle, spíše se předklonila. 
A mrkla na Siriuse. Ten stěţí zadrţoval dech. 
Protoţe, kdyby se nadechl tak by se nehorázně rozchechtal. To jsem mu viděla na očích. 
Lily, jen koukala a v očích měla strach. Přece jen to byla starší holka, co kdyby. 
Ta se na mě jen podívala, odfrkla si. A jako primadona odkráčela. 
"Dívej se, kam šlapeš, kdyţ máš ten svůj ctěnej nosánek tak nahoru. Víš, můţeš zakopnout a něco si rozbít . A nebo 
do něčeho šlápnout." 
"Jak jsi věděla, kdo to je?" Zeptal se, Remus. 
Podívala jsem se na něj a odpověděla. " Já ti ani nevím, ţe by o ní Sirius mluvil? Je to jeho sestřenice. Víš?" 
"Aha", ozvalo se trojhlasně. 
"Severusi, ty jsi to věděl?" 
"Ano, já ji znám. Podle řečí." Odpověděl, kdyţ viděl naše, udivené pohledy. 
 
Pomalu jsme došli do vstupní síně, kde na nás čekala. Přísně se tvářící  ţena. Ale její oči se smály. 
"Tak první ročníky, srovnejte se za sebou. Ano, podle abecedy. Vy slečno . . ." a sáhla mi na rameno. 
"Writtová, paní učitelko." 
"Ano, vy půjdete na úplný konec. Tady je seznam. Srovnejte je." 
"Jistě, děkuji, za důvěru paní, profesorko..."  ? 
"McGonagalová, slečno." 
Seřadila jsem je. Naštěstí poslouchali jako hodinky. 
"Tak, můţeme jít." 
A všichni jsme se vydali směrem do sálu. 
Strop byl doopravdy nádhernej. Skoro tak jako ten můj. 
I kdyţ ten kopíroval moji náladu. A ne to co se dělo mimo hrad. 
"Tak, aţ vyvolám vaše jméno. Půjdete a sednete si na tuto stoličku. A já vám nasadím na hlavu tento klobouk, který 
vás zařadí do té koleje, do které se nejvíc hodíte." Promluvila a doplňovala to tím, ţe vţdy ještě ukázala co má na 
mysli. 
 
A zařazování začalo. 
 
Jako první Aleinová Elen. 
 
Za chvíli byl první z naší malé skupinky přátel na řadě Sirius. Klobouku to trvalo asi 
10 minut, neţ jej zařadil. 
A vykřikl - NEBELVÍR. 
Potom jsem zase nevěnovala pozornost tomu co se děje, protoţe se na mě koukal Sirius a ukazoval mi, jak mi drţí 
pěsti, pro štěstí. 
Lily, byla zařazena během dvou minut - NEBELVÍR. Vykřikl zase klobouk. 
V duchu jsem si, šuškala, tak to je fakt super. Dva ze šesti. Ach, jo. Já se tam nedostanu. 
Isabel, no tak. Nebuď srab. 
A tak jsem zvedla hlavu a poslouchala co se kolem děje. 
Lidí ubývalo, další na řadě byl James, to také chvíli trvalo a pak vykřikl - NEBELVÍR. 
 
Kdyţ jsem tak poslouchala. Sakra! Jak to, ţe zatím nikdo jiný nejde do, NEBELVÍRU? Co se děje? 
 



 

Sakra, co jsem dělala? Já zaspala zařazení Remuse. Rozhlédla jsem se kolem sebe a uviděla je, jak sedí všichni 
pohromadě. A zamávala jsem jim. 
Jo, sedí tam s nimi. 
Tak to je fakt super. Za chvíli je na řadě Severus a pak tři lidi a JÁ. Sakra, sakra. 
"Isabel, ponoř se do svého vědomí a naslouchej." 
"Jasně", promluvila jsem polohlasně. 
"Snape Severus", a Sev vykročil směrem k ţidličce. Nasadil si klobouk na hlavu. A usmál se na mě. Já mu úsměv 
oplatila.  
Toto, bylo, ale ze všeho nejvíc zajímavé. 
Sev, měl klobouk na hlavě alespoň půl hodiny. 
Aţ nakonec klobouk vykřikl - HAV, ne NEBELVÍR. 
Co to jako bylo? 
A Severus se vydal za klukama a Lily. 
A na konec. "Writtová Isabel ". 
Pomalu jsem se vydala k ţidličce, dosedla na ni a poslední, co jsem v tu chvíli uviděla, byly úsměvy mých přátel. 
A pak jsem uslyšela hlas, " Ale, ale. Kohopak tu máme? Další."  
"Co?" 
"Ty to nevíš? Nevadí, dozvíš se to. Aţ bude čas. Tak, kam tě zařadím? Kampak bys chtěla? Můţeš si vybrat" 
"Jak to? To přeci nejde." 
"Myslíš? Ale ty můţeš jít kamkoli. Stačí říct." 
"Já, já. Chci za přáteli." 
"Ale, jak víš kdo je přítel? Někdo se můţe jako přítel tvářit. Ale poté ti ublíţí." 
"Nevadí, já se s tím vypořádám. Kdyţ nejde o ţivot, nejde o nic. A co bychom byli bez přátel? Přítel je někdo, kdo mi 
pomůţe a nenechá mě ve srabu." 
"Ano, máš pravdu. Tak tedy, ať je po tvém. - NEBELVÍR." 
Klobouk mi profesorka sundala z hlavy a pokynula mi, ať se posadím.  
Posadila jsem se na ţidli vedle přátel a přemýšlela o slovech Moudrého Klobouku. 
"No teda, to byla síla. TY jsi tam byla ještě déle neţ Severus. A ten tam byl půl hodiny. Co se to tam dělo?", zeptal se 
mě Remus. 
"Ani se neptej, on si se mnou normálně povídal." 
Podívala jsem se směrem ke stolu, kde se všichni usmívali, a můj pohled padl na ţidli, vedla ředitele Brumbála. 
A tam seděla. Moje milovaná sestřička. A jako jediná se, samozřejmě, neusmívala. Naopak tvářila se jako by umřel 
někdo z rodiny.  
Aţ mi z toho naskočila husí kůţe. 
Odvrátila jsem pohled, usmála se na své přátele a pokračovali jsme v hovoru i během jídla. 
 

5. Kapitola 
 
První den v Bradavicích, potíže začínají. 
 
Po vydatné večeři, jsme se vydali v doprovodu prefektů do našich kolejí. 
Kdyţ jsme procházeli kolem shromáţděné Zmijozelské koleje. Uviděla jsem zvědavé pohledy a šuškání, které bylo 
jistě namířeno proti mně. 
Slyšela jsem taková slova jako: "Viděl jsi, jak tam dlouho seděla. A jak je drzá na starší ročníky? To by se jí mělo 
zatrhnout." 
Chtěla jsem něco vykřiknout, ale jako první si toho všiml Remus. Chytnul mě za ruku a zašeptal, "Nech to být, budeš 
mít jen potíţe." 
Přikývla jsem a okázale je, ignorovala.  
Došli jsme k portrétu, který stráţil vchod do naší koleje. 
Byla to docela tlustá ţenská neboli paní trochu více při těle. 
"Tak, tohle je Buclatá dáma, pozdravte!" 
"Dobrý den", ozvalo se mnohohlasně. 
"No tě pic", zašeptala jsem. Naštěstí mě nikdo nezaslechl, tedy aţ na Siriuse. Ten se na mě překvapeně podíval. 
"No, co?" vyhrkla jsem. 
"Ale, nic!" řekl a usmál se. 
"Heslo pro tento týden zní : Caput Draconis, to si velmi dobře zapamatujte.“ 
 
Na pokoji, jsme jiţ měli všechny svoje věci. Vytáhla jsem si z kapsy knihu, skočila na postel a dala se do čtení. 
" Co to čteš?" Zeptala se mě, Lily.  
"Ale takový napínavý čtení, znáš Capoteho? Ne? Tak tento román se jmenuje Chladnokrevně a je to o tom jak nějací 



 

dva maníci v Kansasu, to je v Americe. Vyvraţdili celou rodinu, a to kvůli 50 dolarům. Drsný, co?" 
"TY čteš takový knihy, a to ti vaši dovolí?" 
"Nedovolili by to. Ale co oči nevidí, to srdce nebolí. Znáš to." 
Podívala se na mě udiveně, " Jasně, máš pravdu." 
 
Odloţila jsem knihu a podívala se na ni. "Lily, chceš se mě na něco zeptat? Anebo mi snad chceš něco říct?" 
"Já? Ano. Chci se tě zeptat. Jak ses to všechno naučila?" 
"A co všechno?" 
"No to tvoje chování a to jak se nebojíš říct, co si myslíš." 
"Aha, to! To je jednoduchý. Mám totiţ pár kamarádů, těch co neumějí čarovat. A oni se takhle chovaj normálně. No to 
víš, kluci. Takţe já jsem spíš takovej malej rebel. Nebo spíš jak říká moje milovaná sestřička. Ďábel s tváří anděla." 
Podívala jsem se na ní spod řas, jakpak se tváří. 
Jen se usmívala. 
"Tak to jsem moc ráda, protoţe já mám taky pár takových přátel. Jako, mudlů, víš?" 
 
Povídali jsme si ještě asi půl hodiny. A najednou bylo ticho. Slyšela jsem jenom klidné oddychování. 
Asi usnula. Tak nic. Jdu si číst. Kouknu se na pár učebnic a zkusím si pár malých kouzel.  
Do čtyř hodin do rána jsem prolistovala všechny učebnice. 
A spát se mi uţ nechtělo. 
Proto jsem se vydala do koupelny. Trochu se umyla. 
A sešla do společenské místnosti. Kde jsem si ta kouzla zkoušela. Unavená vším tím. Zjistila jsem, ţe bych usnula a 
to jsem nemohla. 
Proto jsem si z kapsy hábitu vytáhla lahvičku. Na které bylo napsáno - Kdyţ budeš moc unavená, trochu se napij. 
Pomůţe to, ale POZOR jen tobě. 
"No jo, zlatej Rhywes." A napila jsem se, ale jenom trošku, a hned mi bylo lépe.  
 
Podívala jsem se na hodinky. "Páni to uţ je sedm." 
Vyběhla jsem na pokoj, převlékla si hábit, na kus pergamenu napsala – 
 

Lily, šla jsem na snídani. Sejdeme se tam. Nezapomeň si věci. 
PS: Raději ne, potom se vrátíme. Nevíme totiž co budeme mít za hodiny. 
 

U stolů sedělo pár lidí, kteří nemohli dospat. A mezi nimi i jedna holka. 
Byla totálně mokrá. 
Jak to? Ono pršelo? Anebo snad, spadla do jezera? 
Došla jsem aţ k ní a zeptala se, "Ahoj, co tady děláš? Proč se nejdeš převléknout. Anebo, chceš vysušit? Já znám 
jedno super kouzlo, chceš?" 
Jen přikývla a nic neřekla. 
Asi je vyděšená. Zamumlala jsem kouzlo, které jsem se naučila od Rhywa. A v mţiku byla suchá. 
"Díky", zašeptala. 
"Ahoj, já jsem Isabel", řekla jsem a podala jí ruku," A ty?" 
"Katharine McDowelová." 
"A můţu ti říkat Kat?" 
"Jasně." 
"A ty budeš chodit na jakou kolej? Kat?" 
"Já, já ještě nevím. Čekám na profesora Brumbála." 
"Aha, jasně. Já si přisednu, můţu?" 
Povídaly jsme si jen chvíli a nejednou byl tam. Přišel tak neslyšně. 
"Tak, vidím Katharin, ţe ses uţ seznámila se slečnou Isabel Writtovou." 
"Ahoj dědečku." 
Vyvalila jsem oči. "Coţe?" 
"Aha. Jak vidím Kat, tak jsi nic neřekla. No nic. Omlouvám se, ţe jsem ti to pokazil. Ale neboj, uţ se to nebude 
opakovat." 
"To nevadí, já jsem to chtěla Isabel říct. Fakticky!" Dodala, kdyţ viděla nevěřící výraz v očích Brumbála. 
 
A najednou se rozjel takový šrumec, ţe jsem nevěděla, kde jsem.  
„Ahoooj Isabel", ozvalo se mnohohlasně. 
„Doobrýý den profesore Brumbále, my jsme vás neviděli." 
„To je v pořádku pane Blacku, já se s vámi loučím, a vy slečno McDowelová pojďte se mnou. Zařadíme vás." Mrkl a 
odešel. 



 

V závěsu za ním Kat, která mi zamávala a povzdechla si. 
„Kdo to byl?" 
„Nová studentka. Jmenuje se Katharin. A jinak nevím. Doopravdy to nevím." Dodala jsem, kdyţ jsem viděla ten 
nevěřící výraz v očích všech. 
„Jen jsme si povídali, neptala jsem se kdo je její otec, kolik má peněz a kde ţije. A příjmení jste slyšeli. Tak si to 
vyvoďte." Zamračila jsem se na ně a sjela pohledem do talíře a dál jsem je okázale ignorovala. 
„Tak teda, promiň." 
„Ne to je v pohodě. Já, bych se měla omluvit." 
„Tak, tady máte rozvrhy na celý školní rok." TO PROMLUVILA, McGonagalová, která byla ředitelkou naší koleje. 
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"No, tak to je skvělý. Ještě, ţe je pátek." 
"Proč?" Zeptal se, James. 
Podívala jsem se na něj a odpověděla. "Aha, ty to nevíš. Bylinky učí moje sestra." 
"No, tak to bude skvělí, nebo ne?" Dodal, kdyţ uviděl můj šokovaný výraz. 
"Uvidíš, počkej si na pondělí. Anebo taky ne. Uţ se blíţí. Jde sem." Zašeptala jsem a pomalu si balila věci, abych 
vypadla dřív, neţ dojde aţ ke mně. 
Bohuţel jsem to nestihla. 
"Isabel. Pojď se mnou. Něco si spolu musíme vyřídit." 
"A ono to nepočká?" Zeptala jsem se jedovatě. 
"To víš, ţe to nepočká" 
"Ale já mám za chvíli hodinu. To. No, přeměňování. A to je moc důleţitý. Ţe ano Margareth. Tedy, pardon  paní 
profesorko."  
"A nezdá se ti, ţe jsi drzá." Vykřikla na mě a chtěla mě uhodit. 
Ale naštěstí se tu objevil ředitel a zvolal. "Slečno Margaret, nepamatujete si, co jsem vám říkal?" Promluvil a ona hned 
zkrotla. "Jistě pane řediteli." 
"No tak, moji milí studenti. Za chvíli vám začíná první hodina. Honem." 
 
"No tak to teda bylo, měla jsi pravdu ta tvoje sestra. No, škoda mluvit. Jste určitě sourozenci? Vţdyť jste kaţdá úplně 
jiná." 
"Já vím. Ale co s tím naděláš. Nic. Kde je Kat? Neviděli jste ji?" 
"Hele, já jsem tady." 
"Tak co, jak to dopadlo?" Zašeptala jsem jí do ucha. 
"Co bys řekla?" 
"Dostala jsi se taky do NEBELVÍRU?" 
"Trefa." 
"Jupí, tak to je super. A kde budeš spát? Doufám, ţe se mnou a Lily. My jsme tam sami dvě, víš?" Podívala jsem se 
na ni s nadějí v očích. 
"Jo. To máš recht." 
"No teda Kat, ty mě překvapuješ. Bych se divila, kdybychom tomu tady nedaly pořádně takříkajíc na prdel." 
Rozesmály jsme se, aţ se po nás všichni ohlédli. " Počkej Kat, já ti představím své přátele. Zatím máme ještě 5 minut 
čas." 
"No tak pojďte sem. Tak Kat tohle jsou James, Sirius, Remus a Severus a tohle je Lily, ta bude s námi na pokoji." A 
postupně jsem na ně ukázala. 
"A lidi, tohle je Kat." 
"Ahojky" 
 
Vstoupili jsme do třídy a vyučování mohlo začít.  
Bylo vynikající, jak nám všechno šlo. Na chvíli jsem se zamyslela. Je to úţasný, takhle skvěle jsem si to ani 
nepředstavovala. 
Doufám, ţe nikde nepotkám nějakýho blba ze Zmijozelu. 
Hodina skončila. Blýskla jsem se tím, ţe jsem věděla skoro všechny otázky na odpovědi, který mě poloţila 
McGonagalka, Křiklan anebo Kratiknot. 
Ale mezitím, bylo to, na co jsem se těšila ze všeho nejvíce a to bylo létání. 
A to jsme bohuţel měli zároveň se Zmijozelem. Kde byl kamarád Bellatrix, Lestrange a její sestřička Narcissa. 
Ach jo, ta byla ještě namyšlenější neţ její setra. 
A to jí bylo teprve 11. No to nám to hezky začíná. 
Ale to co jsem fakt nečekala, bylo to, co se stalo. 
Ten odpornej zmetek, ta krysa si stoupla vedle mě. Ptáte se kdo? 
No přece. Ten kámoš Belly.  
Stoupnul si vedle mě, ale tak blízko, aţ mi z toho bylo zle a mluvil o tom, ţe mě čeká dost problémů, jestli nebudu na 
všechny ze Zmijozelu hodná. 
 Mohl by na to někdo doplatit.  
"My víme, ţe se nebojíš. Ale co oni? "A kývl hlavou směrem k mým přátelům.  
"Ty ochrany nemají oni, ale ty! A ty je všechny neuhlídáš. To si zapamatuj" A ustoupil bokem, dále ode mě. 
No teda, to jsou bastardi.  
Mile jsem se na něho usmála a odpověděla. " A ty vzkaţ, těm svým "šéfům", ţe to dokáţu. Ať nemají strach." 



 

"Jak myslíš, my jsme tě varovali." 
Hodina dále pokračovala nerušeně a bez problémů. 
Ale to, co mi ten - zmetek řekl, mi stále znělo v hlavě.  
Na konci hodiny mě kluci odchytili a za všechny se zeptal James. "Co to mělo znamenat?" 
"Ale, nic. Jen se mě snaţil zastrašit." 
"A co ti řekl?" 
"Nic, nech to plavat." 
 

6. Kapitola 
 
Co budeme dělat? 

 
Po obědě jsme si ještě došli na kouzelné formule. Kde bylo zase vše v pohodě.  
Měli jsme je s Mrzimorskýma. 
A na rozhovor, který jsem vedla s tím idiotem ze Zmijozelu jsem totálně zapomněla. 
Ale nemělo to mít dlouhé trvání. 
Kdyţ hodina skončila, všichni jsme vyběhli na chodbu. Tedy všichni aţ na, Lily. Ta zůstala ještě chvíli vevnitř. 
Chtěla jsem na ni zavolat ať si pospíší. Ale v tu chvíli jsem uviděla její obličej. 
Byla bledá. A uslyšela její výkřik.  
Našla ve své tašce nějaké mrtvé zvíře a lístek, na kterém bylo napsáno - Příště to můţeš být TY, ty mudlovská 
šmejdko. 
Přiběhla jsem za ní a chytla ji dříve, neţ se mi sloţila k nohám. " Lily. To bude v pořádku. Neboj se. Já se o to 
postarám." 
"Ne, my se o to postaráme, všichni. Aby si ti hajzlové nemysleli, ţe můţou všechno", ozvalo se čtyřhlasně. A do toho 
řekla Katty, " Jasně, to jim nedarujeme." 
"Lily, pojď, nemysli na to. My si nějak poradíme, aby to nedělali. " 
"A co na ně seslat nějakou kletbu?" 
"A jakou ty chytráku. Ty nějakou znáš?" 
To toho všeobecného zmatku jsem promluvila já. "Nebojte, já něco vymyslím, ale budu potřebovat vaši pomoc. 
Sepište mi, co by to mohlo být a já pak vymyslím jak na to." 
"Ty to dokáţeš?" Zeptala se mě, Lily. 
"Já ti věřím", řekla na to Katty. 
" Jasně, díky za vaši důvěru." 
 
Celou cestu nahoru do věţe jsem přemýšlela jak na to, a pak mě to napadlo. 
Ale problém je v tom, ţe nevíme, kdo to byl. Kdo to tam dal. Jak to zjistíme? Na to se budu muset podívat, anebo se 
mám zeptat Rhywese? 
Jasně, to je nápad. On mi pomůţe. A to moc rád. 
On totiţ nesnáší namyšlený blbce, co si myslí, ţe ví vše líp. A bez nich by byl svět v troskách. 
A přitom je to spíš naopak. 
Ach jo, to bude ještě den, udělám to jak detektiv z telky. 
To by se tedy naši divili, co já z té televize nepochytím. Byli by pyšní. 
Anebo taky ne? No. To se ještě uvidí. 
"Lily. Pojď sem. Chci si s tebou popovídat. Nebo ne. Napíši ti otázky a ty mi na ně dáš písemné odpovědi. Ano?" 
Přikývla a já si vzala do ruky pergamen, brko a kousala do něj a přemýšlela, co mám sakra napsat. 
 
Kdo si myslíš, ţe to byl? 
Byl to někdo ze Zmijozeláků a nebo ne? 
Všimla sis něčeho podivného? 
Motal se někdo kolem tebe a byl moc blízko? 
Neslyšela jsi něco podivného? 
Nenaštvala jsi někoho v blízké minulosti? 
Nemohl to být někdo, koho znáš? 
 
"Na, Lily, tady to máš a snaţ se psát to nejvíce pravdivě, a kdyţ budeš mít nějaký problém tak se zeptej a můţeš 
napsat i nějaké svoje poznatky Díky." 
"Ne, Isabel já děkuji tobě, jsi ta nejlepší kamarádka" Podívala se na mě a usmála se. A dala se do psaní. 
"Já na chvíli odejdu a zajdu za klukama do společenky, kdyţ chceš tak si zatím odpočiň." 
Usmála se na mě a zavrtěla hlavou. "Ne, ale moc ti děkuji, já to zvládnu, to je v pohodě." 
Podívala jsem se na ni a usmála se. Vzala jsem si do ruky knihu o lektvarech a formule a odešla jsem. 



 

Dole seděli kluci a povídali si z Katty." Tak, co? Přišli jste na něco? Já teda skoro na nic, ale mi na to přijdeme." 
"Kde je Lily?" 
"Ona, něco píše. Zápis o to co si myslí, ţe se stalo." 
"A to je v pohodě, nebude jí z toho zle?" Zeptal se starostlivě Severus. 
"Já ji řekla, ţe to můţe nechat na později. Napsala jsem jí pár otázek. A nechala ji tam. Katty, nešla bys tam za ní. 
Pohlídat ji. Aby se nesloţila?" 
Katty se na mě usmála a přikývla. Kluci se za ní smutně koukali a nikdo nepromluvil. Opatrně jsem začla zkoušet, 
jestli budou reagovat. "Tak co? Kluci. Přišli jste na něco? Kdyţ jste tady tak seděli?" 
"Jasně. Uţ víme, kdo to byl. A myslíme, ţe ti to bylo jasný hned od začátku. Není to kvůli tomu, ţe je, co je. Ale kvůli 
tvému chování ke starším…“ Vyhrkl James. 
"Ale to bylo i na mě moc, vykřikla jsem. " Coţe? A co to má s tím, sakra společnýho. To je mám nechat, ať se naváţej 
do mladších a bezbranejch? Nebo, co jsi tím myslel?" 
"Ne. On to nemyslel takhle", vyhrkli na jeho obranu Remus a Severus. "On myslel, abychom se na ty individua 
zaměřili" 
"A nenapadlo vás, ţe to udělal spíš někdo, kdo neumí zas tak moc dobře čarovat? Oni by si vymysleli něco jako 
kletbu." 
"Jasně. Ţe jsem na to nepřišla hned. Je to jasný jak facka. Měli jste pravdu. Je to kvůli mně. Ale ne proto, jak se 
chovám. I kdyţ jo, ale ne tak jak jsme si mysleli." Vyhrkla jsem jedním dechem. 
"Coţe? Jak to myslíš?" Zeptal se mě Sirius. 
Podívala jsem se na něj a odvětila," No přeci, moje milá sestra nikdy nebyla nadšená z mých přátel. Nikdy bez 
vyjímky. Kluci, kteří se, se mnou přátelili by jistě v té společnosti, která je podle ní pro mě prospěšnější a lepší, 
neuspěli. To bylo jiný kafe. Takový malý zločinci." 
"Ty ses přátelila se zločinci?" Promluvil Remus a hlas se mu chvěl. 
Vstala jsem a začala jsem chodit po pokoji. 
A pak jsem promluvila" Ne, to ne! Nechci šokovat, to fakt ne. Ne zločinci v pravém smyslu slova. Ale tak, ţe se nehodí 
pro MĚ. Holka z "vyšší" společnosti. Chápete? No rebelové je praví slovo. Nespokojení s okolním světem, 
nerovnováhou mezi dobrem a zlem. Protestující proti dospělým atd. Můţu za to já, sakra." Otočila jsem se k nim, 
posadila se a poloţila hlavu do dlaní. 
 
"A to ti vaši tolerovali?" Zeptal se mě Sirius a posadil se vedle mě. 
Podívala jsem se na něj a zavrtěla hlavou. "Ne. Oni by to nedovolili, kdyby věděli, kde je pravda. Trochu jsem 
poupravila to, co jsem o nich řekla našim. No, ţe jsou to úplně normální kluci, ale ţe jsou nepochopení. A já. Teda 
my, všichni bychom to měli napravit. I kdyţ neumí čarovat jako my. Ale jsou to ţiví tvorové, myslící ţiví tvorové a mají 
právo ţít. Nemohou být naši otroci, nejsou to zvířata. A ani ke zvířatům bychom se takhle nechovali, jak se chovají 
někteří kouzelníci, k lidem. A ti co se takhle chovají ani nejsou myslící.“ 
"Ale, sestřičko? Tohle by se pár lidem, který znám nelíbilo. Mohli by na tebe,…“ 
"No, a co? Mně to nevadí. Já vţdy řeknu, co si myslím." 
 
"Ano, ale nemuselo by se ti to vyplatit. Ale skrz to tady nejsem. Jde o ten politování hodný incident. Ten co se stal 
jedné tvé spoluţačce. To bylo doopravdy hrozné." 
"Ještě řekni, ţe tě to nepotěšilo?" 
"Ale, no tak. Co si o mě pomyslí tvý… přátelé?" Odfrkla si pohrdavě. Bude se to samozřejmě vyšetřovat a pan ředitel 
na to dohlédne." 
Koukala jsem na nich, jako by spadla z Marsu. "A máte nějakou stopu? Kdo to jen mohl udělat?" 
"Asi někdo, kdo nemá rád, takové lidi. Jako je ona." 
"Lidi? Co -, co tím myslíš? Je to čarodějka, stejně jako ty anebo já" Vykřikla jsem a přiblíţila jsem se aţ k ní. 
Reflexivně ustoupila a bylo vidět, ţe je v pokušení vytáhnout hůlku a potrestat mě. 
V tu chvíli jsem pocítila jemný tlak na svém levém rameni a tichý šepot. " Vykašli se na to. Nech to být. Za ty potíţe to 
nestojí. To bude v pohodě. Já to přeţiju." Byla to, Lily. V očích měla slzy, ale mluvila klidně. 
"Ano. Já vím, jak to myslíte. Myslím, ale ţe vyšetřování nebude nutné. Nebyl to nikdo. To já, já si tam dala to zvíře. 
Chtěla jsem, abych byla litovaná. Nechtěla jsem, aby to došlo tak daleko. Doopravdy, ne." 
"Dobře, vyřídím to panu řediteli. A on si s vámi ještě promluví", odvětila posměšně Marge. 
Chtěla jsem něco dodat, ale zastavil mě pohled Katty. A její oči, dívali se na mě jako by mě chtěli říct - sakra, mlč. A 
proto jsem neslyšně zašeptala- Co?  Pokynula mi, abych šla za ní. 
"Tak zatím, ahoj, tedy nashledanou paní profesorko. Děkujeme, ţe jste nás informovala. 
Jakmile odešla, všichni jsme se dívali a musím podotknout, ţe úplně všichni, dost nechápavě. 
Neţ se dala, Lily do vysvětlování. 
Do toho ji však skočil James se Siriusem. 
"Co to mělo všechno znamenat. Sakra, proč bys, něco takovýho dělala, vţdyť to je nesmysl, to ti nikdo neuvěří. Koho 
kryješ?" 
 
"Ale, ne. Já nikoho nekryji. Já jsem to řekla proto, aby odešla. My dvě totiţ víme, kdo to byl, i kdyţ ne úplně. 



 

Sedla jsem si znovu na zem u krbu a vrtěla jsem hlavou. "Já to asi nechápu." 
"To nejsi sama", ozvali se kluci. "Kdo to teda byl?" 
"Jeden kluk, z Mrzimoru. Potloukal se kolem mě a dal mi krabičku. A, no řekl, ţe je to pro tebe od nějakýho ctitele 
nebo co říkal. No, dal mu to, ţe prý nějakej starší kluk. Ale já na to úplně zapomněla. Vzpomněla jsem si na to, aţ 
kdyţ jsem psala odpovědi na ty otázky. Ta otázka, jak ses ptala, jestli se nestalo něco divnýho. No, a já. Prostě mě to 
do sebe zapadlo. Ale stále to nechápu. Proč by to dělal. Zrovna on a tobě?" 
"Který kluk to byl?" Zeptala jsem se, Lily. "A jseš si jistá. Neřekl to třeba jinak?" 
"No. Počkej. Ještě se zamyslím. Ne. Uţ vím. Řekl, ţe je to od tebe a ne, pro tebe. Nejistě se zavrtěla. 
"Nemohli bychom zajít ke klukům do pokoje? Tady se cítím trochu divně. Mohl by nás někdo poslouchat. A to bych 
nerada. " 
Vystoupali jsme po schodech k loţnici kluků. 
"Tak, kdo to byl?" Zeptala jsem se, Lily. 
"No, on se nepředstavil. Takovej menší, silnější postavy." 
"Jasně, já vím. Ten se jmenuje, …počkej. Nemůţu si vybavit jeho jméno." Vyhrkla jsem. 
A na to navázali James se Siriusem. "Ano. Ten se s námi bavil. Vypadal jako ňouma, ale měl dobrý kecy. Řekl, ţe se 
jmenuje… Petr? Jo, jasně Petr."   
"Ale, proč by to dělal?" Zeptal se Remus. 
"No, to bychom měli zjistit. Ale jak? Moţná to nebyl jeho nápad. Stačí se ho zeptat a bude to. Třeba nám řekne 
pravdu? " Podotkla, Lily. 
Na to, však  odpověděl Severus. "Myslíš? Já bych mu moc nevěřil. Můţe si vymýšlet. Ale já vím o něčem, co nám to 
řekne na 100%. Stačí něco pouţít a to mu uţ rozváţe jazyk. A my si můţeme být jisti. Ţe je to co řekne pravda. Víš, 
co mám na mysli? "A otočil se směrem ke mně. 
"No teda." Klepla jsem se do čela. " Tohle by mě fakt nenapadlo. Ty jsi teda." 
"Co je? Co bude?" Zeptali se zmateně James s Remusem. Ale Sirius souhlasně kýval hlavou. " Máte na mysli. Sérum 
pravdy - Veritasérum?" 
"No teda? Siriusi, ty jsi hlavička. Ty jsi na to přišel a úplně sám." Posmívala jsem se mu. 
Ale kdyţ jsem uviděla jeho vraţedný pohled, trochu jsem své tvrzení poupravila. "Ty se nezdáš, ale jinak jsi fakt dost 
chytrej, kdyţ chceš." 
Po mém výlevu se trochu začervenal a zašeptal. "Díky." 
"A vy víte, kde ho seţeneme. Nebude to určitě nic jednoduchého." Poznamenal Remus. 
"A nebylo by přece jen lepší se jej zeptat. Potom ho můţeme poţádat, jestli by to nevypil sám. Aby se potvrdily naše 
domněnky? "Zašeptala vyděšeně, Lily. " Nemohl by to pak pouţít proti nám. Víte jak to myslím?" 
"Má pravdu. Ale stačí, malý kouzlo a zapomene, ţe nám to řekl. Co ty na to? Já ho seţenu v knize od dědy." 
Zamumlala mi Katty do ucha. 
"Tady Katty má skvělej nápad. A myslím, ţe by to šlo i tak. Uţ vím jak na to. Tady je plán. Poslouchejte." 
A začala jsem psát všechny kroky, co nás čekají na pergamen. 
 
1. Seţeneme vše, co potřebujeme a to, 
 za a) knihu podle které to uvaříme 
      b) ingredience na přípravu 
 
2. Musíme se k němu dostat co nejblíţe, 
 někdo z nás se s ním spřátelí a získá si jeho důvěru a pak je tu bod 3 
 
3. Zeptá se ho, jak to bylo doopravdy 
 
4. Potvrdíme to anebo vyvrátíme pomocí lektvaru. 
 
"Tak, kdo si co vezme na starost?" Zeptala jsem se a podívala se kolem sebe. " Máte-li někdo ještě jiný návrh sem s 
ním." 
"Já se Siriusem seţeneme knihy, v kterých by to mohlo být. Ale jak ty knihy dostaneme, to si zatím nechám pro sebe. 
Ale pak vám to vysvětlím. Teď na to totiţ není čas. Ale lepší by bylo, kdyby nikdo nepoznal, ţe ty knihy zmizeli. Nevíte 
někdo jak to vyřešit?" 
"Já se na to podívám do té knihy. Myslím, ţe by nám pomohlo malé kopírovací kouzlo. Já se ho naučím a pak to 
udělám. Můţu tam jít s vámi?" Mrkla na ně Katty. 
James se Siriusem se na sebe podívali a přikývli. "Jasně. Tak zítra. Večer počkej tady ve společence. Kolem 
12hodiny večer. Vydáme se na cestu tak aby nikdo nevěděl, ţe nejsme v postelích." 
"Isabel, my dva bychom to pak mohli uvařit. Bude to docela těţký, mi to však určitě zvládneme, ale kdo seţene 
ingredience?" Zeptal se Severus a rozhlédl se kolem sebe.  
Já jsem přikývla a řekla. "Jasně, máš pravdu. Ty ingredience jsou důleţitý. Tak, kdo si to vezme na starost?" 
Na to odpověděla, Lily zároveň s Remusem. "Já to seţenu." A pak se rozesmáli, zase zároveň. 
"Dobře. Tak je seţenete spolu. Tak a teď to, kdo se s ním spřátelí. Co vy dva?" Usmála jsem se směrem k Siriusovi a 



 

Jamesovi. 
"Jasně, proč ne." Přikývli. 
"Tak, a teď je vše naplánováno. Můţeme rozjet akci - Pravda nade vše." 

 
 
Trvalo nám dva měsíce, neţ jsme vše vyřídili. 
A to nejtěţší bylo před námi. Donutit ho aby to vypil. 
"Tak co, kluci? Spřátelili jste se s ním?                                                  
"Jasně! My jsme, spolehliví. Nebo sis myslela, ţe ne?" Mrkl na mě Sirius.  
Já jsem na něj taky mrkla a zašeptala s přivřenýma očima. A milým úsměvem. "To víš. Tobě, já věřím všechno. 
Úplně." 
Trochu zčervenal a uhnul pohledem. 
A nad jeho reakcí se všichni, kdo byli v doslechu a viděli, co se děje rozesmáli. 
"No, teda? Siriusi? Ty ses nám zamiloval?" Zavrkal James. 
"Jamesi, ty máš co mluvit." Rozčílil se a pak se rozesmál. "Fakt vtipný." A dal se do zkoušení kouzel do přeměňování. 
"Ale?"  
"Nech ho být", vzala jsem Jamese za ruku, sedla si k němu a začala vyzvídat. " Kdopak je ta nešťastnice", zeptala 
jsem se úplně váţně. Kdyţ jsem, ale uviděla jeho vraţedný výraz, hned jsem svou řeč napravila. 
"Teda šťastná. Jsem, chtěla říct", nešťastně jsem se podívala na Siriuse. On se jen usmíval a nic neřekl. "Tak dík", 
zašeptala jsem neslyšně a naznačila, jak bych ho nejraději uškrtila. 
„Za nic.“ Odvětil Sirius. 
Chvíli se jen tak ošíval. Kouknul se po Katy, která se učila s, Lily na druhé straně společenky a  podíval se do země. A 
pak zašeptal." Katty." 
"Aha, a já si myslela, ţe jsem to já." Obrátila jsem na něj svůj nejlepší, nešťastnej obličej. 
"Fakt? A to já si zase myslel, ţe se ti líbí někdo jinej", řekl a mrkl směrem k Siriusovi. 
A to jsem zase pro změnu zčervenala já a zamumlala. "No, líbí. Ale jen, líbí. A to mě je teprve 11, takţe to nic 
neznamená. Nemůţu přeci začínat vztah uţ tak brzo. Nemělo by to dlouhý trvání a to já nechci. Chci, aby to bylo 
pozvolný, ale trvalí. Ať si kaţdej vyzkouší co a jak. A pak třeba. " Dodala jsem rozváţně. 
"No teda. Ty mluvíš fakt dost chytře. Myslím, ţe z tebe bude někdo hodně důleţitej."  
"Co vy to tam, vy dva? Snad nepomlouváte?" Zeptal se Sirius. 
"Tebe, ţe jsi úplná primadona", rozřehtala jsem se, kdyţ jsem viděla, jeho nechápavý výraz. A dodala, "Nech to být." 
"Isabel? Mohla bys sem? Na chvíli? Já s, Lily, na tebe máme malý dotaz." 
"Jasně, uţ letím." A rozběhla jsem se směrem k nim a skočila mezi ně na pohovku. "Copak? Co byste si mé drahé 
přítelkyně přáli? 
"No, tady Lily. Chtěla by se na něco zeptat, ohledně Severuse." 
"Jo? A o co jde?" 
"Jestli,… No tak, Lily. Řekni to sama." 
"Tak jo." Vyhrkla. Mluvila rychle a docela nesrozumitelně, ale pochopila jsem. No, on. Severus se mi líbí. No, a... 
Sakra, já nevím jak to říct. Chtěla bych, aby mě pomáhal s lektvary. Jemu to jde, a je v tom skvělej a já bych chtěla 
taky. Ale. Nejde mi to a myslím, ţe kdyby mi pomohl." Skončila svou řeč nešťastně. 
"Chápu to dobře? Ty ho máš ráda, chceš s ním být v těsném kontaktu a  byla bys ráda, kdyby ti pomohl s přípravou 
lektvarů. Je to tak?" 
"Jo, to je ono. Vy si totiţ spolu báječně rozumíte. Máte toho spolu tolik společnýho. A on, má tě rád." Podívala se na 
mě s nadějí v očích. " Zeptáš se ho na to?" 
Otočila jsem se k ní, vzala její ruce do svých a řekla. " To není ţádnej problém. Řekni mu to sama, uvidíš. On bude 
rád. Pořád o tobě mluvil. To jak si silná. A ţe ses nesloţila po tom, co se stalo. Ţe jsi chytrá a pěkná a určitě bys 
nestála o něho. 
A ono je to úplně jinak." 
"Jé. Tak to je super. A to si Lily, myslela… No. To je teda skvělí. Pořád mluvila o tom, jak je to beznadějný." Zašeptala 
mi do ucha Katty a ještě více ztlumila hlas. 
"Ţe, on je zamilovanej do tebe. Pořád spolu trávíte tolik času, rozumíte si. A tak. Pořád dokola. Slyšela jsem to kaţdý 
den nejméně 100x." 
"No teda. A ono to bylo spíš naopak. On o ní taky mluvil pořád.  
Lily, on tě má rád a hodně, denně o tobě mluvil. Ţe pro tebe není dobrej a kdo by chtěl takovýho jako je on. A ještě k 
tomu ty. Taková hezká holka. Vařili jsme, ty víš, co a on pořád jen Lily tohle a Lily tamto. Myslela jsem si, ţe mě 
klepne." 
Neklidně jsem se zavrtěla a vrhla pohled směrem k Remusovi, Jamesovi a Siriusovi. Severus tady nebyl, měl něco v 
lektvarech. Nějaký doučování, ne ţe by to potřeboval. Ale chtěl být nejlepší. A pak jsem hodila očkem po Katty. "A co 
ty? Tobě se líbí . . ." 
"No,…“ zamumlala a zrudla jako rajče. "James." Zašeptala. 
"Tak to je tedy gól." Rozesmála jsem se, aţ se po mě všichni podívali. A dodala jsem. " Tak jsem to nemyslela. On mi 
totiţ řekl to samé." 



 

A spiklenecky jsem na ni mrkla. 
"No, tak to bychom měli." Zamnula jsem si ruce. "A co Remus?" 
"Co by?"Vyhrkli obě jedním dechem. 
"Nenecháme ho přeci bez holky." 
"Neboj. To se vyřeší samo" Dodala Lily. 
"Jak to myslíš?" Zeptala jsem se zvědavě. Neodpověděla, jen se usmála a dále se věnovala učení.  
 
Uţ se pomalu blíţili Vánoce. 
Byl listopad, 14. 
A tento den se to mělo stát. 
Přípravy trvající jiţ bezmála tři měsíce měli být tohoto dne naplněny. 
Svítilo slunce, byl příjemný podzimní den. 
A James se Siriusem a jejich novým přítelem se vydali k jezeru.  
My ostatní z naší party jsme se vydali v jejich stopách. 
Posadili jsme se pod strom, asi 300metrů od nich a povídali si.  
Uběhla hodina, a já se vydala splnit svou část plánu.  
Zvedla jsem se ze svého místa a došla k nim. 
"Ahoj kluci. Copak tady děláte, snad neplánujete další lumpárnu? Doufám, ţe jste nezapomněli na ten trest. Ve tři 
máte být u Křiklana, za ten incident při lektvarech." Podívala jsem se na Petra a řekla. 
"Oni totiţ nechali vybuchnout kotlík a to z nějakým odporným lekvarem, nedávali pozor a přidali tam něco, co tam 
nepatří. Jako vţdy. A ty? Kdo jsi ty? Kluci o tobě jednou mluvili. Počkej, já si vzpomenu. Jo, uţ vím. Ty jsi Petr. Ţe 
jo?" 
Pouze přikývl a koukal jako právě vyoraná myš. 
"No. A já jsem Isabel." 
"Jo. Já vím, kdo jsi. To, jak jsi sjela ty Zmijozeláky, to bylo něco. Ty uţ si nic nedovolili. Co?" Podíval se na mě a dál 
pokračoval ve svém monologu. 
Vyjeveně jsem se podívala na kluky. Ti se jen uculovali a ani nemukli. 
No, a to bylo i na mě dost a proto jsem mu skočila do řeči. "Jasně. Díky. Moc mě těší, ţe jsem na tebe udělala takový 
dojem. No. Jen jsem se tě chtěla na něco zeptat." Mrkla jsem na kluky a ti ihned pochopili. 
"Sakra. Měli bychom jít. Jamesi pojď. Ať Křiklan nevyvádí." A s tím se zvedli a odešli. 
Vypadalo však, ţe si toho ani nevšiml. 
Koukal se na mě. 
Aţ mi přišlo jako by se díval na jinou bytost. 
Někoho jako, skoro boha. To byla pro mě novinka. 
Přišlo mi docela sprostý na něj vyjet s tím, proč jsem tady. 
A proto jsem začalo velmi, ale velmi opatrně. 
"Slyšel jsi o tom, co se stalo na začátku roku? No, té holce z Nebelvíru. Lily, se jmenuje." 
Podíval se na mě a neklidně se zavrtěl. "Ano. Proč se ptáš?" 
"No, protoţe je to moje kamarádka. Mluvila o tom, ţe jsi jí to dal ty." Chtěla jsem pokračovat, ale přerušil mě. 
Vykřikl. "Tak to lţe. Já. Ona si to tam přece dala sama. To vědí všichni." 
Tohle bylo i na mě dost. "Tak ty tvrdíš, ţe mi lhala? Anebo lţeš ty?!" 
"Tak dobře. Já ti řeknu, jak to bylo doopravdy. Ale musíš mi věřit." Dodal a začal vysvětlovat, jak to bylo. 
 

7. Kapitola 

Událost, která změnila můj život 
 
Tomuto všemu, však předcházela událost, která měla rozhodující vliv, a změnila naše ţivoty.  
 
Blíţil se první zápas ve famfrpálu tohoto roku. Nebelvír měl hrát proti Zmijozelu. A komentátorem nebyl jmenován 
nikdo jiný, neţ Lucius Malfoy.  
I kdyţ jeho averze proti Nebelvíru byla všem známá. 
"Jak ten to dělá?" Zeptal se za všechny Sirius. 
" Siriusi víš, on je totiţ bezvadnej herec. Za tu roli co tak perfektně hraje, by jistě obdrţel Oskara. To je cena, v 
mudlovským světě, za hraní ve filmu." Dodala jsem, kdyţ jsem uviděla jeho nechápavý pohled. 
" No, nevím. Ale je to pro něho poklona. On totiţ nic jinýho neţ hrát neumí." Rozesmál se James. 
" To jo. Ale jinak je hezkej. Co říkáš Isabel?" Kdyţ uviděla Katty můj nevěřící výraz, dodala. "   Jako kluk. Myslím. No, 
to. Ţe je,… Nech toho. Dobře, byl to vtip." 
Přistoupila jsem k ní blíţ a zašeptala. " Máš pravdu, ale. Řekla jsi Jamesovi, co k němu cítíš?" 
" No, zatím ne. Ale, neboj. Jestli Nebelvír vyhraje" 
Rozhlédla jsem se kolem sebe. Vzala za ruku Siriuse a zeptala se ho. " Proč Malfoy nehraje? " 



 

" Přeci by se neumazal." 
" Aha!" 
James se zatváří hodně důleţitě a vyhrkl. " Já bych jim to ukázal. Se mnou by byli neporazitelní." 
" Prosím tě, abys při tom nepraskl. A jako co bys hrál?" 
" Já. Já bych byl rád chytač, ale brankář by byl taky fajn. A co ty Isabel, ty bys nechtěla taky hrát?" 
To víš, ţe jo. Oboje zní skvěle." 
Mezitím, co jsme si tak příjemně povídali, zápas začal.  
 
Zpočátku byl stav velmi vyrovnaný, ale za chvíli začal mít navrch Zmijozel a vedl 90:30. A pro Nebelvír to vypadalo 
dost špatně. 
" A sakra. Jestli to vyhrají, tak to bude zase horší, neţ to bylo. Oni jsou totiţ strašně moc namyšlení jiţ teď. A jestli to 
vyhrají. Bude to ještě horší." Poznamenal Sirius.  
Padlo pár branek na kaţdé straně. Kdyţ. Komentátor změnil téma. " Vypadá to, ţe si zmijozelský chytač Larry Flint 
všiml zlatonky. Ano. Letí směrem k zemi, ale to ne. Byl to jen odlesk něčeho na zemi. Ale, co to vidím. Směrem k ë 
Zmijozelským branám míří chytač Nebelvíru a chytá, zlatonku. Ano, je to tak a Nebelvír vyhrává svůj první zápas 
200:130.  
" Jóóó, supeeer." Celý Nebelvír nadšeně skandoval. " Hurááá, vyhráli jsme to." 
" Ano, děkujeme Zmijozelu a Nebelvíru za nádherný sportovní záţitek. A gratuluji Nebelvíru k výhře." Dodal stroze. 
" Teda, ten to hraje. Co?" Reagovala jsem na jeho závěrečnou řeč. " Ale nevím. Co z toho má?" 
" Umí manipulovat s lidmi. Ví co říct a kdy. A kdyţ chce tak dokáţe být milí A to ke všem. Je fakt dobrej herec. Ale 
dost chvály. Hlavně je to ignorantní blbec." Zašeptala jsem Remusovi. Jen se na mě usmál a přikývl. 
" Lidi, já si s ním zajdu promluvit." 
" Isabel, neblbni. A proč?" 
" Siriusi, já chci zjistit, jestli to přes Petra, neposlal, Lily, on. Chápeš?" 
" Já tam půjdu s tebou." Vyhrkl Severus. " Ano, má pravdu. Nemůţeš tam jít sama" Přidali se ostatní. A Katty mě 
chytla za ruku.  
Vzala jsem ji a poloţila ji do, Jamesovi. " Běţte, já za chvíli příjdu. Do hodiny. Nebojte, neudělám ţádnou blbost a 
nikdo mi neublíţí." 
A s tím jsem se od nich odpojila a vydala se směrem, kterým odešel. Uviděla jsem ho. Seděl s tou svou partou, nebo 
spíš stál. Přece se neumaţe. Zhluboka jsem se nadechla, vydechla, odfrkla si a vydala se k nim. Přišla jsem 
dostatečně daleko a ne moc blízko. Posadila se do trávy a vytáhla si knihu, kterou jsem dostala od svého kamaráda 
Michaela. A dala se do čtení.  
 
Za chvíli jsem zaslechla hlasy. Podle tónu se o něčem dohadovali. Najednou ztichli, a bylo slyšet kroky, které se 
pomalu, ale jistě blíţili přímo ke mně.  
Ten někdo došel aţ ke mně a pak promluvil. A to co řekl a jak to řekl, mě hodně překvapilo. Ten hlas byl milý a bez 
stopy chladu, sarkasmu či arogance. Proto jsem zvedla oči a podívala se té osobě do jejich. Byly teplé a laskavé. 
" Ahoj. Ty jsi Isabel? Lucius by ti rád něco vzkázal." A trochu se ošila, ale očima neuhnula. Jen se trochu usmála. Byla 
to dívka, měla vlnité dlouhé vlasy a modré oči. A posadila se vedle mě. 
" Ano, jsem. A ty jsi?" 
" Promiň, moje chyba. Já jsem, Selene. Selene Kentová. Jsem z americké školy v Salemu. A sem jsme se 
přestěhovali. A neţ se zeptáš. Jsem sestřenice Luciuse Malfoye." 
" Aha. A proto jsi tady? No, chtěla jsem ti jen říct. Vzkaţ svému arogantnímu bratranci. Ţe, jestli není ignorant a srab. 
Tak ať mi TO řekne sám. A můţeš mu i vzkázat, ţe mě NIČÍM nevystraší." Podívala jsem se znovu na ni, překvapil 
mě její výraz. Byla potěšená, a usmívala se a pak promluvila. " Měl pravdu. Já jsem mu říkala, ať to udělá sám." 
Zvedla se, oprášila si hábit. A odešla, ještě se na mě otočila, usmála se a zamávala mi.         
Chvíli jsem se za ní koukala a pak jsem pokračovala ve čtení.  
Asi za deset minut se vedle mě ozval jiný hlas, ten nebyl vůbec příjemný, byl ledový jako severák. " Dobrý den, slečno 
Isabel (nějak moc slušnej, co říkáte?) Jak se daří?" 
Zvedla jsem oči od knihy a podívala se do jeho (očí). Dobře, ale vedlo se mi lépe. Pane Malfoyi. Ale děkuji za optání. 
Přejete si něco?" Odvětila jsem zdvořile, ale chladně. 
Jen se usmál. Neboli lépe řečeno, ušklíbl. A řekl. "Necháme těch formalit, ano?" 
" Jasně, uţ jsem se jimi unavila. A copak by si pan Lucius přál?" Zeptala jsem se posměšně. A dál na něj koukala. Jak 
na brouka, kterého bych nejraději zašlápla.  
Bylo vidět, ţe je dost nabroušený, ale klobouk dolů. Zatím se drţel. Tedy všechna čest. Ale nezná mě tak dobře, jak si 
myslí. Očima neuhnul ani o kousek. 
" Moţná jsi Isabel změnila názor." Podíval se na mě a mírně přivřel oči. 
" A ohledně, čeho?" 
" Jde o to. Jaké si vybíráš přátele. No, myslím si. Tedy, vím, ţe nejsou nejvhodnější. Tvoji rodiče by nebyli nadšeni." 
" Aha! Ale, víš, mě je to jedno. Ne, to co by si mysleli naši, ale to co si myslíš TY TO, mě totiţ vůbec netrápí. 
Já sama, totiţ vím, kdo za co stojí a kdo nestojí za nic!  A trochu odstup, stojíš mi ve světle." 
Přiblíţil se aţ ke mě a zasyčel mi přímo do obličeje. " Holčičko, se mnou si nezahrávej. Mohla by ses spálit." 



 

Trochu jsem sebou ucukla, ale hned jsem mu odsekla. " Spálit? Spíš, nachladit. Jsi jak ledovec. Ale to není to, co 
jsem ti chtěla říct já. Nech moje přátele na pokoji. Rozumíš!?"  
Vykřikla jsem na něj. Cítila jsem, jak do mě vstupuje ohromná síla. Tvář mi začínala brunátnět. Zvedl se vítr,  
obloha se zatáhla mraky. Slunce nebylo vidět. Začalo hřmít a blýskat se, a na zem dopadly první kapky.  
Vystrašeně se na mě podíval. Viděla jsem ho přes přivřená víčka. Vykřikl a lidově řečeno, vzal nohy na ramena a 
zbaběle utekl. 
Otevřela jsem oči a šíleně se rozesmála. Viděla jsem, jak utíkají a ani se neohlédli. 
A v tu chvíli vykouklo slunce.  
Posadila jsem se nazpět na zem a začala přemýšlet. 
 
Co se to stalo? Jak jsem to dokázala? 
Do podvědomí jsem si ukryla, tyto otázky a přitom jsem myslela na Rhywa. Aţ se jeho hlas ozval. " Isabel. Ty sis na 
mě vzpomněla? To jsem rád. Copak bys potřebovala? Stýská se mi po našich rozhovorech." 
" Mě taky. Nikdo mi tady nerozumí tak jako ty. Víš, chtěla jsem se tě zeptat. Proč se to stalo? To počasí, proč se 
změnilo?" 
" Isabel. Nevím přesně, ale asi se tvoje schopnosti ovlivnit svými pocity okolí zvýšily. Pamatuješ si na strop ve svém 
pokoji?  A teď jsi dokázala tohle. Je to obrovský pokrok, ve tvém věku,  . . .  
" Ale, jak je to moţné. Nikdo v naší rodině to nikdy nedokázal." Skočila jsem mu do řeči.  
Bylo slyšet, ţe se zamyslel. " No, je moţné. Ano je tady moţnost, ţe to uměl nějaký tvůj předek. Nevím. Ale zkus si to 
zjistit v knihovně v Bradavicích." 
Posadila jsem se znovu na zem, protoţe během tohoto "rozhovoru" jsem se procházela, a přemýšlela. 
" Co si myslíš o tom, ţe občas. Občas dokáţu poznat, co si kdo myslí?" 
" Zvýšila se tvoje schopnost empatie, to je jisté. Ale i schopnost ovlivnit nejen neţivé okolí - počasí, ale i osoby a 
zvířata. Ne tak, ţe bys je dokázala ovládat, ale spíše trochu ovlivníš jejich chování. Ale jenom trochu. Rozumíš?" 
" Ano. I kdyţ, ani ne. Nedokáţu je ovládat. To je dobře, protoţe bych to ani nechtěla. Ale, k čemu mi to bude?" 
" Ano. To je správná otázka. Poznáš, jestli ti někdo lţe. A teď, měla by ses vrátit na hrad. Tvoji přátelé o tebe jistě 
mají strach. Pověz jim vše, co jsi zjistila. Ale přece jen, něco si pro sebe nech. Kaţdý by měl mít nějaké tajemství. A 
všichni o tobě nemusí vše vědět." 
" Díky. Zatím ahoj." 
 
Celou cestu na věţ, jsem přemýšlela o všem, co jsem se dozvěděla. Co jsem se vlastně dozvěděla? 
 
- zjistila jsem pár zajímavostí o svých schopnostech,  
- ţe má Malfoy milou sestřenici, bojí se bouře, řekl mi svůj názor - který mě vůbec nezajímá a abych se k nim přidala,  
- ale to, kdo dal, Lily ten „dárek“?  
 
S těmito myšlenkami jsem došla k portrétu, řekla heslo a vešla. Ve společenské místnosti seděli moji přátelé. Jakmile 
jsem vešla, všechny pohledy se stočily ke mně. 
„ Ahoj Isabel. Kde jsi byla tak dlouho. Přišel ti dopis. Na, tady je.“ Řekla, Lily a podávala mi ho. 
„ Díky !“ Vzala jsem od ní dopis a zastrčila ho do kapsy svého hábitu. Posadila jsem se do volného křesla a řekla jsem 
jim vše, co jsem se dozvěděla. Aţ na pár maličkostí - svoje schopnosti. 
„ Tak, co vy na to? Já vás zatím nechám přemýšlet a mezitím si přečtu ten dopis. Rozevřela jsem ho a dala se do 
čtení. 
 

Ahoj Isabel 

      Doufám, že jsi v pořádku. Stalo se tady zatím, co tu nejsi hodně věcí. A nejhorší je. 

Ach, strašně blbě se mi to píše. Ale je lepší, že se to dozvíš od přítele, než z novin. 

15. listopadu se tu stalo neštěstí. Našli Patrika a jeho rodiče - byli, byli mrtví. Někdo je zabil. Naše policie tvrdí, že šlo o 

loupežnou vraždu. Ale, nejsem si jistý. Máma říkala, že se ve vašem světě takové věci stávají. Ale, proč u nás? Nevím, odkud to ví, 

ale má to prý něco společného s tím co jsem já a byl Patrik. Vzpomínám si, že jsi o tom také mluvila. 

Mickey se ztratil, nezbyla po něm žádná stopa. 

       Je mi z toho všeho dost zle. Pohřeb se uskuteční příští týden v sobotu. Budeš- li mít možnost, byl bych rád, kdyby ses ho 

zúčastnila a Patrik by byl určitě taky. 

Hlavně si dávej pozor. I když, já vím, že se o sebe dokážeš postarat. 

Máma se chce odstěhovat, ale Elizabeth tu bude muset zůstat. Máma mi to nechce vysvětlit. Ale má to asi něco společného s tím, 

že má nastoupit do nové školy. Nic přesného o tom nevím. Ale, máma mi řekla, že nemáme stejného otce. Ale toto je vedlejší.  

      Doopravdy bych byl moc rád. Prosím, pokus se přijít. Ty jsi jediná, kdo mě pochopí. 

Zatím ahoj. 

 

S láskou, tvůj poslední přítel „ z mudlů“. 



 

Michael Taylor 

„Miši“ 

 

PS: Ty určitě víš, kdo to byl. A já teď také. Nezapomeň! 

 
Během čtení dopisu jsem plakala, slzy dopadali na papír a rozmazávaly slova. Dočetla jsem, dopis mi vypadl z ruky. 
Kapky slz mi kanuly z mých očí po tváři.  
Vykřikla jsem. Poloţila hlavu do dlaní a plakala.  
Hrnuly se ze mě výkřiky, výkřiky plné zášti a zloby. 
„ Ne, to není moţné! Ty svině! Proč? “ 
Během okamţiku ke mě přiběhla, Lily, těsně za ní zbytek naší party. Přisedla si ke mě, chytila mě za ruku a 
zašeptala. „ Co? Co se stalo? Isabel, co je v tom dopise?“ 
Bez hlesu jsem ji, podala dopis a naznačila jí, ať si to přečte. Znovu jsem se rozplakala. Schoulila jsem se do klubíčka 
na křesle a plakala dál. Někdo si vedle mě sedl, chytnul mě za ruku a pohladil mě po vlasech. Podívala jsem se očima 
plnýma slz na tu osobu, která mi poskýtá útěchu. Byl to Sirius. Stiskla jsem jeho ruku a přitiskla se k němu.  
Uslyšela jsem přidušený výkřik. „ Ach, to ne! Isabel, to je hrozné. Můj Boţe!“ 
A podala dopis ostatním. Jak dopis koloval od jednoho k druhému, měnili se jejich výrazy z nechápavých na 
vyděšené. Všichni se posadili kolem a nic neříkali. 
„ Isabel, pojď do pokoje. Lehneš si do postele a já zavolám Pomfreyovou. Lily, zaveď ji na pokoj.“ Vzal mě za ruku 
James a pomohl mi, se zvednout. 
Všichni na mě bez dechu zírali. Bylo vidět, ţe se bojí, abych se nesloţila. Lily, mě chytila pod paţi a pomalu mě vedla 
nahoru.  
Přišla jsem k posteli. Vzala si ze stolku lahvičku s lektvarem - na uklidnění od Rhyma a napila se. Lehla jsem si a 
zírala do stropu. Slzy mi uţ nezbyly, nešlo plakat.  
Lily si sedla vedle mě. Chytila mě za ruku a nemluvila, nic neříkala. Slova by nic nezměnila.  
Za půl hodiny se dostavila Pomfreyová spolu s Brumbálem. Sedla si vedle mě na postel a prohlíţela mě. 
„ Ano, je v šoku. Vzala si něco? Vypadá omámeně.“ 
„ Jo. Napila se z této lahvičky.“ Řekla, Lily a ukázala na ni.  
„ Slečno Evansová, mohla byste mi dát ten dopis? Potřebuji vědět, co se přesně stalo. Nechejte tu slečnu Writtovou s 
Poppy.“ 
Lily, chtěla vyprostit svoji ruku z mého sevření, ale drţela jsem ji pevně. Podívala se na Brumbála. 
„ Ne, prosím. Chci, aby tu zůstala se mnou. Já. Chci mít vedle sebe někoho blízkého, přítele.“ 
Zamračila jsem se na ředitele, kdyţ promluvil. Protoţe, to co řekl se mi vůbec, ale vůbec nelíbilo.  
„ Myslím, ţe to není moc dobrý nápad.“ 
Ale kdyţ uviděl můj výraz a pocítil tu změnu v místnosti - chlad. Změnil svůj názor. „ Ano, tak dobře. Slečno, zůstaňte 
tady. Poppy? Bude potřebovat ještě něco?“ 
„ Ne, myslím. Stačí klid na lůţku, a aţ se bude cítit lépe, můţe začít chodit do školy. Ale ne dříve, neţ za týden“ 
Na tato slova jsem reagovala, s přihlédnutím na silný utěšující lektvar, dost rychle.  
„ Myslím, ţe mi bude stačit tento víkend. V pondělí příjdu na vyučování. Nemohu zameškat vyučování a v sobotu 
musím na pohřeb. Oni by to chtěli, já to vím, . . . 
No, nemohu být dlouho zavřená na pokoji, sama se svou bolestí. To jistě chápete. Zbláznila bych se tu. Potřebuji 
kontakt s okolím.“ Podívala jsem se na dospělé a čekala na jejich reakci. 
„ Ale. Pane řediteli. To nejde, jde na to moc rychle.“ Vyjekla lékokouzelnice. 
„ Poppy. Kdyţ se slečna bude cítit v pondělí dobře. Proč by nemohla.“ A s tím odešel, doprovázen nespokojenou a 
naštvanou lékokouzelnicí. 
Poloţila jsem hlavu na polštář. Zavřela oči a usnula. Zdál se mi sen, nebo lépe řečeno noční můra. Vzbudila jsem se 
zpocená. Ale nic z toho snu jsem si nepamatovala.  
Lily, leţela ve své posteli a spala. Venku byla tma. Zvedla jsem se z postele. Vzala si pergamen a brko a napsala. 
 

Holky.  
Šla jsem do společenky. Nehledejte mě. Jsem v pohodě. Potřebuji si něco vyzkoušet. 
 
PS: Nevyrušujte mě! Je to důležité. 
 
Poloţila jsem ho na svoji postel. Vzala si hůlku a potichu vyšla z pokoje. Musela jsem si vyzkoušet pár kouzel. Pak 
jsem si uvědomila, ţe tady to nepůjde. Je tu málo místa. Potřebuji větší místnost, kde bych mohla zkoušet kouzla, 
obranná, ale i útočná.  Tady lze pouze kouzlit jednoduší kouzla a štíty.  
Zkoušela jsem si je asi 3 hodiny.  
Pak jsem se usadila ve svém oblíbeném křesle. Zvolala jsem, „Accio kniha, Historie a tajemství Bradavic“, kterou jsem 
dostala od Rhywese. 
Četla jsem dost dlouho, neţ jsem narazila na to, co jsem hledala. 
 



 

Komnata nejvyšší potřeby (dále pak KNP) 
 
  – tato místnost se zdá býti velmi prospěšnou, nalézají ji ti, kdoţ potřebují pomoc. Nachází se - ,…. 
- Stačí třikráte projít kolem, myslet na to. Coţ potřebujete a ona se pak zjeví, rovněţ je nutno promyslet si chcete-li, 
aby vás někdo nezvaný nevyrušil, co je potřeba k tomu, co tu chcete dělat, atd,… 

 
"  No konečně." Vyhrkla jsem nadšeně. 
Teď by to chtělo něco, jako relax. 
Lehla jsem si na pohovku. Deník i  se zápisky společně s hůlkou jsem si poloţila na zem, vedle sebe.  Pohled jsem 
zabodla přímo nad sebe do stropu. Zavřela jsem oči  a začala vyprazdňovat mysl. 
Nechala jsem se odnést na pláţ, vyhřátou  sluncem, k moři. 
Bylo slyšet, jak vlny naráţejí na  skály. Křik racků. Jemný písek, všude kolem mě. Příjemný  vlahý větřík. A, ticho. 
Do toho ticha, se však začali ozývat  hlasy. Byly vyděšené, ale i nadšené. Plné bolesti, ale ty druhé.  Plné radosti. Pak 
jsem uslyšela věty, kterým jsem rozuměla. 
" Ne, prosím. Raději mě zabijte.  Nééééé." 
Vyděšeně jsem otevřela oči a rozhlédla  se kolem sebe. 
Nic se nedělo. Tady se nic nestalo!  Byl to sen. Anebo, se něco stalo? 
Chvíli jsem nad tím přemýšlela.  A pak jsem si to uvědomila. 
Ne, to byl Mickey! Mučí ho. A pak,  ... A pak ho zabijí. 
Lítost. Ano bylo mi ho líto. Ale,  nemohla jsem nic dělat. Zachránit ho nedokáţu, nevím kde je.  Nic ho uţ nezachrání. 
Ale mohu ochránit jiné, kdyţ jsem  to nedokázala u svých přátel? 
Ano, budu muset. Učení, jen to. Dokáţu,  aby se nikdo další nemusel bát, ţe ztratí své blízké. 
Nebude to samozřejmě hned, několik  jich to nepřeţije. Několik jich však dokáţu zachránit. 
S touto myšlenkou, jsem se vydala do  loţnice. Lehla jsem si do postele, zavřela jsem oči a usnula. 
Bylo 5hodin ráno. 
 
Ráno jsem se probudila, rozhlédla  jsem se kolem sebe. 
Nikdo uţ v pokoji nebyl. Asi šli na  snídani. 
Chvíli jsem seděla v posteli a přemýšlela.  Co teď bude, co budou dělat ostatní. Kdo ochrání mudly, kdo...? 
"Do... , a sakra, já jsem kráva."  Vykřikla jsem a praštila se do čela. " Co Lily? TA má přece rodinu,  a oni. Jsou to 
mudlové. Muselo ji to dojít. Co, kdyţ jsou teď na  řadě oni? Snad je někdo ochrání." 
S tímto, jsem se vydala do koupelny.  Vyčistila si zuby, osprchovala se. Oblékla si šaty. Je přece jen,  sobota. A 
seběhla jsem dolů do společenky. 
 
Bylo to tam jako v úle. Tolik lidí.  Ale nikde ti, které jsem hledala. Kde jen mohou být? Asi, šli  na snídani. Mám jít za 
nimi? 
Ne, nemám hlad, počkám tady, tady  u krbu. Abych je viděla, aţ přijdou. 
Přivolala jsem si knihu a dala se do  čtení. 
Byla jsem tak zaujata četbou, ţe jsem  je prošvihla. A oni mě přehlédli. 
 
Uslyšela jsem výkřik, a pak hlasité  dupání ze schodů. 
" Sakra, neviděli jste Isabel? Ona.  Ona se ztratila." V jejím hlase jsem postřehla zděšení, strach  a obavy. 
" Katty. Já jsem tady." 
" Teda, Isabel! Ty jsi mi dala." 
Jen jsem se na ni podívala. Zvedla  jsem se a vydala se za ní. Přistoupila jsem aţ těsně k ní  a zašeptala jí do ucha. " 
Tak co s tím plánem?" 
"Já. My jsme si mysleli! Ach. Po tom,  co stalo." 
" Jasně. Je to hrozný, ale.  Musí se pokračovat. Co takhle,... Necháme to na konec měsíce. Co říkáš?“ 
Chytla mě za ruku. A táhla mě za sebou do pokoje. Směr klučicí loţnice. Vstoupili jsme dovnitř. Všichni seděli na zemi 
a o něčem se spolu bavili. Jakmile jsme vešli, tak zmlkli. 
Koukali se a nikdo z nich nepromluvil. 
Tak jsem to ticho protrhla já. A promluvila jsem. „ Ahoj lidi. Tak co? Jaký je další krok?“ 
A přisedla jsem si k nim. 
„ My jsme,...“ 
Přerušila jsem ho jedním slovem. „Siriusi!“ Zmlkl a já pokračovala. „ Jo, chtěli jste mě vynechat. Abych se 
vzpamatovala,...“ 
„Ale, Isabel...“ 
Zastavila jsem Jamese pohledem a nenechala se rušit. „ ... Moc děkuji za vaši ohleduplnost. Ale, cítila bych se 
odříznutá. Jako bez ţivota. Musím něco dělat a konec. Uţ nechci nic slyšet, doopravdy! Nemějte strach. Já se 
nezhroutím.“ 
„ Tak dobře. Isabel zase si sedni. Plán zní takto: 



 

James se Siriusem se s Petrem spřátelili - říkali, ţe je docela fajn a milej. No, a stále mluví o tobě Isabel. Takţe, 
moţnost, ţe někdo vydával tu věc. Za něco, od tebe jako kamarádky tady je. 
Takţe, v sobotu příští týden půjdou kluci ven. Sednou si k jezeru. My je budeme sledovat. Pak někdo z nás. A vypadá 
to, ţe ty Isabel. Se, k nim přidá. 
Připomene klukům, ţe mají trest s...“ 
„ ... To se musí dořešit.“ Skočil Severusovi do řeči Remus. 
„ - Ano, to se musí“ Nenechal se vyvést z řeči Sev. „ oni odejdou a TY tam s ním zůstaneš. 
A jednoduše se ho zeptáš. A kdyţ si nebudeš jistá, jestli mluví pravdu. 
Prostě nás zavoláš. A já pouţiju to, co jsme připravovali. A pak na něj pouţijeme to paměťové kouzlo.“ Rozhlédl se 
kolem sebe. „ Nějaké otázky?“ 
Nikdo se k ničemu neměl, a proto jsem se zeptala já. „ A co kdyţ to nevyjde. Něco krachne. A co pak?“ 
„ Aby k tomu nedošlo. Nesmíme udělat nic nepředvídatelného. Ţádný lotroviny.“ Podíval se Remus na Jamese se 
Siriusem. 
„ Remusi! Mohla bych se tě na něco zeptat? O samotě, prosím?“ 
Podíval se na mě, tím svým smutným pohledem a přikývl. 
„ Tak, mi na chvíli vypadneme. Zajdeme si na snídani. A něco přineseme“, vyhrkl Severus  a vypadli.  
Remus se posadil na postel. Sedla jsem si vedle něho. A podívala se mu do očí. Sklopil pohled k zemi, ruce si poloţil 
do klína. 
„ Reme. Ty mě, nebo spíš nám něco tajíš. Ţe je to tak?“ 
Trochu přikývl, ale vzápětí zuřivě zakroutil hlavou a pak vyhrkl. „Ne, to ne...“ 
„ Můţu, něco říct?“ , zeptala jsem se ho a chytila ho za ruku. Němě přikývl a vzhlédl ke mně vystrašeně. 
„ Všimla jsem si na tobě něčeho zvláštního. Ne, nepřerušuj mě, prosím. V září, někdy kolem úplňku, jsem si toho 
všimla poprvé. Byl jsi lehce podráţděný, měl jsi zbystřené smysly. No, a kdyţ se to opakovalo i v říjnu. Bylo mi to 
jasné. Remusi - ty jsi, vlkodlak. Ne, nic neříkej. Mě, mě to nevadí. Ale, proč jsi nic neřekl. To mi, nebo snad nám, 
nevěříš? Jsi super kluk. A to co jsi, přece nezmění náš pohled na tebe. Nebo si snad myslíš, ţe ano?“  
Podívala jsem se mu do očí. Uhnul pohledem, vstal a začal si to rázovat po pokoji a nervózně začal mluvit. 
„ Ne, nemyslím. Ale. Já, nevím. U tebe, u tebe jsem si byl skoro jistý, ţe ti to vadit nebude. Nevím proč, ale ano. Ale 
oni?“ Trochu sebou trhl, ale pokračoval. „ Neřekneš jim to? Já, já to udělám sám, ale ne teď. Někdy později, aţ bude 
klid.“ 
„ Dobře.“  
Usmála jsem se na něj. Vzala ho pod paţi a vedla ven. 
„ Najdeme ostatní a pak bychom se mohli proletět. Co říkáš?“ Jen přikývl a mlčel celou cestu, aţ do jídelny. 
 
Dole v síni jsem zahlédla, Selene. Zamávala mi a přiběhla k nám. 
" Ahoj Isabel."  Vyhrkla a podívala se na mého společníka. “ Slyšela jsem, co se stalo. Je to hrůza. Doopravdy mi to je 
líto.“ Zúčastněně se mi podívala do očí. 
„ Díky. Ano, je to odporná událost. Jak si někdo můţe myslet, ţe z toho vyvázne bez trestu.“ 
K mému, velkému údivu se mnou souhlasil. 
„ Ano. Je to tak. Tolik nenávisti, a přitom. Vţdyť nejsme zase tak rozdílní.“ 
Nesouhlasný výraz v Remusově tváři, se změnil na překvapený. A pak promluvil. 
„ Ty, ty s tím nesouhlasíš. Vţdyť jsi, ze Zmijozelu.“ 
Podívala se na něj se zájmem, ale co odpověděla. No, bylo to fakt zajímavé. 
„ Ahoj, ty jsi Remus? Všimla jsem si tě uţ dřív. Ale ty mě asi ne. Sedáš skoro pořád v knihovně. Proč, nejsi v 
Havraspáru?“ 
Jako jediná, z nás dvou, jsem pochopila co tím myslí. Ale Remus očividně ne. Ten kompliment jako by vyšuměl do, 
zatracena. A proto jsem se dala do vysvětlování. Tvářil se nechápavě. Ve zkratce jsem mu to vysvětlila. 
„ Víš, Selene. Říká, něco v tom smyslu, ţe jsi chytrý a přitom jsi v Nebelvíru, stejně tak bys mohl být v Havraspáru. A 
ona. Nemusí myslet tak jako ostatní ve Zmijozelu, jen proto, ţe tam je. Uţ to chápeš?“ Podívala jsem se na něj s 
úsměvem na rtech.  
Lehce se, začervenal, sklopil hlavu a dal se do omlouvání. 
„ Aha. Tak to promiň, Selene. Nedošlo mi to, a přitom,... Je mi doopravdy líto, jestli jsem se tě nějak dotkl. Promiň.“ 
„ Ne, to je v pohodě. Já tě chápu Remusi. Jsem ráda, ţe jsem tě poznala blíţ.“ S úsměvem mu podala ruku a odešla. 
„ Myslíš si, ţe říkala pravdu?“ Zeptal se mě Remus. 
„ Já si to nemyslím, já to vím.“ 
„Coţe?“ 
„ Později ti to vysvětlím, pojď, ať je najdeme. Aby se nám zase neztratili.“ Řekla jsem a vydali jsme se, směr jídelna. 
 

8. Kapitola 
 
Jak to bylo, doopravdy. 



 

 
Šestá kapitola končí tím, jak jsme chtěli zjistit, kdo dal, Lily /doopravdy/ ten "dárek". 
A zde to rozebereme. 
 
A Petr začal vyprávět. 
 
"Byl první den školy, byl jsem dost vynervovanej. To víš nový lidi, společnost, atd... 
Nikoho jsem neznal. Zařazenej do Mrzimoru. To není ţádná výhra, ale proč ne. A pak jsem zahlíd tebe. Slyšel jsem, 
co jsi řekla těm Zmijím, a ţe se nebojíš. 
Ale. Byla jsi v obleţení přátel. Tak jsem nechtěl otravovat." Smutně se usmál. A pokračoval dál. 
"Byl jsem ve třídě a čekal na začátek hodiny. Seděl jsem tam uţ dlouho. A najednou dovnitř vešla holka. Byla to - 
Bellatrix."  Řekl zhnuseně a trochu se otřepal.  
Jak mluvil, stále jsem přemýšlela o tom, jestli mluví pravdu. Ale zatím to vypadalo tak, ţe si nevymýšlí. Anebo si to 
připravoval? 
Pokračoval, jako by nevnímal, ţe ho nevnímám. (zajímavej obrat, co?) 
Slyšela jsem jenom, ţe říká něco o dopisu. A tak jsem se ozvala. "A máš ten dopis?" Zeptala jsem se ho.  
Chvíli mu trvalo, neţ mu to došlo, ale přikývl. Vytáhl hůlku z hábitu, mávl a zavolal "Accio dopis." 
A v tu chvíli k nám tryskem přiletěl dopis. Chytnul ho do ruky a podal mi ho.  
Vzala jsem ho a otevřela. Stálo tam. 
 
Prosím, předej to, Lily Evansové. Je to zrzka. 
Dárek k narozeninám. A vzkaž jí, že ji mám moc ráda. A že jsem ráda, že je mou přítelkyní. 
A řekni jí, že je to od Isabel. 

Isabel Writte 

 
"No, je to napsáno dost sugestivně." Zvedla jsem se ze země, očistila se a vyběhla za ostatními, s dopisem v ruce. 
V běhu jsem se za ním ještě ohlédla a zavolala. " Díky." 
 
Doběhla jsem za nimi. Posadila se a vypověděla jsem jim vše, co jsem se dozvěděla. A ukončila jsem to tím, ţe jsem 
jim předala ten dopis.  
Trvalo jim, neţ si to v hlavách urovnali asi 20minut. Pak se na mě Sev podíval a řekl. 
"Jsi si jistá, ţe je to pravda?" 
Jistá jsem si nebyla, a tak jsem mu řekla. "Tak se někoho zeptáme, co takhle Selene? Ona by mohla vědět, jestli to je 
písmo Bellatrix." 
Na chvíli jsem se zamyslela. Kde by sakra mohla být? 
 
A pak, během pěti minut. Byla tady. Zastavila se u nás. Nikoho jiného nevnímala.  
Přišla, aţ ke mě a řekla. 
"Isabel? Je to zvláštní, ale zdá se mi, ţe ode mě něco potřebuješ. Je to tak?" 
Všichni kolem jen němě zírali a nikdo se k ničemu neměl. A stejně se ptala mě, tak jsem jen přikývla a podala jí ten 
dopis, se slovy." Znáš ten rukopis?" 
Vzala si dopis do ruky. Chvíli do něj koukala a pak promluvila.  
Všichni byli napjatí jak kšandy. 
"Kde jste to vzali? To je písmo Belly a ne tvoje. Co je to za vtip?" 
 
A takhle tato kapitola skončí, protoţe mám připraveno pokračování. Tohle bylo jenom doplnění. Abyste věděli, co se 
stalo, podle Petra P. první den, jestli to byla pravda anebo dobře vymyšlená leţ je nyní vedlejší. 
 
Doplnění bude v nějaké jednorázové povídce. Anebo ještě lépe.  
Poraďte mi, jak by to měli vyřešit. 
 
 

Kapitola 9 
 
Pohřby a nový začátek? 
 
Musela jsem zajít za Brumbálem. Tedy, oprava. Za profesorem Brumbálem. 
Musel mi povolit návrat domů. Na pohřeb mých přátel. 
Zatím nebylo zjištěno, co se doopravdy stalo. Ale na jejich pohřbu jsem prostě nesměla chybět.  
Došla jsem před chrlič, který stráţil vstup do jeho pracovny. A potichu jsem zaklela. „Sakra, kde mám zjistit to heslo.“ 



 

Najednou se začal otáčet a ukázal mi cestu.  
Vyjela jsem nahoru, zaklepala na dveře a počkala na vyzvání. 
„Slečno Isabel, pojďte.“ 
Vstoupila jsem a zavřela dveře. 
„Já bych se...“ 
Přerušil mě. „Ano, můţete jít, ale musí s vámi jít někdo jako dohled. Nejlépe,...“ 
„Jen ať to není Marge.“ 
„... Bude, kdyţ s vámi půjde, pan profesor Křiklan.“ Pokračoval jako bych nic neřekla. Otočil se ke mě a usmál se. 
„Děkuji, pane řediteli. Ale měla bych na vás ještě jeden dotaz. Mohla bych mít na hradě psa? Já, já se o něho budu 
starat, bude hodnej a nebude dělat ţádnej bor…, neplechu. Doopravdy.“ 
Znovu se usmál, podíval se na mě přes brýle a přikývl. A dodal.  
„Ano, jistě. Proč ne. Kdyţ se za něj zaručíte. Ale. Teď byste měla jít. Mám tu ještě něco na vyřizování.“ A pohledem 
mě popohnal k odchodu. 
„Ano. Děkuji. A mohu sebou vzít i nějaké přátele?“ 
„Ale jistě. Proč ne. Ale pouze dva.“ 
A s tímto jsem odešla. Jako duch jsem se plouţila nazpět do věţe. Bylo mi z toho všeho zle. Zítra musím na pohřeb. 
A ještě si musím vybrat dva ze svých přátel, kteří by tam mohli jít se mnou. Bude však někdo z nich chtít? 
Věděla jsem, koho vezmu určitě. Selene.  
Nevěděla jsem jistě, proč.  
Ale asi ano.  
Aby viděla jak je to odporný zabít někoho ve víře, ţe si to zaslouţí. 
Kdo bude ten druhý? S tím jsem si lámala hlavu, aţ do pokoje.  
Prostě se zeptám, kdo se mnou bude chtít jít. 
Lehla jsem si, zavřela oči a usnula. Spala jsem jen chvíli, ale asi se mi to jen zdálo. Protoţe se mnou někdo cloumal a 
dost nahlas křičel. 
„Isabel! Probuď se! Budím tě uţ půl hodiny. Spala jsi jako zabitá.“ 
Rozespale jsem rozevřela oči. A podívala se na toho, kdo mě tak ruší. Byla to, Lily. 
„No konečně. Myslela jsem si, ţe jsi vypila nějakej ten svůj lektvar.“ 
Neodpověděla jsem jí, ale zeptala se na něco jiného. 
„Lily. Nevíš, jestli by se mnou někdo nechtěl jít na ten pohřeb?“  
Soucitně se na mě podívala a přiškrceným hlasem zašeptala.  
„To víš, ţe jo. Kdokoliv. Já půjdu moc ráda.“ 
„A nebude ti vadit, ţe chci. Ţe chci, aby šla, Selene?“ 
Podívala se na mě tím svým záhadným pohledem a řekla. 
„Proč by mi to mělo vadit?“ 
„No. Ona je ze Zmijo...“ 
„A TY si myslíš, ţe mi to vadí?“ 
„Ne. Promiň. Já jsem strašně zmatená. Potřebuju oporu. A hlavně. Chci, aby věděla, co dělají takový jako Voldemort.“ 
Zašeptala jsem a po tváři mi skanula slza. Sama samotinká. Ihned jsem ji setřela. Sedla jsem si a usmála se na ni. 
 
Neţ jsem se nadála, byl tu den D. 
S Křiklanem jsme byli dohodnutí na 7 hodinu ráno. Pomocí přenášedla jsme se měli dopravit do mého domu. Odkud 
jsme měli jít směr, starý hřbitov. 
Cestou jsem měla v p1ánu vyvěsit, inzerát o tom, ţe hledám psa. 
Ochránce: dobrácký, ale i neústupný. Nejlépe štěně, na výcvik. Velkého vzrůstu.  Něco jako “Novofunland..“ 
Vzbudila jsem se ten den jiţ v pět hodin ráno. 
Bylo mi zle. 
Nevěděla jsem, jestli to přeţiju, jestli se nesesypu. 
Na jídlo jsem neměla ani pomyšlení. 
Totálně zničená jsem se vyhrabala z postele. Umyla se a oblékla si černé šaty. 
Podívala jsem se do zrcadla. 
Úplně jsem se vylekala, kdyţ jsem uviděla, co se to na mě z toho zrcadla dívá. 
Kdybych nevěděla, ţe jsem to já, asi bych vykřikla. 
Ty kruhy pod očima a ta bledost. 
No co říct i smrt by mi mohla závidět. 
Znovu jsem pohlédla na svůj odraz v zrcadle. Kysele se usmála a zašeptala. “Ty teda vypadáš.“ 
A s tím jsem se od zrcadla odvrátila a vyšla z pokoje. 
Sestoupila jsem do společenky a tam se zhroutila na svá oblíbené místo u krbu a poloţila si hlavu do dlaní. 
Tak mě tam našla, Lily. 
“Isabel, ty jsi mě vyděsila.“ 
“To proto jak vypadám?“ 



 

“Ne. To ne. Ale, nevěděla jsem, kde jsi. Bála jsem se, ţe... To je fuk. Tak co? Půjdeme zatím dolů, počkat na, Selene 
a na pana profesora?“ 
Vykouzlila„ jsem na tváři něco podobného úsměvu a zvedla se. 
“Jasně. Hlavně se musíš nejíst, Lily. Aby ses nesloţila.“ 
Podívala se mi do očí a chytila mě za ruku. “lzi, ty musíš něco sníst, vypadáš jako by ses měla kaţdou chvíli zhroutit.“ 
“Lily. To je v pohodě. Já nemám náladu jíst.“ 
Sešly jsme aţ do síně, kde jsme se posadily ke stolu. 
Bylo půl sedmé. 
A čekali jsme na profesora Křiklana. 
Přišel, nebo spíš přifuněl za pět sedm, Selene přišla s ním. 
“Děvčata vy nebudete nic jíst?“ Křičel na nás uţ od dveří. 
“Ne, pane profesore.“ Odvětily jsme mu dvouhlasně. 
“Tak dobře. Já vás odvedu k přenášedlu. A přemístím se s vámi. Na hřbitov s vámi nepůjdu. Počkám v domě slečny 
Writte.“ 
Jak mluvil, přeskakoval mu hlas. Pak jiţ klidněji dodal. “Máte nějaké otázky?“ 
Kdyţ se ţádná z nás na nic nezeptala, jen přikývl a řekl: “Tak dobře. Nic. Můţeme tedy jít.“ 
Přemístili jsme se kousek od našeho domu. Který byl pod Fideliusem. A tam na nás čekal můj otec. Za tu dobu co 
jsem zde nebyla, se toho hodně změnilo. Okolo celého pozemku byla silná ochranná kouzla. 
Přivítala jsem se s otcem i matkou. Můj bratr byl mimo město. Nemohla jsem tomu, uvěřit. Vţdyť se s ním přátelil 
také. Byli něco jako jeho mladší bratři. 
(Kdybych v té době věděla, co vím teď. Asi bych to, určitě bych to, neřekla„!) 
Otec se na mě díval soucitně a matka si mě přitáhla k sobě a zašeptala. “Je mi to líto, doopravdy.“ 
V duchu jsem se usmála. 
Neměla je ráda, nesnášela je. 
Ale jejich smrt by si určitě nepřála. 
“Mami, tati. Tohle jsou moje kamarádky. Lily a Selene. A ten pán, to je náš profesor lektvarů …“ 
„Křiklan. Profesor Křiklan jméno mé. Moc mě těší, ţe poznávám, osobně poznávám, Vás, pane ministře, a Vaši 
okouzlující ţenu. Vaše dcera je nesmírně nadaná,…“ 
Dál jsem nevnímala, kdyby nebyla situace váţná, asi bych se rozesmála. 
Ale teď. Jen jsem se otočila k holkám a obrátila oči v sloup. 
„Tati, mami. Měli bychom jít.“ Přerušila jsem Křiklanův chvalozpěv. 
„Miláčku.“ Řekla matinka. „Já ani táta s vámi na hřbitov nepůjdeme. Máme něco na vyřizování. Přijde sem Michael 
s matkou a Elizabeth…“ 
„Coţe? Ale proč nepůjdete? Byli to moji.. Aha, jasně. Neměli jste je rádi. A nelitujete toho, co se…“ 
„Isabel! Jak to můţeš říct?!“ Vykřikl šokovaně otec. 
Nic jsem neřekla. Jen jsem se opřela o strom a obrátila obličej k nebi. V očích mě pálili slzy. 
„Tak dobře.“ Odvětila jsem. „Měli bychom jít. Holky, pojďte. Čekají na nás před domem.“ 
„Jak to víš?“ Vyhrkly dvojhlasně 
„Ano, jen běţte.“ Přitakal otec a chtěl mě obejmout. 
Vysmekla jsem se mu a rozváţným krokem jsem se vydala ven. 
Holky šli vedle mě. Dívali se na mě. Cítila jsem na sobě jejich pohledy. 
Mezi námi byla nevyřčená otázka. 
Zastavila jsem se a vyhrkla. „Vím,…“ Rozhlédla jsem se kolem a ztišila hlas. „Já jsem to říct nechtěla, ale. Prostě to 
ze mě vyletělo. Pochopte mě. Byli to moji přátelé.“ 
„Isabel. To je v pořádku. Trochu nás to šokovalo. Ale, máš právo na to, cítit se tak, jak se cítíš. Jsi v šoku a…“ 
Nedokončila, protoţe jsem ji skočila do řeči. „Ty, Selene, něco víš? Víš něco o tom, kdo to byl?“ 
„Ne, to nevím.“ 
„Tak dobře. Měli bychom jít, aby nečekali moc dlouho. 
Budou se vám líbit.“ Usmála jsem se na ně. 
Kdyţ jsme došli, mimo pozemky uviděla jsem je. Kráčeli pomalým krokem. Paní Howardová a Michael. A přímo k nám 
tryskem mířila Elizabeth. 
Přiběhla rovnou aţ ke mně a objala mě. 
„Isabel. Já jsem tak ráda, ţe tě zase vidím. I kdyţ, za těchto okolností.“ 
Cítila jsem, jak se chvěje. Měla je ráda. Byli to její přátelé. 
Chápala jsem ji. A proto jsem ji k sobě přitiskla pevněji. 
Je jen o rok mladší, ale vypadá na méně, tak na 9 let. Křehká, malá a tmavovlasá. Ale jinak silná, dost silná. 
Mám ji ráda. 
Je pro mě něco jako sestra. Mladší sestřička, kterou musím chránit. 
„Dobrý den paní Howardová. Ahoj Miši, Beth. Tohle jsou moje kamarádky - Selene a Lily.“ 
Představila jsem je navzájem. 
„Dobrý den, ahoj.“ Pozdravili se navzájem. 
Paní Howardová mě objala.  



 

Beth se mě chytila za ruku. 
A vykročili jsme, směr hřbitov. 
 
Na hřbitově mnoho lidí nebylo. 
Obřad měl začít v devět hodin. Měli jsme ještě půl hodiny času. 
A pak jsem si to uvědomila. 
Nemáme kytky.  
Sakra, co jsme to za truchlící, kdyţ nemáme kytky! 
Proto jsem ostatním řekla, ţe se od nich na chvíli odpojím. 
Přišla jsem na jedno odlehlé místo. 
Všude kolem byla jen suchá a holá zem. Ale tady. Tady byl trs trávy a v té trávě rostly kytky. 
Byly to kopretiny anebo sedmikrásky. (Nikdy jsem se v nich nevyznala.) 
Oblíbené květiny paní Mosleyové. 
Jaká náhoda. Nebo spíš záhada, anebo snad, zázrak? 
Ohnula jsem se a několik jich utrhla. 
Narovnala jsem se. Rozhlédla jsem se kolem sebe. 
Nikde nikdo. 
A tak jsem se vrátila k ostatním s květinami v ruce. 
Byl zrovna čas. 
Pomalým krokem šli na místo jejich posledního odpočinku, přidala jsem se k nim. 
Obloha se zatáhla, zahřmělo a začaly padat první kapky. 
„Jako by příroda plakala. Nad tím, co se stalo“, zašeptala, Selene. 
Jen jsem přikývla, cítila jsem, jak mi slzy stékají po tváři. Nesnaţila jsem se je otřít, ne. Teď uţ ne. 
Kněz mluvil, mluvil a mluvil. 
Pro mě to byla prázdná slova. Neznal je, nevěděl, co jsou zač. Neměl ani tušení čím si museli projít. Nevěděl, jak 
trpěli a proč. 
Vůbec nic nevěděl. Nevěděl nic. 
Jakmile skončil obřad, hodila jsem do otevřených hrobů květiny. Do kaţdého po dvou květech. 
Čtyři hroby, hroby ve kterých. Ne, nešlo to. Nemohla jsem na to myslet. Bylo to smutné. Ba co víc, bylo to hrůzné. 
Ten důvod. Byl to jen malicherný, problém. Bezdůvodné vraţdění. Ale proč? 
Všichni pomalým krokem odcházeli, jen já jsem tam stále stála. 
Elizabeth přišla aţ ke mě a zatahala mě za ruku. „Isabel. Chceš vědět tajemství?“ 
Otočila jsem se na ni a přikývla, kdybych promluvila, asi bych to nezvládla. 
Ale, to uţ ji volala její matka. 
Beth odběhla. Ale ještě se na mě smutně usmála a řekla. „To zvládnem.“ 
Nechápala jsem. 
„Já to tajemství vím taky. Já a máma odjíţdíme do severní Evropy, kvůli tomu, co se stalo a co se stále děje. Nejsme 
tu v bezpečí. Beth zůstává v Británii, protoţe od září nastupuje do nové školy,...“  
Nedořekl, protoţe i jeho máma zavolala. 
Ještě z dálky zavolal: „Bude bydlet do té doby u vás.“ 
Zamyslela jsem se. Co tím chtěl sakra říct? 
Ještě jsem za ním zavolala. „Zatím ahoj. Nashledanou. Ještě se uvidíme.“ 
Kdybych jen věděla, ţe se tak moc mýlím. I kdyţ, jen z poloviny. 
 
Doma jsem si zaskočila do svého pokoje. Vzala jsem si pergamen a napsala na něj vzkaz pro Rhywese. 
 
 Ahojky Rhywe. 
  Moc se omlouvám, ţe jsem se dlouho neozvala. Nemůţu na tebe čekat. Ale chtěla bych tě poţádat, jestli bys 
nemohl podat inzerát do Denního věštce. Chtěla bych psa. Ber to jako dar k mým narozeninám. 
Něco jako Novofoundlandský pes. 
 
          S láskou Isabel.  
      
Zatočila jsem ho, zajistila stuţkou a sešla nazpátek do haly. Tam jiţ všichni čekali. 
Křiklan měl růţové tváře a blaţeně se usmíval. Asi se napil. 
Podala jsem list matce se slovy. „Mami, tohle prosím děj Rhywesovi. Na 100%. 
A omlouvám se, za to co jsem řekla, já...“ 
Nedořekla jsem, protoţe mi skočila do řeči.  
„Izi. Já vím, ţe jsi t tak nemyslela. A táta taky. I kdyţ nás to hodně mrzí.“ Políbila mě a objala. 
„Ještě ti něco, musíme říct.“ 
Nechápavě jsem se na ni podívala. 
„Elizabeth zůstává v Británii kvůli studiu. Prosím, nepřerušuj mě!“ Dodala, kdyţ viděla, jak se nadechuji k otázce.  



 

„Kvůli tomu, co se stalo. Odjíţdí z Británie Michael se svojí matkou.  
Útoky na mudly se stupňují, a proto je to nutné.  
Ale u Beth, u té to je jiné. Ona je totiţ čarodějka. Ano, čarodějka po svém otci.  
Kdo to je, to ti nemohu říct. Ale kdyby se to dozvěděl!  
Raději na to nepomyslet.“ 
Podívala se mi do očí, čekala nějakou reakci. Já jsem však čekala, co bude dál. 
A tak pokračovala. “Beth nastoupí příští rok do Bradavic. Bude bydlet u nás. A poté také.“ 
„Aha, tak tohle mysleli jako tajemství. To je bomba! A do jaké koleje chodil její otec?“ 
Matka po vyslovení mé otázky viditelně zbledla. „Ano. On chodil. Do,... 
Nemůţu ti to říct!“ 
„Takţe je to někdo, kým se nechlubí, co? Někdo?“ Přemýšlela jsem nahlas. „Myslím, ţe bych měla jít. Uţ abych byla 
ve své posteli“ 
Rozloučila jsem se a vydali jsme se mimo pozemky, odkud jsme se přemístili do Prasinek. Došli jsme k bráně, kde 
jsem se od ostatních oddělila. Potřebovala jsem oddych. 
Holky se mě zeptaly jestli příjdu na večeři. Odpověděla jsem, ţe ne. A ony odešly. 
Venku jsem zůstala půl hodiny a pak jsem se vydala do věţe, kde jsem si v loţnici lehla a během deseti minut jsem 
usnula. 
Zdál se mi sen. 
I kdyţ to moţná nebyl zas tak, jen sen. 
Byla to spíš černá můra, která mě vzbudila ve tři hodiny ráno. 
Na ţádný detail z toho snu jsem si však nepamatovala. Proto jsem znovu propadla do hlubin snění. Z kterých mě 
probudil aţ první paprsek slunce. 
A tak skončila jedna etapa z mého ţivota. 
Uţ nebudu mít, v blízkosti ţádného člověka, který neumí čarovat.  
 

 
10. Kapitola 
 
Konec prvního roku v Bradavicích 

 
Pomalu, ale jistě se blíţil poslední den. Měla jsem strach. Co bude doma. 
Jak to naši vzali. A co máma? 
Uvidím ji někdy anebo si ji tam nechají uţ navţdy? 
Ptáte se proč? 
Tak já vám to povím. 
 
Asi měsíc po tom, co jsem byla na pohřbu svých přátel, se to stalo.  
Stalo se to, na co všichni čekali.  
Zjistilo se, kdo napadal a zabíjel mudly. Jaké bylo jejich překvapení, kdyţ vše vyšlo najevo. 
Mezi ty, které odsoudily, patřil Nikolas Patrik Writte, syn ministra kouzel. 
Byl z toho strašný poprask. Nikdo tomu nechtěl věřit. Poté však jiţ museli.  
Přiznal se, pyšnil se tím, ţe to udělal pro dobro kouzelnického světa.  
Byl, je pošetilí. Pro dobro? 
Kdyţ jsem se to dozvěděla jako by kus mě umřelo. Bylo mi toho líto. Nebyla jsem však sama, měla jsem přátele.  
Přátele, kteří stáli za mnou a byli mi oporou v těţkých chvílích, kdy se na mě zbytek spoluţáků díval skrz prsty. 
Neustále napadání. Jak slovní tak tělesné. Nikde jsem neměla klid.  
Těšila jsem se, aţ to všechno skončí a já budu doma. 
Stalo se však i více věcí 
A tak bych měla začít od začátku.  
Kde jsme to skončili? 
Ano, uţ vím.  
 
Bylo 12. prosince a já jsem dnes měla mít narozeniny. Moc jsem se na ně těšila. Bude mi 12. A dostanu to, co jsem 
chtěla jiţ od svých pěti let. Svého psa. 
Profesor Křiklan byl ten den poněkud nesvůj, jako by něco věděl. Kdybych jen v té době tušila. Nevyvolával mě, i kdyţ 
jsem se vehementně hlásila.  
Nechápala jsem to. Vţdy mě vyvolal, kdyţ jsem něco věděla. Toho dne, jako by se všechno změnilo. 
A to byl jenom začátek.  
Po škole se stále o něčem šuškalo a mnoho lidí mi odmítalo pozvání na můj večírek. Proč? Byla jsem oblíbená, ale 



 

teď! 
Věděla jsem, ţe se něco stalo. Ale nikdo mi nic neřekl. 
Jako bych byla vzduch anebo v lepších případech se ke mě chovali jako bych byla z cukru.  
Zdravili mě lidé ze Zmijozelu, ale ti, které jsem zdravila já. Neodpovídali mi na pozdravy.  
Přátelé přede mnou schovali denního věštce. Ráno mi to nepřišlo zvláštní, ale během dne jsem poznala, ţe mi něco 
tají.  
Večer jsem toho měla jiţ dost, a proto jsem se zeptala Severuse. 
"Seve? Co se sakra stalo?" Rozhlédla jsem se kolem sebe. "Tak poví mi to někdo?"  Rozčíleně jsem zvýšila hlas.  
Přišla ke mě Katty a pokynula mi, ať se posadím. Nechtěla jsem. Ale kdyţ jsem viděla ty pohledy. Raději jsem se 
posadila. 
"Víš." Rozhlédla se kolem. "Zjistili, kdo stál za těmi útoky..." 
"No konečně!" Vykřikla jsem.  
Pokračovala jako bych ji nepřerušila,"... Jedním z těch, kdo to udělal. Byl, byl..." 
"Tak se vymáčkni. Prosím." 
"Nikolas. Byl to tvůj bratr. Chytili ho, kdyţ se snaţil unést další mudly." 
Nevěřícně jsem se na ni dívala a otvírala a zavírala pusu jako ryba na suchu. "Ne, to nemůţe být pravda, vţdyť to byli 
jeho přátelé..." 
"A to není vše." 
"Katty. Co můţe být ještě horší, neţ tohle." Zavrtěla jsem hlavou. 
"Tvoje máma. Zhroutila se. Táta se vzdal své funkce a ti poslední napadnutí byli." Odmlčela se. Nemohla pokračovat, 
i jí se z očí hrnuly slzy. James ji chytil za ruku a stiskl ji. 
Sedla si na postel a zakroutila hlavou. "Pokračujte, já nemůţu." Zakoktala. 
"Isabel. Napadl tvého kamaráda a jeho matku..." 
"Nééé. Prosím. Uţ dost Reme. Nechci to slyšet." 
Někdo se vedle mě posadil. Nechtěla jsem vidět kdo to je. Chtěla jsem utéct a schovat se. A uţ nikdy nevylézt. 
Zamrkala jsem, nechtěla jsem, aby mě znovu viděli plakat. Ne, tentokrát ne. 
"Jestli je to pravda. Tak doufám. Doufám, ţe shnije v Azkabanu. Anebo, ještě lépe, ţe dostane polibek." Dodala jsem 
nenávistně. 
Všichni se po mě vyděšeně podívali, cítila jsem ty pohledy. 
"Jestli si myslíte, ţe jste se mnou v nebezpečí. A ţe bych vám mohla ublíţit. Nemusíte se, se mnou přátelit. Já, já to 
přeţiju." 
"Isabel. Co to mluvíš za nesmysly. My tě známe. A to, co se stalo. Je to hrozné, ale ty za to nemůţeš. Nebyla jsi to ty, 
ale tvůj bratr." Promluvil rozváţně Severus.  
Sirius se posadil vedle mě, chytil mě za ruku a zašeptal. "Moji rodiče. Měli z toho radost. Psali mi, ţe jsou rádi, ţe s 
tím někdo něco udělal. Ţe jim někdo dal za vyučenou. Aby věděli, kam patří. Ţe si nic jiného, neţ smrt nezaslouţili. A 
pak taky, ţe bych se měl drţet toho co..." 
Dál nepokračoval. 
"Prostě je to tak. Nemůţeme za to, kdo jsou naše rodiny. Nikdo z nás si rodiče ani sourozence nevybírá. Ty jsi Isabel. 
A to co děláš si i myslíš. A kdo to nechápe, tak ten tě nezná." Dodala Lily, která jako jediná zatím nepromluvila. Ale to, 
co řekla, mě potěšilo. 
"Díky. Jsem moc ráda, ţe vás mám za přátele." 
 
Oslava narozenin se nekonala. Neměla jsem co slavit. 
Svého dárku. Psa, kterého jsem pojmenovala, Achilleus jsem si moc neuţila. Byl krásný a hned jak mě uviděl, skočil 
mi do náruče a olízl mi obličej.  
Trochu štěkl. Skočil na postel a podíval se na mě typickým psím pohledem. Naklonil hlavu na pravou stranu, vyplázl 
jazyk a zase štěkl.  
Olízl mi ruku, kterou jsem ho pohladila po čumáku. Byl milí, ale nemohl docela odstranit můj smutek. Bylo mi toho líto. 
Ale to co mi poté řekl Sirius. Řekl mi, ţe je mu líto toho, ţe Nikolas je můj bratr a i toho, ţe má tak šílený rodiče. 
Celý následující měsíc kolem mě všichni chodili jako bych měla lepru anebo nějakou jinou nakaţlivou nemoc. 
Šuškali si po chodbách. Kdyţ jsem prošla kolem jako by náhodou přestali mluvit. Nepřestala jsem se však chovat tak 
jako dřív. Nerozpakovala jsem se hádat s kýmkoliv, kdo haněl anebo nadával mudlům. 
Hlásila jsem se ve všech hodinách. Vypadalo to, ţe to všichni pochopili a ví, ţe já nejsem můj bratr.  
Jednou jsem se zastala  jednoho chlapce z Mrzimoru. Podíval se na mě jako by mě uviděl poprvé v ţivotě a vykřikl. 
"Co si o sobě myslíš? My víme, co jsi zač. Lily, by se s tebou měla přestat přátelit. Ublíţíš jí." A s tímto odešel.  
Nechápavě jsem na něho zírala. A pak jsem se rozhodla.  
Chtějí boj, mají ho mít. 
V lednu, nebo spíše na konci ledna jsem svůj plán uskutečnila. 
Během večeře, jsem vstala a kouzlem si zesílila hlas. "Prosím o pozornost. Haló. Mám na vás nějaké otázky. Můţete 
se mi chvíli věnovat?" 
Všichni zírali, kdyby někdo na zem upustil špendlík, bylo by ho slyšet  dopadnout. Jaké tam bylo ticho. 
"Někdo moudrý," a významně jsem se podívala směrem ke svým přátelům, "mi jednou řekl. Nesuď člověka, neznáš-li 



 

ho. A také nevybíráš si svou rodinu. A proto bych se teď chtěla zeptat. Kdo z vás." A ukázala jsem prstem na 
kaţdého."Můţe říct, ţe si vybral své rodiče nebo své sourozence? CO? Nikdo? Ale, to snad ne? A já si myslela, ţe 
všichni." 
Na chvíli jsem se odmlčela, nechala jsem dopadnout své slova, a doufala, ţe na úrodnou zem. A pak jsem 
pokračovala. 
"A proto bych se chtěla teď. Přede všemi, zeptat svých přátel. Proto, aby nedošlo k nedorozumění, ţe jsem je na to 
neupozornila."  
Otočila jsem se k nim. 
"Severusi Snape ptám se tě, nebojíš se mé přítomnosti?" Podíval se na mě, ten jeho pohled, ach jo. A zavrtěl hlavou. 
"Remusi Lupine a co ty?" Také se na mě podíval a zakroutil hlavou. 
"Lily, Evansová, máš ze mě strach?" I ona zakroutila hlavou. 
"Katty McDowelová? Jak jsi na tom ty?" Vstala, podívala se na mě, usmála se. Pak se rozhlédla kolem a řekla.  "S 
tebou se nebojím, ale bez tebe ano." 
Kdyby nešlo o váţnou situaci, asi bych se rozesmála, i jí cukaly koutky a nebyla sama. 
A nakonec jsem si nechala Siriuse, doufala jsem, ţe mě nezklame. 
"A co vy? Pane Siriusi Blacku? Máte obavy z toho, ţe to, co udělal můj bratr  je to, co bych chtěla i já? Prosím 
mluvte." 
Podíval se mi do oči, rozhlédl se kolem a vykřikl. "Jste tak krátkozrací. Měli byste se stydět. Za celý rok, co je zde, 
jsem ji poznal a vím, ţe dělá to co má v hlavě. Na nic si nehraje. 
A já a nás pět a také Selene Kentová, můţeme tvrdit, ţe ji známe. Ale kdo z vás, můţe tvrdit to samé?" A tímto 
skončil.  
Posadil se, na své místo.  
Rozhlédla jsem se kolem. Na chvíli jsem se zamyslela. Pak jsem to ukončila slovy: "Děkuji, ţe jste mi věnovali 
pozornost a přeji vám dobrou chuť." 
A s tím jsem se posadila.  
 
Chvíli bylo ticho. 
 
Pak vstal Brumbál a řekl. "Ano, krásně jste to řekli. Lépe bych to ani já sám neřekl. Teď se dejte do jídla." 
Všichni se dali do jídla, jedli mlčky. Jako by přemýšleli a těch slovech, která slyšeli. Nebyla jsem však tak naivní, ţe 
bych věřila, ţe si z toho vezmou ponaučení.  
Jedla jsem. Mlčky jsem do sebe soukala jídlo, na které jsem neměla ani pomyšlení.  
Uslyšela jsem kroky a pak se vedle mě někdo posadil.  
Byl to Brumbál. 
„Pěkně jste to řekla, slečno Isabel.“ 
„Děkuji,“ zašeptala jsem. 
„A vy ostatní, blahopřeji. Umíte perfektně improvizovat.“ A s tím se zvedl a odkráčel. 
 
Aţ všichni dojedli, tiše se trousili zpět do svých pokojů. Zůstali tam jen mí přátelé a moje milá sestřička. (Zástupkyně 
ředitele Zmijozelské koleje, Křiklana.) 
 
„Prosím tě, Isabel. Proč jsi to dělala?“ 
„Remusi. Čistě z principu. Ty jsi neviděl, jak si o mně povídají. Nasnáší mě, a přitom mě vůbec, ale vůbec neznají.“ 
„Ale? Sestřičko? Z tebe je najednou moralista? Tahle hra moţná platí na Brumbála, ale ne na mě. Já tě znám 12let. 
Dokáţeš všeho vyuţít ve svůj prospěch.“ 
Bylo slyšet, ţe z ní mluví zášť. Přímo ji odkapávala od huby. 
„Ano? Vy ji znáte? Já si myslím, ţe ne. Mluví z vás závist.“ 
„Jak se opovaţuješ, ty malej zmetku.“ Vykřikla Marge na Siriuse a vytáhla svoji hůlku. 
Nevěděla jsem, co dělat. Skočila jsem mezi ně, zasáhla mě kletba, přímo do hrudi. Zhroutila jsem se a kašlala krev. 
Bolela mě ţebra. Nemohla jsem dýchat. 
„Rychle, musí se odvést na ošetřovnu.“ 
Sestra se jen vyděšeně koukala z jednoho na druhého. Nevěděla, co má dělat, začala koktat. „Já, já. Nechtěla jsem. 
Nevím, co se stalo.“ 
To byla poslední slova, která jsem v té chvíli uslyšela. 
 
Probudila jsem se na ošetřovně, nikdy jsem zde ještě nebyla.  
Zapáchaly kolem všechny moţné lektvary, masti. A jiné smrady. Bylo mi z toho na zvracení. Všechno mě bolelo. 
Dýchat bylo také obtíţné. 
Rozhlédla jsem se kolem, nikdo nikde. Mohli mi tu alespoň nechat Achilla, pomyslela jsem si. 
Otevřely se dveře, někdo potichu vstoupil dovnitř a zavřel dveře. 
„Ahoj Isabel, jak se daří?“ 
„TY? Co tady sakra děláš? Pošleš na mě kletbu a pak si sem klidně přijdeš a ptáš se, jak se mám! Co si o sobě 



 

myslíš?“ 
„Promiň, ale neměl říkat, ţe tě neznám. S tou závistí. To mě šíleně naštvalo. Já ti nezávidím. Nemám co. Ona je to 
spíš ţárlivost. Ale uţ musím. Brumbál mi dal padáka.“ Usmála se. 
„To, to jsem nechtěla. Naše rodina, nemůţeme přijít o někoho, kdo dodá alespoň trochu peněz.“ Usmála jsem se. I 
kdyţ z mého úsměvu vznikla spíš grimasa, neţ úsměv. Bolest byla šílená. 
„Máš vypít ten kostirost a to proti bolesti. A hlavně vypij si něco na spaní.“ 
„Díky, Margareth. Pozdravuj všechny, kdo o to budou stát.“ 
Přistoupila ke mně. Chtěla něco říct, ale pak si to rozmyslela. Vyšla ke dveřím, neotočila se. Otevřela dveře a pak je 
potichu zavřela. 
A já upadla do hlubin snění. 
 
Přátelé přicházeli a odcházeli. Nosili mi úkoly, které jsem vypracovávala.  
Z ošetřovny jsem odešla po dvou týdnech. Nechtěla jsem být mimo dění, nepřijít o nic významného. A nebýt pozadu v 
učení. 
Po tom, co se stalo. Jako by  nastala změna. Uţ se ke mě nechovali jako k něčemu, co je můţe nakazit. Občas mě i 
pozdravili. 
I Sirius byl ještě milejší, i kdyţ jsem si myslela, ţe to ani víc nejde.  
Asi ho překvapilo, ţe jsem skočila do cesty kletbě, která byla připravená pro něho.  
Marge nakonec Brumbál nevyhodil, ale dostala napomenutí a zákaz vycházek.  
(Jako student_Cha,cha). 
Ale jinak se nic nezměnilo, napadávání bylo čím dál tím víc krutější. 
Můj bratr se stále chlubil tím, co udělal. 
Otec nastoupil na nové místo, chtěl chránit mudly. Chtěl napravit to, co dělal můj bratr, který zničil. Ano, doslova zničil 
celou naši rodinu. 
 

 
11.  Kapitola 
 
Prázdniny s Elizabeth 
 

Po dlouhých deseti měsících jsem se znovu zjevila u svého domu. 
Kdyţ nepočítám jedno dopoledne a odpoledne v listopadu na pohřbu. 
I kdyţ byl čas na konci roku hektický a dost nepříjemný, další část roku školního probíhala v pohodě. 
 
Zkusila jsem si i věci, které jsem zjistila v knize, mapující náš rod. Pouze teoreticky. 
Dostala jsem ji od Brumbála, kdyţ jsem ho o ni poţádala. Bylo tam dost zajímavých věcí. 
Zjistila jsem to, co jsem se jinak dozvědět nemohla. 
Napsáno tam bylo i to, co jsem se měla dozvědět, aţ kdyţ mi bude 15.  
V té době se u mě měli tyto schopnosti projevit.  
Podle této knihy se ve mě měli spojit všechny schopnosti mých předků. V naší rodině byli potomci všech čtyř 
zakladatelů Bradavic, ale i mnoho ostatních a ne o moc neznámých. Patřili jsme k velmi starobylé rodině, z které, se 
oddělily ostatní rody. 
Patřili k nám rody Blacků, Malfoyů, Potterů, ale i Gauntů, Paravelů a mnoho ostatních. Naše jméno však provázelo 
náš rod jiţ od počátků. 
 
Schopnost měnit se jak ve věci tak tvory, znát budoucnost. Přemisťování se. Čtení myšlenek. Tyto schopnosti měli být 
pouţity pouze k ochraně a obraně. 
Nesměla jsem je zneuţít, neboť by se mohli obrátit proti mně. 
Bylo to pro mě dost náročné. Vědět co jednou dokáţu, ale prozatím to nemoci pouţít, to je fakt vopruz. 
 
Všichni na mě uţ čekali.  
No, i kdyţ ne tak úplně všichni. Matka byla u Sv. Munga, brácha v Azkabanu, sestra bůh ví kde. 
Čekali tam na mě. Elizabeth, Rhywes a táta. Okolo nohou mi poskakoval Achilles, který se uţ moc těšil na to, aţ si 
označkuje svoje teritorium. Z toho by máma nebyla moc nadšená, pomyslela jsem si. I kdyţ, Rhywes také ne. 
 
Určitě se ptáte, jak jsem se dostala aţ před dům. To je docela jednoduché. Protoţe útoky neskončily, ale začaly se 
stupňovat. Uţ nebyli napadáni jen mudlové, ale i děti z mudlovských rodin. A také ti, kteří se netajili tím, ţe s touto 
„politikou“ nesouhlasí. 
Zajistil ředitel Brumbál všem, bez vyjímek přepravu pomocí přenášedel. Domy byly zajišťovány Fideliovým 



 

zaklínadlem. Ochranná kouzla, štíty,… 
 
Vstoupila jsem dovnitř, byl tam chlad. 
Jako by ani nevěděli, ţe přijedu. Kde jsou všichni, pomyslela jsem si. 
A najednou se ozvalo. „Překvapení.“ 
Jako by bouchla bomba, všude bylo, najedou moc světla. A v hale visel nadpis. 
 

VÍTEJ DOMA ISABEL. 
 
Achilles začal štěkat. Otáčel se kolem mě. Poskakoval kolem. 
Elizabeth přiběhla k nám a objala mě a pak i Achilla. Olízl ji obličej. Rozesmála se. 
Byla jsem ráda, ţe se směje. Otec se na mě smutně usmál a objal mě. A Rhywes taktéţ. 
„Máme pro tebe ještě malé překvapení. Výlet. Pojedete s Elizabeth do Egypta. Podívat se na pyramidy a poučit se. 
Dozvíte se nové kouzla. Bude se vám to hodit. 
A Isabel! Pojď za mnou.“ 
Vyšla jsem, Achill šel se mnou. Přikázala jsem mu: „Zůstaň, hlídej!“ Trochu zakňučel, ale poslechl. Sedl si a koukal se 
za mnou, jak odcházím. 
Došla jsem do otcovy pracovny, uţ seděl za stolem. Posadila jsem se do křesla a čekala, co mi řekne. 
„Dostaneš tuhle hůlku.“ Řekl a podal mi ji. Byla slabá, ohebná asi 14 palců dlouhá z ebenu a s jádrem z hřívy 
jednoroţce. Jak mi sám, jiţ dříve řekl. Patřila mému prapředkovi a dědila se z otce na syna. 
Můj otec, ji však nepouţíval. A můj bratr také ne. Proto ji předal mě. 
„Tato hůlka je zajištěna tak, aby ji mohl pouţít pouze jeden člověk, je nemoţné zjistit, kdo čaruje. Můţeš s ní čarovat i 
ty, i kdyţ jsi nezletilá.“ 
„Ano otče.“ Přikývla jsem. 
Podíval se mi do očí a pravil. „Její otec se o ní nesmí dozvědět.  
Musí pouţít mnoholičný lektvar, který jsem připravil.  
Neptej se mě, kdo to je. Nemohu ti říct vůbec nic.  
To, kdo je jejím otcem je tajemství, zajištěné Fideliovým zaklínadlem a já jsem teď jediný, kdo to ví. Kdyţ nepočítám, 
Albuse.“ 
Znovu jsem přikývla a pomalu se zvedala. „Tati? Kdy odjíţdíme?“ 
„Příští týden.“ 
Zvedla jsem se a nechala jsem ho samotného. 
Přišla jsem nazpátek do haly, kde na mě čekala Beth a Achilleus. 
Beth mě objala, chytla mě za ruku a vadla mě nahoru do pokoje. Achill běţel před námi a poskakoval kolem našich 
nohou. 
„Mám pro tebe dárek. Koupili jsme ho, kdyţ jsme šli s tvojí má…“ Odmlčela se, chytila se za pusu. „Promiň. Já, já 
jsem si to neuvědomila. Fakt, ne.“ 
„Beth. To je v pohodě. Nedošlo ti to.“ 
Promnula jsem si oči, byla jsem ospalá. Viděla jsem, ţe má radost z mé přítomnosti a nechtěla jsem ji kazit náladu. 
„Copak jsi mi to koupila?“ 
„Podívej,“ podala mi krabičku převázanou zelenou stuţkou. „Rozbal to. Doufám, ţe se ti bude líbit.“ 
Zamyslela jsem se, ví o tom, ţe je to barva Zmijozelu. 
Pomalu jsem rozbalovala dárek. Viděla jsem, jak jí září oči. Měla radost, bylo to na ní vidět. Krabička byla s víkem, a 
uvnitř. Přívěšek ze stříbra, anebo z platiny. Na obalu byl vyryt pták - orel a uvnitř. 
Vevnitř byla schránka. 
„Je to vyrobeno tak, abys to otevřela jen ty. Kdyţ dostaneš od někoho něco, můţeš si to zmenšit a dát dovnitř. Ta věc 
je pak spojena s tím, kdo ti to dal. Poznáš pak, jestli ta osoba není v nebezpečí.“ 
Vyskočila jsem a objala ji. „Moc děkuji. Je to nádherný.“ Z očí mi tekly slzy, nechala jsem je padat. 
„Nebreč. Nebo začnu taky.“ Rozesmála se, ale v hlase ji byl slyšet zármutek. 
Přitiskla jsem ji k sobě, „to jsem nechtěla.“ 
„Mám tě ráda Isabel.“ 
„Já tebe taky.“ 
 
Neţ jsme se nadály, byl tady den odjezdu. 
Beth vypila Mnoholičný lektvar. Proměnila se asi v 40 letou ţenu, silné postavy. Měla blond vlasy, ostříhané na krátko. 
Pořád se mi z hlavy nemohl dostat pocit, ţe jsem něco přehlédla.  
Ten rozhovor s matkou, který byl můj poslední. Mě nešel z hlavy. Byla bych v šoku, kdybych se dozvěděla, kdo je její 
otec.   
Určitě to je někdo ze Zmijozelu, to bylo jasné. Ale kdo? 
„Vypadáš nádherně.“ Řekla jsem, kdyţ jsem se na ni podívala a rozesmála jsem se. 
Nemohla jsem si pomoct. 
„Tatííí, jak se tam dostaneme?“ 



 

„Jsem dohodnutý s tím, který se tam o vás bude starat. Je tady přenášedlo, které vás tam dopraví. Budete tam skoro 
měsíc. Tak si to tam uţijte.“ Domluvil a jednu po druhé nás objal. 
„A co Achill? Nemůţu ho nechat tady.“ 
„Pošlu ho za tebou, zítra tam bude. Neboj se.“ 
Chytily jsme se přenášedla, které nás přeneslo do Káhiry. Kousek od pyramid. 
Stál tam muţ, byl fousatej. Fousy měl aţ na zem a šlapal si po nich.  
Ale nejzajímavější na tom bylo, ţe je měl bílé jako sníh. I kdyţ mi táta řekl, ţe mu je kolem třicítky. 
„Tak copak? Jak se vám tu líbí?“ 
„Jsme tady teprve pár sekund a...“ 
„Ahoj. Ty jsi Isabel, ţe ano? Tvůj otec mi tě popsal a řekl mi… A ty, ty jsi Elizabeth. Znám tvého otce…“ Nedořekl, asi 
si uvědomil, ţe řekl, co neměl. 
„Vy znáte mého otce? Kdo to je? Proč mě opustil?“ 
„Já nejsem ten pravý, kdo by ti to měl říct. Tak pojďte, zatím se zde zabydlíte. A pak vás zavedu k jednomu 
moudrému muţi a jeho ţeně. Chtěli by vás poznat a popovídat si s vámi.“ 
Vybídl nás pohybem pravé ruky. 
Šli jsme za ním, Elizabeth si něco šuškala. Nebyla spokojená s tím, ţe nic neví. Byla jsem na tom stejně. Byla jsem 
naštvaná. 
 
Ten muţ, který nás chtěl vidět. No, jak bych to řekla, vidět nás nemohl. Byl slepý, starý a vetchý. Vypadal jako… 
„Tento pán Amothepus je věštec. Slyšel o tom, co zuţuje vaši zem. Chtěl by vaším prostřednictvím zjistit, jestli máte 
naději na úspěch.? 
„Jak to?“ 
Skočil mi do řeči. „Slečno. Vy jste hodně schopná. Víte co chcete a víte, ţe to dokáţete. Ale nespoléhejte se na to, ţe 
to zvládnete sama a bez pomoci. I kdyţ je vaše aura silná. Dokáţete velké věci. Pak si s vámi promluvím.“ 
Koukala jsem na něj jako na ... 
Pokračoval, nečekal na moji reakci. „Vy slečno,“ ukázal na Beth, „váš otec je velmi mocný, brzy však olituje toho co 
činí. I kdyţ.“ Odmlčel se, podíval se směrem ke mě a pokračoval. „Nebude to tak brzo, mnoho let uplyne.“ 
Do řeči mu však pro tentokrát skočila Beth. „Takţe, mým otcem je. Je ON. Vol...“ 
„Nevyslovujte jeho jméno.“ Vykřikla jeho ţena. „Ne, to nesmíte.“ 
Nic se nestalo, jen Amothepus pokračoval dál, jako by se vůbec nic neudálo. 
„Ve vaší moci slečno…“ 
„Isabel! Ale jak?“ 
„... Je porazit mocného pána, jenţ rozhoduje o ţivotě a smrti. Je nutné, aby tak bylo učiněno. Mnoho vody v Nilu, však 
uplyne do té doby, neţ se tak stane. 
Vaše síly jsou mocné a vyrovnané, ale pouze vám je souzeno ho zničit. Nebude to však cesta krátká. Bude dlouhá, 
budou vám kladeny různé překáţky. A...“ 
„Myslím, ţe uţ toho bylo dost. Můj muţ je unaven.“ 
„Přijďte zítra, slečno Isabel a VY dcero jeho. Vás očekávám poté.“ 
A s tím se odmlčel. 
Vstaly jsme, vyměnily jsme si vyděšené pohledy. Rozloučily jsme se a odešly. 
 
Dlouho do noci jsme si povídaly, co jsme se dozvěděly. 
„Beth, nikdy nesmíš nikomu říct, co jsme se tu dozvěděly. Slib mi to. Nechci, aby si na mě ukazovaly anebo mě 
litovaly. Anebo při nejhorším by mě chtěli odstranit. Nic za toho nesmí vyjít na světlo.“ 
„To je přeci jasné Izi. A to samé platí o tobě. Kdyby se to dozvěděli. To, kdo je můj otec. Myslíš, ţe budu jako on?“ 
„Beth,“ objala jsem ji, „Nebudeš a ani nejsi.“ 
„Doufám, ţe se mu pomstím…“ 
„To nesmíš. Nenech se ovládat nenávisti a pomstou. Je to špatné, rozumíš?“  
Přikývla a dál to nerozebírala. 
„Půjdeš tam, kam se hodíš. Můţeš si vybrat. Jestli budeš kráčet po vyšlapané cestě anebo po cestě plné překáţek. 
Chceš to jednoduší. Nebo chceš o své místo v ţivotě bojovat?“ 
Nechala jsem ji o samotě s jejími myšlenkami.  
Vstala jsem a vyšla před dům, společně s Achillem. 
Byl úplněk. Jasná obloha. Plná hvězd. 
 
Druhý den jsem se v doprovodu Alexandra, tak se ten muţ, který nás přivítal, jmenoval, došla k Amothepusovu domu. 
Pokynul mi, ať vejdu, ale dovnitř nevstoupil. „Nemohu. Čeká jen na vás.“ 
„Slečno Isabel. Posaďte se. Ať vás mohu chytit za ruce.“ 
Přisedla jsem těsně k němu a posadila se do tureckého sedu. Chytil mé ruce do svých. 
„Ano, máte silnou auru. Vaše síla je v tom, ţe víte, co chcete. Na vaší cestě se objeví mnoho překáţek, všechny lze 
překonat. Nemějte strach. Ani dítě to nezastaví.“ 
Ucukla jsem „Jak to myslíte? Jaké dítě?“ 



 

„Vaše a jeho. Nebraňte se tomu, bude to pro dobro vaše i okolního světa. Tím mu dokáţete, ţe má ve vás oporu. I 
kdyţ to tak nebudete cítit. Moţná, moţná jen chvíli si budete myslet, ţe ho dokáţete změnit. Ale opak je pravdou, 
nelze ho zachránit.“ 
„Jak to myslíte, s kým budu mít dítě. Je mi 12, nemůţu mít…“ 
Nesouhlasně jsem vrtěla hlavou. 
Pokynul mi, ať mlčím. „Ano. Teď ne, ale později. Budete pozvána, pozve vás on, ústy druhé osoby. Vy však nesmíte 
omítnout. Budete se v té chvíli cítit šťastná, pak se budete nenávidět, ale nakonec pochopíte, ţe to tak mělo být. 
Budete mít v ruce silnou zbraň. Všichni muţi chtějí mít potomky, kteří budou kráčet v jejích stopách. Pozná, ţe vy jste 
to, co potřebuje, aby mohlo plodit silné jedince, ale to bude jeho konec. Pochopí, ţe si podepsal vlastní rozsudek 
smrti, aţ bude pozdě, aţ nebude návratu.“ 
A tímto skončil svůj monolog. „Máte nějaké otázky? Ne? Tak zítra zde očekávám vaši přítelkyni. Nikdo se nesmí 
dozvědět, co jsem vám řekl. Rozumíte? Nikdo. 
 
Druhý den za ním šla Beth. Vrátila se aţ k večeru, byla trochu nervózní.  
Do druhého dne jako by z ní nervozita spadla. Chovala se stejně jako vţdy. Smála se. Chodily jsme po Káhiře, 
pyramidách a párkrát jsme se dostali i jinam. 
Náš měsíc v Egyptě uběhl strašně rychle, dozvěděly jsme se několik nových kouzel. 
Nic z okolního světa nás nerozptylovalo. Nedozvěděly jsme se nic, o tom co se děje. 
 
Doma jsme si konečně odpočinuly.  
Čekal nás další výlet, a tentokrát uţ do konce prázdnin. Měly jsme jet za Jamesem. 
Katty u něj proţila i měsíc červenec, společně s Remusem a Siriusem. 
Elizabeth z toho moc nadšená nebyla. 
„Izi. Já je vůbec neznám. A co kdyţ se dozvědí, kdo je můj otec. Nemá to cenu.“ 
„Beth. To snad nemyslíš váţně. Měla jsi vědět, jak se mě zastávali, kdyţ se zjistilo, co udělal Nikolas. Podrţeli mě. A 
řekli moudrou věc. Řekli – Nesuď člověka, neznáš-li ho. A také, rodinu si nevybíráš.“ 
Nic neřekla. Podívala se mi do očí a přikývla. 
 
U Jamese doma to bylo úţasný. Všichni se měli rádi, a ta atmosféra. Bombastická. 
Jeho mladší sestřička byla roztomilá. A rodiče taky. 
I tento měsíc byl perfektní, Beth si se všemi rozuměla. Získala si všechny svou bezprostředností. A nekonfliktností. 
Táta mi vzkázal, abych se o Beth postarala. Neřešil to, ţe se vše dozvěděla tak brzo. Do Bradavic jsme se měli 
dopravit vlakem. Kde se k nám měli připojit ostatní. 
Konec prázdnin jsme strávili tím, ţe jsme si opakovali (někteří z nás). 
Lily, trávila prázdniny s rodiči stejně jako Severus. Selene, byla v kontaktu s Katty. „Těšila“ se z přítomnosti Malfoyů a 
jemu podobných. 
 

 
12. Kapitola 
 
Nová láska - ze Zmijozelu 
 
Návrat z prázdnin se obešel bez obtíţí. 
Těšila jsem se, jaké budou reakce lidí na to, ţe dívka z prvního ročníku, bude bydlet s holkama z druháku. Nevěděli 
jsme však na 100%, ţe Beth bude v Nebelvíru společně s námi. 
Elizabeth musela být pod stálým dohledem, a tím jsem byla stanovena já. Bylo mi sice teprve 12. Ale za pár měsíců, 
uţ to bude minulost.  
Oslavím 13. narozeniny. 
Elizabeth byla strašně nedočkavá. Chytil to od ní Achilleus, pobíhal kolem, štěkal a skákal. I tentokrát jsme jako první 
rok jeli vlakem, připojil se k nám i Regulus. Který nikoho neznal. Ale později se ač nerad připojil ke svým sestřenicím. 
Přišly si pro něho. Cissa a Bella, jako dvě primadony a odvedly si ho jako malého pejska. 
Beth se nás na něco stále vyptávala. Stále dokola. Jako by ji nestačilo, ţe uţ všechno slyšela o prázdninách, a to 
alespoň stokrát. 
Nedivila jsem se jí. Bude to pro ni nové. Nevypadalo to, ţe má nějaké obavy. Do jaké koleje bude zařazena, ji vůbec 
netrápilo. Jako by se v Egyptě dozvěděla něco... 
Vše probíhalo v pohodě, nikdo neotravoval, byl klid. 
 
Na hradě nás čekali. Prváci si nastoupili. Litovala jsem je. Chudáčci, stojí tam, a někteří z nich nevědí, co je čeká. 
Mezi prvními stál Regulus. Stalo se to, co všichni očekávali. Byl zařazen do Zmijozelu. Byl moc nadšený. Radost z něj 



 

jen sálala. 
Neţ jsem se vzpamatovala, byla na řadě Beth. 
„Elizabeth Howardová.“ (Vzala si jméno své matky za svobodna, aby ji ON nepoznal) 
Beth šla pomalu, jako by si vychutnávala sílu okamţiku. V té chvíli se mi připomnělo to, ţe je dcerou Voldemorta. 
Nevím proč.  
Vyzařovala z ní obrovská síla.  
Sedla si na stoličku, McGonagalová ji nasadila klobouk a bylo ticho.  
Trvající alespoň 15 minut. A pak, klobouk vykřikl - „NEBELVÍR“ 
Bylo mi, jako by mi spadl velký kámen ze srdce.  
Věděla, ţe to nic jiného nebude. Ale před chvíli, jsem si tím tak jistá nebyla. 
 
Elizabethin první rok proběhl bez problémů.  
Patřila mezi nejoblíbenější a nejlepší studenty. Stejně jako její otec, jak jsem nejednou slyšela, od svého otce. 
Stejně tak jako můj, druhý ročník. 
 
Neţ jsme se nadáli, prázdniny uběhli jako voda. A nás čekal druhý a třetí ročník. 
Tušila jsem, ţe se tento rok odehraje mnoho událostí, které na nás budou mít rozhodující vliv. 
Ve vlaku jsem potkala Malfoye, byl nezvykle milý. A to i na mě. Jako by se na něho usmálo štěstí v podobě,... Raději 
nepomyslet. 
Co, jemu mohlo udělat radost? Určitě ne nic pěkného. To mi potvrdila, Selene. 
Našla nás ve vlaku, kde jsme seděli všichni pohromadě, namačkáni jako sardinky. 
Vysíleně se zhroutila na sedadlo a hned vyklopila, co ji tíţí. 
„Isabel. Tomu neuvěříš.“ (Proč zase já?) 
„Co se stalo?“ 
„Lucius. Byl pozvanej…“, rozhlédla se kolem a ztlumila hlas, „…Vy-víte-kým, na večírek a to je mu teprve 16. A on, 
chtěl by mu pomáhat. „ 
Přerušila jsem ji. „Coţe? To je blbost, proč by ho zval?“ 
„Ne, řekla jsem to blbě. Já jsem vynervovaná, sakra. Ne, je to úplně jinak. Říká se, ţe hledá svoji dceru,…“ 
Beth viditelně zbledla. 
„... A aţ ji najde, uspořádá večírek. Plánuje ho na duben za čtyři roky“ 
„To budeme v posledním ročníku. Ale proč tak pozdě?“ 
„V té době má být jeho dceři 17. Bude zletilá.“ 
„Beth, ta holka má narozeniny ve stejnej měsíc, jako ty. Není to, zajímaví.“ Odvětil Severus. 
„No a? V tom měsíci má určitě narozeniny hodně holek.“ Vyhrkla Beth. 
„Popojedem ne? Jsou to jenom drby,“ vyhrkla jsem a vytáhla karty, „zahrajem si?“ 
Poté probíhala jízda v pohodě. Mě však stále v hlavě zněla ta slova. 
 
V únoru se stala zajímavá událost. (Jak pro koho ,)) 
Byla jsem na procházce s Achillem, kdyţ jsem uviděla. Uviděla jsem něco, něco fakt zajímavého, a to dost. Ale spíše 
neţ zajímavého, tak šokujícího. 
Kousek ode mě se z keříku vyplazily dvě postavy. Byly to muţi. Protoţe Achill ani nezavrčel, neměla jsem strach. A 
pak promluvili, myslím oni. (Pozn. Autora - Jako muţi, ne jako postavy). 
„Slečno Writtová, co tady děláte?“ 
„Venčím svého psa. Páni profesoři.“ 
„Aha! Neviděla jste nás! Ano?!“ 
„A koho jsem neviděla?“ 
S tím se odpotáceli dál. Kdyţ jsem věděla, ţe jsou dost daleko, opřela jsem se o strom a rozesmála se. 
„To jsi nečekala, co?“ 
Ozval se kousek ode mě, ne neznámý hlas. 
„Myslela jsem, ţe jsou oba na holky. A oni ne. Chudáci jejich „fanynky“. Co ty tady děláš?“ Dodala jsem podráţděně. 
Vzájemné sympatie, byly pryč. 
Byl to totiţ Malfoy! 
„Já je tu potkávám dost často. Chodím sem, abych si pročistil hlavu.“ 
Achilleus stále pobíhal kolem. Neměla jsem strach, proč taky. Je to jenom Malfoy. 
„A nebývá jim zima?“ 
Rozesmál se, „Ne. Oni pouţívají zahřívací kouzla. Nešla by ses projít? Mě totiţ začíná být zima.“ 
„Proč ne.“ 
Celou cestu jsme si povídali, byl milý a dokonce i pozorný. Jako by mu o něco šlo. Ale mě to bylo v té chvíli jedno. Byl 
se mnou, a to mi stačilo. I kdyţ je to Malfoy. Budoucí stoupenec Voldemorta.  
Nevěděla jsem, kde beru v té chvíli jistotu, ale bylo tomu tak. 
Co kdyţ je ho, ale moţnost zachránit. Nechci to vzdát, jen proto, ţe je, kdo je. 
Zastavila jsem se. Byla mi zima. 



 

„Isabel? Tobě je zima? Tady, na. Vezmi si ten kabát.“ Řekl, a podal mi ho. 
Zachumlal mě do něj. Strčila jsem ruce do kapes. Bylo tam teploučko. 
Opřela jsem se o strom. Byl tak blízko. Sálalo z něho teplo. 
Naklonil se ke mně. Cítila jsem jeho horký dech. Byl stále blíţ a blíţ. Naše rty se spojily. Našly se. Předávaly si svoje 
teplo. 
Naklonila jsem hlavu na stranu, vytáhla ruce z kapes a přitáhla si ho blíţ. 
Líbali jsme se. Bylo to nádherné. 
Po chvíli přestal. Dýchala jsem přerývavě. Objal mě a přitiskl k sobě. 
V ten okamţik jsem si uvědomila, ţe jsem udělala blbost.  
Tu největší blbost na světě.  
Vytrhla jsem se mu.  Zavolala jsem na psa a utekla. 
Za rohem jsem se ohlédla. Stál opřenej o strom a něco dělal. Vyléval si vztek na nevinném stromu. Chudáček. 
(Myslím, ten strom)) 
Udeřil několikrát do stromu a zaklel. Slyšela jsem to, aţ k sobě. 
„Ty jsi debil. Vylekal jsi. Všechno jsi zkazil. Uţ tě nebude chtít ani vidět. Sakra. 
Co sis myslel.“ 
Mluvil a mluvil. Pomalu se přibliţoval ke mně. Sakra. Svlékla jsem si kabát. Poloţila jsem ho na zem a utekla. Doufala 
jsem, ţe si ho vezme. 
Celou cestu nahoru do věţe jsem se musela usmívat. Jak se teď budeme k sobě chovat, vţdyť se nesnášíme. 
 
Celý následující měsíc, byl. Jak bych to řekla.  
Jako by nikdo z nás nebyl. Kdyţ jeden přišel, druhý odešel. Chovala jsem se jako duchem nepřítomná, stejně jako on.  
Stále jsem na sobě cítila jeho pohledy. Probírala jsem pro a proti. Stále jsem ale nemohla přijít na to, co s tím. 
Ještě, ţe jsem měla famfrpál.  
Moje místo v sestavě bylo pevné. Stejně jako James a Sirius jsme hráli za náš tým, jako brankář, chytač a odráţeč. 
Ostatní byli - Erik a Mark Steelovi (střelci), David Zoelben (odráţeč) a poslední byl Arnold Sting (střelec). 
A tam jsem se s ním po dlouhé době setkala tváří v tvář. Byl kapitánem muţstva Zmijozelu. Hrál na místě střelce. 
Lucius, jak jsem mu tajně říkala, se na mě usmál.  
Kluci to uviděli a nesouhlasně se zamračili, já jsem však jeho úsměv opětovala. 
Ostatní - Sebastian Knight (odráţeč), Lastrangeovi (střelci), Regulus Black (chytač) a dva další, které jsem neznala - 
Nott (střelec) a nějakej Lewis jako brankář. 
 
Hra byla dost tvrdá. Hráči ze Zmijozelu byli dost zákeřní.  
Jako jediná holka jsem to měla dost těţký, ale nebála jsem se. 
Přece jen, byla jsem v bráně, a tam toho moc neschytáš. Ale pak se to stalo.  
Sirius odrazil potlouk. Ten si to namířil rovnou na Luciuse. Neviděl ho. Dostal jím do hlavy, padal k zemi. Chtěla jsem 
vykřiknout nebo něco udělat. 
Nešlo to, musela jsem hrát dál. 
Rozhodčí Lary Green. 
(Jeden z té dvojice, kterou jsem potkala v únoru, neţ,…) 
Zapískal, byl odpočinek. Na ošetření jejich kapitána, byl odnesen na ošetřovnu.    
Náš kapitán Mark Steel si nás přivolal k sobě. 
„Jamesi. Musíš chytit Zlatonku. Je to 40:30 pro nás. Sirius zranil jejich kapitána. Budou se mstít. Bude to ještě tvrdší. 
Musí se to ukončit, rozumíš?“ 
„Jasně.“ Přikývl James a zamračil se na Siriuse.  
„Soukromé věci si máš řešit mimo hřiště!“  Ten mu na to nic neřekl. Jen přikývl. 
Doopravdy, hra byla čím dál tím víc tvrdší. Z obou stran. 
Nešly na mě jenom střely, ale i potlouky. Cítila jsem všechny kosti v těle. Bylo mi zle. 
A pak. Skončilo to. James chytil Zlatonku. Vyhráli jsme 350:150.  
Myslela jsem, ţe je konec. A v tu chvíli se to stalo.  
Naštvaný Zmijozelský brankář vzal odráţeči pálku a napálil jí do Camrálu.  
Vlétla jsem mu do rány, neviděla jsem ho. A pak jsem padala. 
Poslední co jsem slyšela, bylo. „Ty debile! On tě zabije.“  
Nevím, kdo to byl, ale v té chvíli mi to bylo jedno. Zatmělo se mi před očima, zem se pomalu přibliţovala.  
 
Probudila jsem se. Všude kolem byla tma. 
Sakra, kde to jsem? 
Pouze zepředu sem prostupuje trocha světla.  
Vzpamatuj se! Vzpomeň si, co se stalo.  
Ráno jsme se chystali na famfrpál. A pak. Co se stalo? 
Já jsem vůl. Bouchla jsem se do čela. (Auu, to bolí.) No jo. Dostala jsem camrálem, jaká ironie. Na konci zápasu, 
který jsme vyhráli. 



 

Proč se to stalo, mohla jsem oslavovat. 
Nestalo se, ale něco uţ předtím? 
Pak se mi rozsvítilo v mé zabedněné hlavě. 
Lucius dostal potloukem po hlavě a sklátil se k zemi. A to z dost velké výšky. 
Zmateně jsem se rozhlédla kolem. Někde tady musí být. Ale co kdyţ? Ne, to se nemohlo stát. 
A pak. Uviděla jsem ho. Leţel ode mě asi ob dvě postele. Vypadal tak zranitelně. Leţel tam jako miminko. 
No. Tak snad ne. Ale byl strašně roztomilej. 
Akorát se mi zdálo, ţe nejeví známky ţivota. Asi dostal nějaký lektvar. 
Najednou, jako by se otevřely dveře. Zamhouřila jsem oči a podívala se směrem, kterým, jak jsem tušila, měly být. 
Dveře se doopravdy otevřely. Nikdo v nich ale nebyl. Stejně záhadně se zavřely. Uslyšela jsem kroky, ale nikde toho, 
kdo má ty kroky na svědomí. 
Ozval se hlas.  
Jakmile jsem si uvědomila, kdo to je, spadl mi kámen ze srdce. 
Shodil ze sebe plášť a posadil se na kraj postele. 
„Tak co? Jak se vede.“ 
Byl to Sirius. 
„Byla to moje vina. Kdybych nesrazil toho blbce Malfoye, nikdy by se to nestalo.“ 
„No tak, Siriusi. Neblbni. Byli naštvaní, ţe jsme je porazili. Byla to náhoda.“ 
Trochu sebou škubl. Rozhlédl se kolem, jeho pohled zamířil k Luciusovi. Zašklebil se. Tvářil se jako by viděl toho 
nejhnusnějšího tvora na světě. 
Potřeboval by se odreagovat. 
„Co tady děláš? Neměl bys oslavovat, anebo dokonce – spát?“ 
Podíval se na mě a zavrčel. „Dostal jsem trest. Za to co jsem provedl. Byl to prej úmysl. No, a od Jamese jsem si 
půjčil plášť. Oni tě poloţili jen kousek od toho,…“ 
„No tak, nech toho. Jsem ráda, ţe jsi přišel. Měl by ses vrátit. Abys nedostal další trest. Za to, ţe se potloukáš po 
hradě. A to, po večerce.“ 
Přikývl. Hodil si přes sebe plášť, ale předtím mě ještě políbil a zašeptal. „Udělal jsem to kvůli tobě, mám tě rád.“  
A s tím odešel, vypařil se jako pára nad hrncem. (Neberte to, ale doslova)  
Odešel stejně, jako přišel. 
Poloţila jsem se na postel a zamyslela se.  
Co pro mě vůbec znamená? 
Jak jeden tak i druhý?  
Kterého si mám vybrat? 
Mám na výběr? 
A s tímto v hlavě jsem usnula. 
 
Na ošetřovně jsem strávila tři dny, kdyţ se „Malfoy“ probudil. 
Kaţdý večer, kdyţ jsem věděla, ţe uţ nikdo nepřijde, jsem si sedla k němu a drţela ho za ruku. (Beru to hopem, co?) 
Ten večer jsem měla poloţenou hlavu vedle jeho. Musela jsem na chvíli usnout. 
Ucítila jsem na vlasech něčí dotek . Pak se, ozval, jeho hlas. 
„Isabel, co ty tady děláš? Jak to, ţe jsi tady. Uprostřed noci? Stalo se ti něco, ţe jsi, na ošetřovně?“ 
Dodal zmateně, kdyţ si uvědomil, kde jsme. 
„Ale, to nic není. Ty, jsi měl, ošklivou, nehodu. Mně se nic nestalo, dostala jsem náhodou camrálem, do …“ 
„Kdo to byl.“ Vykřikl rozzlobeně. 
Trochu mě to vyděsilo. Ve hlase mu zazněla zloba a dokonce i, nenávist.  
„Nevím. Asi někdo z …“ Nedokončila jsem svou „zpověď“. 
Zvedla jsem hlavu a podívala se na něj. Přímo do očí. Viděla jsem, ţe je dost naštvanej. 
„Jak skončil zápas, potom jak jsem odpadl.“ Dodal smířlivě, kdyţ uviděl můj pohled. 
Ta změna hovoru mě dost překvapila. (Myslím tím u něj.) 
„Nebelvír vyhrál, James chytil Zlatonku. Kolik to bylo, si přesně nepamatuju, chvíli po konci jsem odpadla já.“ 
Znovu jsem vycítila tu změnu. Zase ho přemohla zloba. 
„Tak ti debilové ti ublíţili po zápasu. Moc by mě zajímalo, kdo to byl. Hned bych si to s ním vyřídil.“ 
Nevěděla jsem proč, ale v té chvíli mi to přišlo krásný.  
Chce se pomstít, naštvalo ho, ţe mi někdo ublíţil.  
Ne jako Sirius, který ublíţil někomu jen ze ţárlivosti. (Ale i od něho to bylo milé. Záleţí mu na mně.) 
Bylo mi to jasné. Kdyby se mě zeptal, jestli s ním chci chodit. Neváhala bych. 
Zvedla jsem se. Znovu jsem se na něho podívala. „Nech to plavat.“ 
Opětoval můj pohled. Nic však neřekl. 
„Dobrou noc.“ 
„Dobrou noc Izi. Chtěl jsem se tě zeptat,…“ 
Zvědavě jsem ho pozorovala. Copak mi chce sdělit? 
„…, raději nic.“ Řekl a otočil se na druhou stranu. 



 

Zklamaně jsem se otočila a došla ke své posteli. Lehla jsem si, přikryla se a zavřela oči. Sakra, co jsem si myslela. 
Vţdyť je to Zmijozel. Ten by si nikdy nic nezačal s holkou z Nebelvíru. A natoţ pak s mladší.  
Ale, co ten polibek. Ty úsměvy. A to, jak mě pozoruje. Jeho reakce. Byla jsem z toho zmatená. 
Usnula jsem, zdál se mi sen. Zdálo se mi, ţe sedí u mé postele a dívá se na mě. Naklonil se nade mě. Políbil mě na 
tvář. 
Probudila jsem se, rozhlédla se kolem. Leţel ve své posteli, zády ke mě. Polibek na tváři jsem však stále cítila. Jako 
by mi ho dal doopravdy. 
Zavřela jsem oči, zase jsem usnula. 
Neviděla jsem, ţe chvíli po tom otevřel oči. Pomalu se, znovu, zvedl z postele a došel k mé.  
Ráno jsem se probudila časně. Seděl vedle mě. Hlavu poloţenou na mé hrudi. (Jako by chtěl slyšet srdce.)) Drţel mě 
za ruku. Dívala jsem se na něj. Vypadal tak boţsky. 
Rozespale otevřel oči, rozhlédl se kolem.  
Byl pomačkanej. Nevypadal tak dokonale jako vţdy, to se mi na něm líbilo. 
„Ahoj. Tak jak ses vyspal?“ 
Neodpověděl mi na mou otázku. Ale poloţil novou. „Nechtěla bys se mnou chodit?“ 
Nečekal na odpověď, zvedl se. Chtěl odejít a dodal. „Promiň. Pochopím, kdyţ ne. Jsem totiţ úplnej vůl a všechno 
jsem zvoral,…“ 
„Ano.“ 
„Co ano?“ 
„Na obě otázky, ano.“ Usmála jsem se nad jeho reakcí. 
Otočil se na mě. Usmál se. „A co tvoji přátelé? Ti nebudou moc nadšení.“ 
„A co tvoji?“ Odpověděla jsem mu otázkou. 
„Přátelé? Já…“ 
„Víš, kolik tady za tebou bylo lidí? Sice skoro samý holky, ale i několik tvejch spoluţáků. Neříkej, ţe nikdo z nich není 
tvůj přítel.“ 
„Abych řekl pravdu, tak nevím.“ 
A potom. Oba naráz jsme vyslovili to, na co jsme oba mysleli. 
„Asi by to mělo být tajemství.“ 
Oba naráz jsme se rozesmáli, nešlo to zastavit. 
„Do-do-káţeš si před-před-stavit, kdyby se o nás dozvěděla Cissa. Nebo Bella?“ 
Zase jsme se rozesmáli. 
„Anebo Black.“ 
„Myslíš Siriuse?“ 
„Jasně miláčku. Koho jsi myslela?“ (Chodíme spolu pár minut, a uţ jsem miláček. No, není to skvělé?) 
Podívala jsem se mu do očí. Odráţela jsem se v nich. Ztrácela jsem se v jejich hloubce. A v té chvíli jsem si 
vzpomněla na Siriuse. Co asi dělá? 
Ne, tyhle myšlenky musím zahnat. Mám Luciuse a to mi musí stačit. Musela jsem ho políbit.  
Proč o něm mluvil? Zavřela jsem oči, cítila jsem, jak se ke mně přibliţuje, jak mě líbá. Chytil mě za zátylek. Tiskne mě 
k sobě. Chci takhle zůstat navěky. 
Ještě, ţe jsem si uvědomila, kde jsem. Odtrhla jsem se od něj. 
„Počkej, tady nemůţeme. Co kdyţ někdo přijde. Jsme přece na ošetřovně.“ 
„Představ si, kdyby přišel někdo z tvých přátel a viděl mě, jak tě líbám. Asi by mě zaklel.“ 
 
Naše tajná láska, byla stále vystavena zkouškám. Nedostatek soukromí, ne moc příjemná atmosféra. Co kdyby,… 
Raději jsem nemyslela na to, co by se stalo, kdyby se to někdo dozvěděl. Ten poprask. 
Aţ jednoho dne. 
Na schůzky jsme chodili tajně, vţdy kdyţ jsem šla na procházku s Achillem. 
Jednoho dne se stalo to, čeho jsme se oba obávaly. 
 

 
13. Kapitola 
 
Návrat ke starým, Takový jako on nejde změnit.       
 
Od té doby, co jsem se dala dohromady s Luciusem. Jako bych zapomněla na přátele, kteří mi v těţkých chvílích byli 
oporou. 
Stále jsem chodila na naše tajné schůzky. Z toho tajemna mi šla hlava kolem. Samé skrývání, letmé doteky. Setkání 
ve tmě, v noci nebo hodně brzo ráno. 
I s učení to šlo z kopce. 



 

Po měsíci tohoto „utrpení“ jsem se rozhodla. Musím se naučit rozdělit svůj čas. A od té chvíle se toho hodně změnilo. 
Schůzky jsme si dávali vţdy ve čtvrtek večer a v sobotu ráno. 
Všem totiţ přišlo zvláštní, ţe chodím kaţdý večer i ráno na procházku s Achillem. Na tom by nebylo nic zvláštního, 
kdybych neodmítala jakýkoliv doprovod. 
 
„Siriusi? Nešel bys se mnou dneska. Vyvenčit Achilla?“ 
„Co tak najednou Isabel?“  
Kdyţ uviděl můj tázavý výraz, dodal. „Vţdy chodíš sama, a nikdy…“ 
„Půjdeš…?“ 
„Jasně. A moc rád.“ Usmál se. 
Přišli jsme ven. Opřela jsem se o svůj oblíbený strom. Tady se s ním vţdycky líbám. Rukama za zády jsem se 
dotýkala kůry stromu. Musela jsem vypadat zajímavě. 
Nevědomky jsem si olízla rty.  
Otevřela jsem oči. 
Stál jenom kousek ode mě. Byl tak blízko. Ale co Lucius. Nesmím na Siriuse ani pomyslet. 
A pak se to stalo. 
Naklonil se ke mně. Stejně jako on, svitlo mi v hlavě. 
Dotkl se mojí brady, přitáhl si mě k sobě. Díval se mi do očí.  
Trochu jsem naklonila hlavu a opětovala jeho pohled.  
Naklonil se ještě blíţ. Chytila jsem ho za zátylek a přitáhla k sobě. 
Převzala jsem iniciativu. Začala jsem ho líbat. V hlavě jsem slyšela výstraţný hlas.  „Co to děláš,…“ 
Zavrtěla jsem hlavou, nechtěla jsem ani pomyslet na to, co dělám. Jakou hloupost. 
Nikdo se to nedozví. 
Líbali jsme se dost dlouho. Nakonec se ode mě odtrhl. Zalapal po dechu. 
„No teda. Ty jsi skvělá.“ 
„Myslíš?“ Podíval jsem se na něj. Copak bude dělat. Byla jsem zvědavá. 
Opětoval můj pohled a pak řekl: „Jsi skvělá, ale já teď s někým chodím. Bohuţel.“ 
„To nevadí. Já taky nejsem volná. Byl to jen polibek, nic víc.“ 
„Kdyţ to bereš takhle. Ale uţili jsme si ho. Co říkáš?“ 
Usmála jsem se. Odlepila se od stromu a promluvila. „Kdybych byla volná a ty taky, mohli bychom to dát dohromady. 
Co říkáš?“  
Přikývl. Zvláštně se usmál a chytnul mě za ruku. Táhl mě za sebou a něco říkal. 
„Měli bychom se vrátit. Je zima.“ 
 
Nevím, jak se to stalo. Ale někdo na to přišel. 
Jednoho dne za mnou přišla Elizabeth. Seděla jsem na posteli. Přišla z vyučování. 
„Izi! Jak to, ţe jsi mi to neřekla!“ Vykřikla rozzlobeně. „Musím se to dozvědět od Rega. Ty mě nebereš jako 
kamarádku? Nebo co?“ 
„Coţe? Co myslíš?“ Ptala jsem se zvědavě, doopravdy jsem nevěděla, kam míří, i kdyţ jsem to moţná tušila. Ale ne, 
nemohla se to dozvědět. Jak? 
„Nezapírej to. On vás viděl. Tebe a …, Luciuse.“ Dodala tlumeně. 
Vyvalila jsem na ni oči (jen tak mezi námi, jde to dost těţko a pak bolí hlava, ach jo).  
„Neboj, já to nikomu neřeknu. Ale kdyby se to dozvěděl někdo jinej. Všem přijde dost zvláštní, ţe se ho občas 
zastáváš. Měla bys s někým začít chodit.“ 
„A proč? Mně stačí, co mám.“ 
„No, já bych věděla o někom, kdo by s tebou chodil rád. Ale je to debil. Několikrát se na tebe ptal, je z Mrzimoru. O 
ročník výš, chtěl by tě pozvat na ten jejich večírek. Co mu mám vzkázat?“ 
Podívala jsem se na ni, ona si snad ze mě dělá srandu. Nevypadala však na to. 
„Kterej to je. Doufám, ţe nehraje famfrpál a nelepí se na něj fanynky.“ 
Usmála se, tím svým rozmařilým úsměvem. A mě bylo hned jasný, ţe je to ten největší… Raději nepomyslet. 
„Jasně, proč ne.“ Usadila jsem ji svým rozhodnutím. 
Koukala na mě jako právě vyoraná myš. Aţ zapomněla zavřít pusu. 
„Ty nevíš, ţe je neslušné na někoho zírat s otevřenou pusou?“Došlo jí to, protoţe ji hned zavřela. 
„Jasně. Takţe, ten večírek je v dubnu. Ted je březen, ale konec. Tak ti do něj schází dva týdny. Co si na sebe 
vezmeš?“ 
„Určitě něco sexy“, usmála jsem se na ni. „Nevíš, s kým chodí Sirius?“ Zeptala jsem se jen tak, mimochodem. 
Podívala se na mě. „Z jednou holkou ze Zmijozelu. Myslí, ţe se jmenuje Helena. Nebo tak nějak.“ 
„Tak mu to vzkaţ. Doufám, ţe toho nebudu litovat.“ 
„A čeho?“ 
„Toho, ţe tam půjdu. Jde tam někdo od nás?“ 
„Jasně. Siriuse pozvala ta jeho Helena, mě pozval Jackson s Havraspáru,… Ale něco ti řeknu, on MĚ pozval, jen kvůli 
tobě.“ 



 

„Jak to víš?“ 
„Řekl mi to. Protoţe tě znám, a můţu mu o tobě všechno povědět. No a pak jde i Selene, tu pozval Knight.  
„Tak dobře, a co budete mít na sobě vy?“ 
„Uvidíš.“ 
 
Přípravy na večírek trvaly hodně dlouho. Pořád jsem nevěděla co na sebe a čas se jiţ pomalu chýlil ke konci. A pak 
mě to napadlo, vezmu si ty šaty, které měla na svůj ples máma. 
Musím poslat zprávu otci. 
 
�                  � 
                  Šaty Isabel      Šaty Elizabeth 
�       Seleniny šaty                                     � 
                                                  Narcissa 
 
Během dvou dnů mi otec poslal šaty. 
Byly nádherné. 
 
Neţ jsme se nadály, byl zde den D.  
Celé odpoledne jsme se připravovaly. Pomocí pár chytrých kouzel, která mě naučila Margareth, jsem se namalovala a 
upravila vlasy. 
Dost dobře se v nich tancovat nedalo, tak jsem si je trochu poupravila.  
Udělala jsem si rozparek, který končil v půli stehen. 
Abych řekla pravdu. Byla jsem dost nervózní. Derecka jsem skoro vůbec neznala. Byl obletovanej fanynkami. Proč si 
vybral mě?  
Potřeboval někoho reprezentativního? Nad tím jsem se musela pousmát. To asi ne. 
Byla jsem hotová. Teď jsem potřebovala kritické oko. Koho se mám zeptat? 
„Holky? Kde jste? Jak vypadám?“ 
Otočila jsem se kolem své osy. 
„Nádhera, škoda ţe mi nemůţeme. Ţe Lily?“ Zamračila se Katty. 
Přitáhla jsem si ji k sobě a objala. „Neboj. O nic nepřijdeš. James tam taky nejde.“ Usmála se. 
„A Severus taky ne.“ Usmála jsem se na, Lily. 
Obě přikývly. 
„Sluší vám to oběma. Všechny holky puknou závistí.“ 
„Beth?  Jackson pro tebe přijde?“ 
„Jasně. Ty musíš jít se Siriusem. Dereck by se totiţ sám netrefil.“ 
„Dík.“ Usmála jsem se kysele. 
Elizabeth odběhla. Pomalu jsem scházela ze schodů. Doufám, ţe tam nikdo… 
Za chvíli jsem měla pocítit, jak na mě budou reagovat v sále. 
Jak jsem sestoupila do společensky, všechno ztichlo. 
„Sakra. Co je? To vypadám tak blbě?“ Rozčíleně jsem vyjekla. 
Všichni mlčeli, jen se koukali. A pak se ozval. Sirius. 
„Vypadáš nádherně.“ 
A pak se to samé neslo sborově celou společenskou. Viděla jsem uţaslé, závistivé, ale i milé pohledy. 
„Pojď. Královno večera. Dovedu tě k branám tvého království.“ 
Chytil mě pod paţi a vedl mě směr východ. 
„Siriusi. Já, já mám strach.“ 
„A z čeho? Uvidíš, ti tě seţerou.“ 
„No, právě.“  
 
Dole v hale se ode mě odpojil. 
„Musím jít pro Helenu. Dívka by neměla jít sama.“ 
„No jo. Ale já tady budu stát jak…“ 
Nedořekla jsem, objevil se u mě ten nejvíc namakanej borec, jakýho jsem kdy viděla. 
Chytil mě pod paţi. Nic neřekl a vedl mě do sálu. 
Pomyslela jsem jen na to jaký je to hulvát, ale nic jsem neřekla. Je přece jen silnější. A co bych zmohla, já slabá 
dívka. 
„Jsi tady se mnou. Ano!“ 
Jen jsem přikývla.  
Odešel.  
Jakmile zmizel, vypustila jsem ho z hlavy. 
Rozhlédla jsem se kolem a hledala nějakou známou tvář. 
„Ahoj Isabel. Co tady děláš, sama.“ 



 

„Ahoj Mili. Nejsem tady sama, ale s doprovodem. Vidíš támhle toho.“ A ukázala jsem prstem na můj doprovod, který 
se válel po zemi. 
„Jasně. A já jsem na tom podobně. Ten vedle, ten kterej je poblitej, ten je můj.“ Dodala kysele. 
Obě jsme se rozesmály. 
„Podívej se nalevo. Opatrně. Malfoy se sem pořád kouká. Všimla jsem si toho, kdyţ jsem šla za tebou. Ţe je 
k nakousnutí.“ 
Pomalu jsem se otočila směrem, který mi Mili naznačila. 
 
(Mili je sice o rok starší, ale je úţasná kamarádka. Seznámila jsem se s ní, kdyţ jsem chodila do krouţku 
přeměňování. Pro pokročilé. Nabídla mi ho Gonagalka, kdyţ viděla, jak mi to jde. Je z Havraspáru a její nejlepší 
kamarád je Jackson. Ten, který je tady s Beth. Mili tajně miluje Luciuse, jak mi sama řekla.) 
 
Doopravdy. Seděl tam a mračil se. Jeho doprovod do něho pořád něco hustil. Začala hrát hudba, zvedl se a kráčí 
směrem k nám. 
„Izi. Izi on jde sem. Pro Merlina. On jde pro tebe. Chce tě vyzvat k tanci.“ 
Nemohla jsem tomu uvěřit. „Ne. To je blb…“ 
Přišel aţ ke stolu, u kterého jsem s Mili seděla, promluvil. 
„Slečno Writtová. Smím prosit.“ 
Otočila jsem se k Mili. Přikývla a vybídla mě pohledem. 
„Mili. Nebude ti vadit,…“ 
„Běţ. Jen běţ.“ 
„Ano. Jistě. Pane Malfoyi.“  
Pevně sevřel moji ruku ve své. Došli jsme na parket. Začali jsme tančit. 
Byl to nádherný tanec, všichni nám ustupovali z cesty. Jako by nám patřil celý parket. 
Konverzace mezi námi nevázla. Povídali jsme si o všem a o ničem. 
Slyšela jsem hlasy. Někdo se pozvracel. Nebo spíš, vykřikl. 
„Mě je zle. Asi budu zvracet.“ 
Hudba skončila. 
Doprovodil mě ke stolu, posadila jsem se.  
Políbil mi ruku. Poděkoval mi za krásný tanec a s úsměvem odešel.   
 
Seděla jsem chvíli, kdyţ se vedle mě někdo posadil a promluvil. „No teda. Isabel. Ty jsi válela. Kdybys viděla 
Jacksona a nebo Siriuse. Oba dva slintali.  
I kdyţ. Sirius to nevydrţel a vypadl.“ 
„Kam šel?“ 
„Ale, udělalo se mu špatně. Z pití.“ Dodala, kdyţ viděla můj výraz. 
Povídali jsme si, potom odešla a já zase zůstala sama. 
A pak se to stalo. 
 
Objevil se tam můj „doprovod“. 
„Pojď. Jdem tančit.“ Vyhrkl a hrubě mě chytil za ruku. 
Doslova mě táhl. Byl z něj cítit alkohol.  
Jak se k němu dostal? Vţdyť se tady nepodává.  
Jak jsem poznala, vůbec mě nevedl na parket. Spíš mě vedl ven. 
Přišli jsme ke dveřím, které vedly ven. Pak zahnul a zamířil do učebny. 
Byla zavřená. To napravil jedním švihnutím hůlky. 
„Hej. Co děláš, zbláznil ses.“ 
Přiletěla mi facka, nevěřícně jsem na něj zírala. Jak si to dovoluje. 
Chytila jsem se za tvář. Druhou rukou jsem mu ji chtěla vrátit. 
Chytil mě za ni a zakroutil dozadu. 
Přitiskl se na mě. 
Potom mi i druhou ruku zkroutil dozadu, bolelo to. 
Nemohla jsem se bránit. 
Kolenem mi vjel mezi nohy. 
Tiskl se stále blíţ. Dýchal mi do tváře. Dech mu pach alkoholem.  
Nevěděla jsem co dělat.  
Jeho ústa byla čím dál tím blíţ. A pak.  
Mě políbil.  
Surově mi drtil moje rty. Nemohla jsem se bránit. Cítila jsem jeho ruce všude. 
Přes rozparek se dotkl mého stehna. Mířil výš a výš.  
„Jsi jen moje. Rozumíš! Moje.“ 
Něco ho odtrhlo. Odlétl ode mě.  



 

„Uţ na ni nesáhneš. Rozumíš.“ Vykřikl kdosi. 
Byla jsem té neznámé osobě vděčná. Během chvilky jsem poznala, ţe jde o Luciuse. 
Přitiskla jsem se k němu.  
Stiskl mi ruku. Vytáhl hůlku a zamířil na Derecka.  
„Uţ na ni nesáhneš. Je jen moje, rozumíš!?“ 
Dál jsem nevnímala. Proč to řekl? Všechno zkazil. Nejsem jeho majetek. Nejsem ničí majetek. Rozhoduju sama za 
sebe. Vymanila jsem se z jeho objetí.  
Nevnímal. 
Vykřikoval hrozné věci. „Takové šmejdy jako ty by měli zabít. Všechny mudlovský šmejdy by měli vybít. Nezaslouţíte 
si,…“ 
Nechtěla jsem uţ nic slyšet. Přitiskla jsem si ruce na uši. Sedla jsem si do koutku. 
Nic nevnímal. Jen svou zlobu. Nechal ji, ať ho ovládne.  
Poté udělal ještě něco horšího. 
To nejhorší co mohl udělat. Pouţil jednu ze zakázaných kleteb. Jednu. Kterou moc ublíţili mým přátelům, předtím neţ 
je zabili. 
Ano. Jde o Cruciatus. 
Nemohla jsem tomu uvěřit. 
Vykřikla jsem. „Uţ dost. Prosím. Nech toho.“ 
Ohlédl se na mě. Vypadalo to, ţe neví kde je. Ovládlo ho to. 
Na nic jsem nečekala, vyběhla jsem ven. 
„Isabel. Počkej. To jsem nechtěl.“ Vykřikl za mnou. 
Něco vykřikl, bylo ticho. 
Uslyšela jsem kroky. Sedla jsem si na schod a čekala. Za chvíli byl u mě. Sedl si vedle mě. Chytil mě za ruku. 
„Opravdu mi to je líto. Já. Nevím, co mě to popadlo?“ 
„Nevíš?“, podívala jsem se na něj, „Ale já vím. Je to v tobě. Nesnášíš je, chceš ovládat. A já. Já jsem jiná. I kdyţ, 
v něčem jsme si podobní. Láká mě to, ovládat. Ale nechci dopadnout jako…“ 
Rozbrečela jsem se jako malé děcko. 
„Isabel. Ne to není pravda. Já. Byl jsem naštvanej. Chtěl ti ublíţit,…“ 
„Nechal jsi se ovládnout zlobou a nenávistí. To není dobré. Myslela jsem, ţe tě půjde změnit. Ale ty nechceš.“ 
 „Je mi to líto.“ 
„Ne není!“ Řekla jsem tvrdě. „Nejlepší bude, kdyţ se rozejdeme. Oba dva máme odlišný pohled na svět. A já, já bych 
to nezvládla.“ 
Přikývl, zdálo se mi, ţe se mu v očích zaleskly slzy. Zamrkal a nezbylo po nich nic. 
Chytil mě za ruku a vytáhl mě do stoje. „Pojď. Odvedu tě nazpátek.“ 
„Ne. To je v pohodě. Já se půjdu projít. Měl bys zajistit, aby…“ 
„Uţ je to v pořádku. Na nic si nebude pamatovat.“ 
„To je dobře.“ Odvětila jsem smutně. 
 
Věděla jsem, ţe se potřebuji vybrečet. Musela jsem jít někam, kde mě nikdo nebude rušit. Potřebovala jsem vykřičet 
tu bolest, to zklamání. Co jsem čekala? 
Sedla jsem si na své oblíbené místo. Nezajímalo mě, jestli si ušpiním šaty. Zatnula jsem ruce v pěst a udeřila do 
stromu. Znovu a znovu. 
Cítila jsem bolest, něco mi stékalo mezi prsty. Asi krev. 
„Co tady děláš?“ Ozval se za mnou hlas, byl roztřesený a tichý. 
„Siriusi. Co ty tady?“ 
Sedl si vedle mě. Pohladil mě po tváři. No jo, zlatej Sirius. Ten vţdycky ví, co má říct. Aby mě potěšil. Nebo, spíš 
v tomto případě udělat. 
Nečekala jsem na ţádné otázky. Začala jsem sama mluvit. Nic neříkal, nepřerušoval mě, jen seděl a drţel mě za 
ruku. 
Domluvila jsem, čekala jsem na jeho reakci, která určitě měla přijít. 
Nic neříkal, pohladil mě po ruce. Bolela mě. Jeho dotek, jako by tu bolest zastavil. A pak promluvil. 
„Izi. Nechci říkat nic o tom, ţe jsem si to myslel. Je mi líto, ţe to mezi vámi dopadlo takhle. Ale jsem rád, ţe jste se 
rozešli. Nemělo to budoucnost. A ty to víš.“ Domluvil a podíval se mi do očí. 
Přikývla jsem.  
Poloţila jsem hlavu na jeho rameno. Objala jsem ho kolem pasu. A přitiskla se k němu. Zase se dotkl mé brady. 
Pohladil mě po tváři a přitáhl si mě k sobě. 
(Vyuţil situace, jak typické pro muţské pokolení) 
Začal mě líbat, zvrátila jsem hlavu. Úplně jsem se ztrácela. Nechtěla jsem, aby to skončilo. 
Odtrhl se ode mě a zrychleně dýchal. „Nezeptala ses mě, jak to, ţe vím. Ţe vím o tom, ţe chodíš s Malfoyem.“ 
„Musel sis toho všimnout. Měl bys jít za Helenou. Bude tě hledat.“ 
„Asi ano. Pojď, doprovodím tě nazpět.“ 
Nabídl mi ruku. Přijala jsem ji. 



 

Pomohl mi vstát. 
Ruku v ruce jsme kráčeli ke dveřím, které vedli do haly. Kde se konal večírek. 
Ve dveřích jsem se mu vytrhla. Vešla jsem sama. Zůstal stát. 
Kráčela jsem ke stolu, u kterého jsem seděla před tou událostí. Seděla tam Beth, Selene a Mili. S hlavou na stole a 
pohledem zamířeným na mě, tam seděl Elizabethin společník – Jackson. Byl úplně mimo. 
Posadila jsem se ke stolu. A natáhla si nohy na vedlejší ţidly. 
„Isabel? Kde jsi byla? Měly jsme o tebe strach, ţe jo holky.“ Vykřikla Selene. 
„Ale. Tady Beth. Za to můţe. Ten kluk, co mi ho dohodila, byl hodně indiskrétní a také nadrţený. Moc si dovoloval. No 
a někdo ho usměrnil.“ 
Dívaly se na mě jako bych spadla z višně. 
„Coţe?“ Vykřikly sborově. 
„A nebyl to náhodou Malfoy?“ Zeptala se nezúčastněně Beth. 
Nevěřícně jsem na ni zírala. „Jasně, ţe byl. Tobě je asi jedno, ţe mě tam málem znásilnil. Co?“ Vykřikla jsem. 
Všichni zírali. Ale pouze ti, kteří byli při sobě. Ztlumila jsem hlas. 
„Sakra. Beth. Co jsi tím jako myslela? Já to nechápu.“ 
„Já, já jsem chtěla, abyste se rozešli a ne aby tě zachránil. Rozumíš?“ Ozvala se ublíţeně. 
„No. Taky ţe jo. Rozešli jsme se. Dokázala jsi to.“ 
„Jak to, vţdyť tě zachránil?“ 
„Beth, podle mě je úplně jedno proč. Za prvé ti potom nic není a za druhé. Stejně tě to nezajímá. Jsi spokojená, co?“ 
Vyskočila ze ţidle. „Ano jsem. Jsem ráda, ţe jste se rozešli. On by ti ublíţil. Já to vím.“ 
„Ale ne tak, jak by mi ublíţil McKinley. Kdyby tam nepřišel.“ Vykřikla jsem. To uţ jsem také stála. 
„Já. Já tě mám ráda. Udělala jsem to proto, ţe tě mám ráda. Nevěděla jsem, ţe je to zas takovej idiot.“ 
„TY mě máš ráda? Mohlo to dopadnout špatně, chápeš. Jsi jako tvůj otec.“ Vykřikla jsem.  
Aţ pozdě jsem si uvědomila, co jsem řekla.  
Beth něco vykřikla a utekla. 
„Co, co to bylo?“ Zeptala se Mili. 
„Nic. Promiňte. Musím jít za ní. Ať neudělá nějakou hloupost.“ 
Rozběhla jsem se směrem, kterým utekla. Hledala jsem ji, nikde jsem ji neviděla. Aţ pak mě to napadlo. Bude v KNP. 
Často tam chodívala. A já s ní. Zkoušely jsme tam kouzla, různá kouzla. 
Byly jsme šťastný a měly jsme se rády, ale co teď. Neměla jsem to říkat. Neodpustí mi to. Nikdy mi to neodpustí. 
Došla jsem tam, kde jsem očekávala, ţe bude. Přemýšlela jsem. Co si přála. Schovat se přede mnou, mít klid. Co 
chtěla? 
Pak mě to napadlo, určitě přemýšlet. A také nechce, abych tam byla. 
Doopravdy. Dveře se objevily. Otevřela jsem a vešla. 
Byla to malá místnůstka, stál tam krb a jinak nic. Zajímavé. Pomyslela jsem si. 
Seděla před krbem a dívala se do ohně.  
Posadila jsem se vedle. 
Ani jedna z nás nepromluvila. Dlouho jsme seděly tiše. 
„Je mi to líto.“ Promluvily jsme společně. A obě jsme stejně ztichly.  
„Neměla jsem právo, ti to říct. Já si nemyslím, ţe jsi stejná jako on. Ne, ty jsi jiná. Úplně jiná. Jen mě to vypadlo, nešlo 
to zastavit. Prosím, věř mi.“ Domluvila jsem a prosebně se na ni podívala. 
Usmála se. Podívala se mi do očí. Já se na tebe nezlobím. Jsem naštvaná na sebe. Byla to hloupost. Ty mi odpusť.“ 
„Tak do smrti dobrý. Platí?“ Podala jsem jí s úsměvem ruku. 
Přijala ji a přikývla. 
„Já tě mám taky ráda Beth.“ 
„Ale ne tak, jak já tebe. Nic neříkej. Prosím.“ 
Nerozuměla jsem jí, ale nic jsem neřekla. Jen jsem se zamyslela. Jak to myslela? 
Zvedly jsme se a vydaly se do Nebelvírské věţe. 
 
S Luciusem jsme i přes to. Ţe jsme se rozešli, zůstala v kontaktu. 
Blíţil se konec mého třetího ročníku. A společně s ním i prázdniny, které jsem měla strávit se, Selene a Severusem, 
společně s, Lily u Seleniných rodičů. 
A poslední měsíc se Siriusem, Remusem a Jamesem u Katty. 
Samozřejmě nesměla chybět Beth.  
 

 
14. Kapitola 
 
Oslava 15. narozenin aneb I v Havraspáru jsou pěkní kluci. 



 

 
Jak uţ jsem řekla dříve. Prázdniny jsme si rozdělily na dvě části.  
Neţ jsme se nadáli, seděli jsme všichni u Nebelvírského stolu a jedli večeři. Večeři, kterou dostáváme kaţdý rok. 
Vţdy první den. 
Bylo po zařazování a nám začínal čtvrtý a třetí ročník. 
Pozdravila jsme se s Luciusem a Selene. Nezapomněla jsem je oba, znovu upozornit na oslavu mých 15. narozenin. 
Potkala jsem Jacksona a Milagros. A i je jsem pozvala. 
Oslava se měla konat v Prasinkách, v hostinci. Táta mi objednal tři stoly. Které se měli srazit k sobě. A místnost jsme 
měli mít sami pro sebe. 
 
Tři měsíce do mých narozenin uběhly tak rychle, ţe jsem si to ani neuvědomila. 
Probudila jsem se v ten den jiţ časně ráno. Byla sobota, nemuseli jsme do školy. To je super, pomyslela jsem si. 
Teď je 5 hodin. Patnáct mi bude ve dvanáct hodin. A pak se projeví mé schopnosti. 
Ještě, ţe oslava začíná, aţ ve tři. Budu mít dostatek času prozkoušet si své nové schopnosti.  
Takţe: sedm hodin do 15. let a poté tři hodiny na zkoušení. 
Copak budu dělat? 
Jasně. Uţ vím. Zajdu si na chvíli do KNP. A přečtu si tam něco z té knihy, co jsem dostala od Brumbála a také té, co 
jsem našla v knihovně. 
Ptáte se, kterou knihu myslím? 
Tak tady je odpověď. 
 

Bylo to zrovna v té době, co se zjistilo. Kdo stojí za těmi útoky na mudly. 
Ještě před tím, jsem však zavítala do knihovny. Potřebovala jsem zjistit něco do lektvarů. Žádné podklady jsem najít 
nemohla. Procházela jsem mezi regály. Dívala se z jedné police na druhou.  
Zahlédla jsem známé jméno, ale hned jsem ho ztratila. Musela jsem se vrátit a hledat znovu. A tam jsem ho uviděla, stálo 
tam – Kasandra Writte, Věci budoucí a minulé. 
No teda? To jsem nevěděla, že v naší rodině máme nějaké věštící zázraky. 
To je mi tedy novinka. Zamyslela jsem se. Může tam být něco zajímavého? 
Vytáhla jsem ji z police. Vzala jsem ji do ruky, otočila si ji titulem k sobě. 
Zdálo se mi, jako by se rozzářila. 
Otevřela jsem ji. Na první stránce se začalo objevovat věnování. 

 
Vítej ty, jenž patříš do mého rodu. Otevřela jsi-li tuto knihu. Jsi ty ta, na kterou čekáme. 
Vyvedeš z temnoty ty, kdož nevidí. Jsi světlo, které je zachrání. Čti dál a dozvíš se víc. 

 
V té chvíli mi to přišlo zvláštní. Jak ta kniha může vědět, kdo jsem? Jsou to kouzla. Ano, tím to musí být. 
Jako ve snách jsem nesla tu knihu. Posadila jsem se ke stolu a dala se do čtení. 
 

Ve třináctém století se mnoho dívek jako já stalo obětí nenávisti. 
Nenávisti těch, jenž neumí čarovat, a nechtějí pochopit, že někdo takový jako já existuje. 
Mnoho jich bylo upáleno a brzy budu mezi nimi i já.  
Sedím v ponuré cele. Je zde tma a vlhko. Již týden jsem nic nejedla. 

 
Stále se mi zjevují, objevují se všude kolem. Jsou to vize. Vidím hrůzu a utrpení. Ale v dálce vidím světlo. To světlo se 
přibližuje. Chvílemi není vidět. Vchází do stínu. 
 
Ten, kdož, bude číst, tuto knihu, bude ten, kdož nás osvobodí. 
Nevím kolik času mi zbývá.  
Musím vám dát informace, které vás povedou. 
 
Nechápala jsem. Sakra, co je to za blbost.  

 

Ano. Budeš mít schopnosti, mnoho schopností, které tě povedou. 
Čtení myšlenek a empatie patří mezi tyto. Musíš však vše použíti jen k ochraně, nikdy ne k ovládnutí. Toto je zlé. 
Vládnout mohou jen ti, kdož to nepoužijí k ovládnutí druhých. 
Síla je mocná. 
V rukou blázna je však vražedná a dříve nebo později jej zahubí. 



 

 
Už mi to pomalu začalo docházet. TA žena. Nějaký můj prapředek. Byla vědma. Věděla, že se to stane. Přijde někdo, kdo bude 
chtít vládnout. Terorizovat. A ten někdo, je tady. A je to ON. Voldemort. 
 

Máš tu schopnost. Brzy se objeví někdo, kdo ti podá více informací. Některé je možno naleznout u muže, jenž ovládá 
dům, v kterém jsi našla tento můj vzkaz.  
Vzkaz z onoho světa. Jak říkají ti, kdož nečarují. 
Kniha, která ti osvětlí více. Více než mohu já. Odkud jsi a kam kráčíš. 
Kde jsi je vzala a kdy se objeví, to já nemohu odpovědět. Schopnosti ano to je to, oč tu kráčí. 
Kniha našeho rodu ti osvětlí víc. Jsi další. Nesmíš zklamat. 
 
Jasně, takže mám zajít za tím, kdo tomu tady velí. Zamyslela jsem se. Jasně, ředitel. Ten bude mít knihu našeho rodu. A jsem 
další. Sakra. Co myslím tím další? 
Začla jsem otáčet stránky. Nic víc tam nebylo. Až pak, na úplném konci stálo. 
 

Jdou si pro mě. Slyším jejich kroky, jsou blízko. Musím schovat tuto knihu. Nesmí ji nalézt. Spálily by ji spolu se mnou. A 
to nesmím dopustit. Schovám ji zde. Doufám, že ji někdo najde. Někdo kdo má, kdo pochopí. 
To, co bylo psáno předtím , se objeví, až bude čas. Ty z mého rodu brzy zvíš. Návštěva se blíží. Muž, jenž nevidí, ti 
osvětlí víc. Než ten kdož vládne tomu domu, v kterém dlíš. 
 
Tímto zápis, kniha nebo deník, skončil. Mezi tím vší jsou vynechané stránky. Je jich mnoho. Sakra, kdy se dozvím zbytek? 
Zašla jsem si za Brumbálem. Po dlouhém přemlouvání mi knihu dal. 
Byl překvapen, že jsem ji otevřela. Mnoho lidí se ji pokoušelo otevřít, ale nešlo to. 
Vevnitř bylo něco napsáno. Jakmile si to přečetl, usmál se, přikývl a podíval se na mě.  
Ukázal prstem na první řádky. Přečetla jsem si je. Bylo tam napsáno: 
 

 TY jsi pokračovatel našeho rodu. Ať jsi žena či muž. Pocházíš z rodu zakladatelů. Z rodu těch, kteří byli na 
počátku všeho kouzelnictví. A ty jako jediná nebo jediný získáváš všech schopností, které ti pomohou, abys vrátila 
světu řád. 
Pochopíš, až zvíš muže, jenž ztratil možnost vnímání okolních krás. 
 
„Pane profesore, co tím myslí?“ Podívala jsem se na Brumbála. 
Zavrtěl hlavou a řekl, „Bohužel nemám, slečno Isabel tušení, ale jak říká tento nápis. Mě není dáno pochopit. Mně se tam říká, 
abych nechal na hlavě. Vám píše však určitě něco jiného. Protože, vy pocházíte z rodu. Z rodu, který tuto knihu psal a začaroval ji. 
Začaroval ji tak, aby v ní mohl číst pouze ten, kdo z něho pochází. Věřím, že tam není nic zlého. A proto vám ji vracím. Vracím vám 
ji jako právoplatnému dědici. Otevřela jste ji a proto je vaše.“ 
Ukončil tím svůj monolog a vyprovodil mě ven. 
 
Zašla jsem si pro knihu a vydala se do KNP. 
Avšak nic dalšího jsem se tam nedozvěděla, kniha od Kasandry stále měla svoje tajemství. 
A tak jsem si četla v knize naší historie. 
Doopravdy byla dlouhá a sahala aţ do období starověkého Egypta. Byla těţká, a velká. Ale mě přišla docela 
lehoučká. 
Asi proto, ţe jsem patřila k rodu. Jinak nevím. Ale byla jsem si jistá, ţe ji nikdo neotevře. Byla zajištěná více neţ 
dobře. 
 
Ani jsem si to neuvědomila. A byl čas snídaně. Upozornil mě na to můj ţaludek, který začal vydávat zajímavé zvuky. 
Zvedla jsem se a vylezla z KNP. Do plíţila jsem se jídelny. Sedla jsem si ke stolu a dala se do jídla. 
Byla jsem zde mezi prvními. Bylo 8hodin. 
Jedla jsem, ale nevnímala jsem co jím.  
„Ahoooj Isabel. Tak co? Jak to jde? Za pár hodin ti bude 15 a ty si tady sedíš jak boţí umučení.“ Zvolal Remus. 
„Ale. Jsem nějaká unavená. Nevím, co to se mnou je. Fakt nemám tušení.“ 
„Izi. Pojď sem. Já ti chci dát dárek uţ teď.“ Přišla za mnou Katty a podala mi balíček. 
Určitě něco o famfrpálu! „Tohle jsme ti koupila s Jamesem. Doufám, ţe se ti to bude líbit.“ Usmála se a čekala, aţ si 
ho vybalím. 
Bylo tam to, co jsem očekávala. Knihy o famfrpálu a pomůcky na údrţbu košťat. No jo, je poznat, ţe jsou oba. 
Fandové do tohoto sportu. 



 

„Díky. Zrovna tohle jsem potřebovala. Vy jste mi snad četli myšlenky.“ Usmála jsem se na ně srdečným úsměvem. 
Fakt bych si mohla jako herečka vydělávat. 
Slupli to i s navijákem. 
Během chvilky se zvedl Remus. A někam odběhl. 
„Nevíte, kam tak rychle zdrhl?“ 
Neţ jsem se vzpamatovala, byl zpět jako na koni. A podával mi menší balíček. 
Zase kniha pomyslela jsem si. 
Pomalu jsem ji rozbalovala. No jistě. Kniha. Ten titul mě, ale překvapil. Umění zvěromagie. „Reme? Kde jsi to 
sehnal?“ Vyhrkla jsem na něj. „To je super. Bude se mi to hodit.“ Mrkla jsem na něj. 
Usmál se a řekl: „Oni to vědí. Chtěli by se naučit přeměňovat. A protoţe jsi na přeměňování machr. Mohla bys nám 
pomoct, kdyţ se to naučíš jako první.“ 
No jo. Vyuţití. Vyuţijí všech moţností, aby byli ve stálém kontaktu. 
„A kdo to všechno ví?“ 
Naklonil se ke mně a zašeptal mi do ucha. „James a Sirius. No, a taky Katty.“ 
„Jasně. A nikdo jiný uţ ne?“ 
Zavrtěl hlavou. Přikývla jsem a dál jsme to uţ nerozebírali. 
 
Na hodinách odbila dvanáctá hodina odpolední. 
„Tak co? Jak se cítíš? Teď ti je 15.“ Naklonil se ke mně Sirius. 
Usmála jsem se na něj a řekla. „Úplně stejně jako předtím. Pořád blbě. Cítím, ţe stárnu. A to dost rychle. Za chvíli mi 
asi upadnou ruce a nohy.“ 
Vyjeveně na mě zíral. Musela jsem se začít smát. Za chvíli se smáli skoro všichni. Bylo to nakaţlivé. 
Nechápavě zakroutil hlavou a dal se znovu do jídla. 
Byly jsme totiţ zase v jídelně. Tentokrát na obědě. 
Nedojedla jsem. Poloţila jsem příbor a vstala od stolu. „Musím si něco vyřídit. Příjdu kolem druhé hodiny. Zatím ahoj.“ 
A s tím jsem odběhla. 
Zase jsem zapadla do KNP. Sedla jsem si před krb a dala se do čtení. 
 

Přišla jsi. Ta , jeţ, nás má vyvést ze tmy.  Dnes ti došlo na patnáctý rok věku. Vyjeví se u tebe nové 
schopnosti. Ty staré se znásobí. Ano, jsi ta, jeţ to, dokáţe. 
Neměj strachu, přátelé ti pomohou, drţ se jejich spolku. 
Oslavuj a raduj se. Neboť později jiţ nebude času mnoho.  
 
Sakra. Proč pořád píše v hádankách. Ještě, ţe se tam něco objevilo. Jinak. 
Měla bych pokračovat v čtení, abych se něco dozvěděla. 
 

Chceš-li zvědět, co tvé schopnosti mají býti. Stačí vzíti si hůlku a namířiti s ní ke stěně. Ona ti vše vyzradí. 
 

No to snad ne. Co je to za blbinu. Jsem snad v nějakým biografu? Nebo co? 
Anebo snad ve skrytý kameře? 
Zavřela jsem knihu a pohodila ji na zem. Zdálo se mi, ţe zanaříkala. No a co?  
Kašlu na to. 
Nedalo mi to, a přece jsem ji zvedla a znovu otevřela. 
 

Nevěříš-li, zkus to. Vem tuto knihu, poloţ ji tak aby její titul mířil k tobě a vezmi do ruky hůlku a uvidíš. 
 
No a co. Za zkoušku nic nedám. Pomyslela jsem si a udělala jsem to, o co jsem byla ţádána. 
Co jsem uviděla, mě připoutalo zpět na zem. Seděla jsem a koukal jak tele na nový vrata. Bylo to úţasný. 
Přímo před sebou jsem se měnila. Byla jsem to já a najednou nějaké zvíře a další, další. Pořád nové a nové. (Jako na 
videu.) 
Dále jsem viděla sama sebe, jak čaruji, kouzla. Mnoho kouzel. Viděla jsem události, které se ještě nestaly. Narození 
dětí, moje děti. A smrt, kolem byla smrt. Všude. Nemohla jsem nic dělat. A pak světlo. Všude kolem vířily myšlenky, 
bolest, strach. 
Hrozně mě rozbolela hlava, musela jsem sklonit hůlku a zavřít oči. 
Stejně rychle, jak to všechno přišlo. To i zmizelo. 
Znovu jsem otevřela knihu. Stálo tam: 
 

Tak co? Uţ mi věříš? 
 
Zavřela jsem ji a strčila do kapsy.  
Musím ven. Je tady moc divný vzduch. 
Pomalu jsem došla do pokoje. Oblékla jsem si pohodlný kalhoty, boty a sešla do společenky. Počkat na ostatní. 



 

Byli jsme domluvení na půl třetí, měli jsme se vydat do Prasinek společně. 
Za pět minut půl třetí uţ byli všichni dole. 
Od koho ještě nemám dárek? Aha od Siriuse, Lily, Severuse, Luciuse, Selene, Mili a jestli mi něco dá i Jackson. A 
samozřejmě i Beth. 
No. To jsem fakt zvědavá. 
Selene s Luciusem uţ byli na místě. Oba se na mě usmáli. Reakce na „Malfoye“ byly dost nepěkné. 
„No teda. Izi? Co ten, tady dělá?“ Zasyčeli Sirius s Jamesem. 
Byla jsem ráda, ţe na to nereagoval. A já jsem si nechtěla nechat zkazit narozeniny. 
„Je tady proto. Protoţe je to můj kamarád. Stejně jako vy!“ 
„Hej, hej nechejte toho.“ Vběhla mezi nás Mili, která se tu zjevila jako blesk z čistého nebe. „Nevíte náhodou něco o 
tom, ţe se tu mají slavit narozeniny? Co?“ 
„Díky Mili. Jsi můj zachránce. Asi bych je seřvala.“ Zašeptala jsem ji do ucha. 
 
Oslava probíhala bez problémů. Aţ na pár hloupých naráţek. Ale ty přešel ten, na koho byly mířeny, bez problémů. 
Byla jsem mu za to vděčná. A trochu jsem se za ty dva i styděla. 
Dárky, které jsem dostala, mě moc nepřekvapily. Tedy, aţ na pár vyjímek. 
Od Mili jsem dostala kouzelnické šachy – protoţe ji baví a ráda by je se mnou hrála. 
Beth mi dala namalovaný obrázek nás všech, bylo to skoro jako vyfotografované. 
Nejuţitečnější kouzla a jak je vyuţít mi dala, Lily. 
Lucius mi dal knihu, to nebylo moc překvapující, ale byla to kniha o historii – Pravá tvář (nejen) kouzelnické historie. 
Ví, ţe miluji historii. Jak milé. 
Musela jsem ho obejmout. A políbila jsem ho na tvář. Pár osob to vzalo dost nemile. 
No a co? 
Od Selene, jsem dostala náramek s ochranným kouzlem a prsten s vyrytým orlem. 
Bylo to od ní moc milé.  
Sirius mi dal myslánku, abych se mohla zbavit pár zbytečných vzpomínek, dodal a významně se podíval na Luciuse.  
Poděkovala jsem mu a objala ho, líbat jsem ho nemohla. Byl tam s tou svou přítelkyní, Helenou. Ještě spolu chodíte? 
Zeptala jsem se ho a hodila pohledem na ni. Pouze přikývl, ale nic neřekl. 
Severus mi dal, knihu o lektvarech. A abych řekla pravdu, vůbec mě to nepřekvapilo. Ale kdyţ jsem ji otevřela. 
Údivem jsem zapomněla zavřít pusu. Byly tam úplně všechny a dokonce i pár s několika úpravami. I nějaké nové 
lektvary. 
Poděkovala jsem, zavýskla. A zeptala se ho, jestli ho mohu obejmout. Přikývl a lehce zčervenal. Lily, se rozesmála a 
Sirius s Luciusem se zamračili. Aspoň v něčem se ti dva shodnou pomyslela jsem si a zakroutila jsem hlavou. 
„Doopravdy vám všem moc děkuji. Překvapili jste mě. Ted, ale nevím. Co vám mám dát já, aţ budete mít narozeniny 
vy,…“ Chtěla jsem pokračovat, ale ozval se vedle mě docela tichý hlas, který pravil. 
Zakoktal se, chudáček. „Isabel? Já, já. Mám pro tebe dárek. Taky.“ A podával mi větší balíček. Ruce se mu třásly a 
byl lehce rudej. Potil se a měl vlhké ruce. Asi měl strach. Byl to Jackson. 
„Děkuji, Jacksone.“ Vzala jsem od něj balíček a poloţila mu ruku na rameno. Aby se posadil. „Sedni si. Ať nám 
nevyneseš spaní.“ 
Zmateně se na mě podíval, ale posadil se. 
Byl nervózní. A kdyţ říkám, ţe byl nervózní tak myslím, ţe hodně. 
Pomalu jsem ten dárek rozbalovala. Neměla jsem ani tušení, co to bude. 
O to větší bylo moje překvapení, kdyţ jsem uviděla titul knihy. Stálo tam – Jak zničit zlo v sobě. 
Zmateně jsem se na něj podívala. Zamrkal a zrudl ještě víc. 
Byla tam ještě jiná kniha a ta se jmenovala – Král rybář 
Jedna z mých oblíbených knih. Miluju psychologické knihy a tato byl jednou z nich. 
Prostě něco o tom, co kdo v sobě skrývá. Stačí maličkost a nastane změna v celém ţivotě. Jak okolnosti člověka 
změní. 
Moc mi to připomnělo to, co mě čeká a doopravdy mě to překvapilo. Ţe by mě tak dobře znal? 
„Moc děkuji, Jacksone, jsem ráda, ţe jsi mi dal zrovna tohle. Vypadá to, ţe mě znáš.“ 
Potěšeně se usmál. Sedli jsme si a povídali si.  
Máme toho hodně společného, pomyslela jsem si, kdyţ jsme spolu mluvili. 
Čas utíkal strašně rychle.  
Za chvíli za mnou přišel Lucius s Mili.  
„Izi. My musíme jít. Já doprovodím slečnu Milagros, aby nešla sama. Je unavená.“ 
Usmála jsem se na ně. „Jasně. Lucie, můţu s tebou na chvíli mluvit? O samotě, prosím?“ 
Udiveně se na mě podíval. „Jasně. Proč ne.“ 
Přišli jsme do druhého rohu místnosti, posadil se. „Luciusi. Neopovaţuj se jí ublíţit. Nikdy. Ano? Já, já ti odpustím, to. 
Odpustím ti to, co uděláš mě. Ale nikdy bych ti neodpustila, kdybys ublíţil Mili. Rozumíš. Ona tě miluje.“ 
Díval se na mě, šokovaně. „Jak to myslíš.“ Promluvil. „Já bych tobě ani Mili nikdy neublíţil. Ona je moc milá a… Ne 
nikdy bych to,…“ 



 

Musela jsem mu to říct. Prostě musela. „Víš. Já vím, vím o tom, ţe sympatizuješ s Vol… Ty-víš kým. Ne nepřerušuj 
mě. Ať se bude dít cokoli. Neneseš na tom zodpovědnost. Myslím tím, kdybys náhodou jemu prozradil něco o mě. 
Muselo to prostě přijít. Mělo to tak být.“ 
„Já ti Isabel nerozumím. Doopravdy ti nerozumím a nechápu,…“ 
„Pochopíš. Neboj se, pochopíš.“ Nechala jsem ho tam stát a odešla. Ještě jsem na něho promluvila. Ne řečí, ale 
pomocí Nitrozpytu. „Měl bys jít za Mili, čeká na tebe.“ 
Překvapeně se na mě podíval a přikývl. 
„Mili. Neboj se. To jsem já.“ Znovu jsem pouţila Nitrozpytu. „Má tě rád.“  
I kdyţ jsem věděla. Cítila jsem z něho, ţe ji nemá rád naplno. Nechápala jsem ale, co mu v tom stojí. Proč?  
Usmála se na mě a také přikývla. 
 
Celý zbývající večer byl úţasný. 
Dala jsem se dohromady s Jacksonem. Sirius se rozešel s Helenou, utekla s pláčem. 
Severus s Lily se na sebe neustále, tajnůstkářky, usmívali. 
Remus se bavil s Beth a Selene. (Ten se nezdá, co?) 
Akorát Katty se hádala s Jamesem. Ţe se chová totálně nemoţně. „Doopravdy nechápu, co na tobě vidím. Jsi úplnej 
blbec.“ Atd.,… 
Bylo dost zajímavé je poslouchat. Nakonec ji uklidnil tím, ţe ji moc miluje a nic to nemůţe změnit. 
A dokonce se omluvil za to, jak se choval k Luciusovi. I kdyţ ne jemu. Ale řekl, ţe se moc omlouvá. Choval jsem se 
k tomu blbcovi jak hlupák. Byla přesná formulace jeho omluvy. 
Nakonec jediný, který se tvářil, jako kakabus byl Sirius. 
Nechápu proč. 
 
  

16. Kapitola   
 
Kdy se už konečně poučíš? 
 
Chodila jsem s Jacksonem Carventesem uţ 4 měsíce. 
Je to na mě rekord. Kdyţ si vzpomenu na Luciuse a nebo na toho trola Derecka. 
S Luciusem jsem chodila dva a půl měsíce a Dereck. To byla kapitola sama o sobě. 
Ten čas, který jsem s ním strávila, asi pět minut. Byl snad nejhorší krok mého dosavadního ţivota. 
Blíţilo se jaro, ptáčkové zpívali. Všichni se milovali. Ne, ţe by to dělali na veřejnosti. Tohle jsem na mysli neměla. 
(No teda. Na co vy hned nemyslíte.) 
Hormony dělaly svoje.  
Byl duben. Sluníčko krásně svítilo. Všichni se drţeli za ruce, líbali se. Seděli na vyhřátých mezích- pomáhali si kouzly. 
A já. Cítila jsem se jak kůl v plotě. Jackson byl jako pejsek. Všude za mnou chodil, neměl ţádný svoje nápady. Ne, ţe 
bych byla pořád sama. Ale mám na mysli, ţe si mě snad chtěl označkovat – jako své teritorium. Měla jsem toho po 
krk. 
Musím s tím něco udělat. 
Mili chodila s Luciusem a Jacksona neměla čas. A já jsem kvůli němu neměla čas na svoje přátele. 
Nerozuměl si s nimi. Neměl je rád. Jediný, kdo ho mohl vystát, byla Beth. Ale ta si z něj neustále dělala legraci. 
Popichovala ho, ptala se ho na různé hlouposti. 
Jednoho dne, toho krásného dubnového počasí. Byl to náš čtvrtý ročník. 
Jacksonovi jsem oznámila. „Měli bychom si dát na nějakou dobu oddech. Dusí mě to. Měli bychom něco udělat 
s naším vztahem.“ 
„Izi. Já, já nevím. Co ti na mě vadí. Já chci být pořád s tebou. Já, já tě miluji. A nemůţu bez tebe ţít.“ Díval se na mě 
psíma očima. 
Na mně to uţ ale neplatilo. Měla jsem toho všeho po krk. 
„Ne! Já chci mít nějaký svůj ţivot. Chci se bavit, dělat s přáteli blbosti. A ne být pořád jen a jen s tebou. Jako staří 
manţelé. Já chci nějakou akci, zábavu.“  
Zavrtěla jsem hlavou. „Prostě to takhle dál nepůjde. Jasný?!“ 
Posadil se na trávu a přikývl. Vypadal tak smutně. Tím mě vţdycky dostane. Jako by 
Věděl, co na mě platí. 
Posadila jsem se vedle něho a chytila ho za ruku. „Je mi líto. Měl by ses víc všímat svých přátel. Nemusíme být pořád 
spolu. Ano?“ 
Zvedl hlavu a usmál se na mě. „A kdy se zase uvidíme?“ 
„Coţe? Ty mě snad neposloucháš. Sakra, co je to s tebou? Uděláme si něco jako rozvrh. Chápeš?“ 
Přikývl a dychtivě na mě zíral. Zíral na mně jako na svatý obrázek anebo jako na,… Uţ ani nevím, co si o něm mám 
myslet. 



 

Stálé zboţňování, dárky. Neustálé pozorování, jestli mi něco nechybí. 
Zakroutila jsem hlavou. 
„Jacky. Odpočineme si, ano? Dáme si do mýho pátýho ročníku malou pauzičku. Ano? Je to jen pár měsíců. Celkem 
čtyři. Jo!“ 
„Jasně, kdyţ myslíš!“ Řekl, zvedl se a utekl. 
Ach jo, pomyslela jsem si. Tak to jsem tomu dala. Připadám si jako kluk, který se rozešel s holkou. Ale my jsme se 
přece nerozešli,… 
„Teda Isabel. TY jsi tomu dala.“ Ozval se za mnou, ne neznámý hlas (zase). 
„Luciusi, co ty tady? Kde máš Mili?“  
„Odjela domů, má nemocnou mámu. A otec s nimi neţije, to přece víš.“ 
Zabořila jsem hlavu do dlaní. To jsem teda idiot.  
„Kvůli němu,“ a ukázal jsem hlavou směrem, kterým utekl Jackson, „jsem úplně ztratila pojem o čemkoli.“ 
Posadil se vedle mě, neviděla jsem ho. Cítila jsem jeho přítomnost. 
Podívala jsem se na něho. V očích slzy. „Jsem idiot. Naprostej idiot.“ Rozplakala jsem se. 
„Pštt, nejsi idiot. Ne vůbec ne.“ Šeptal a objímal mě. Hladil mě po zádech. Bylo mi příjemně. Natočil si k sobě můj 
obličej. Otřel mi slzy. Dotkl se mé brady a přejel mi po ní prstem. Poloţil mi ho na rty. Druhou rukou si mě přitáhl 
k sobě. Začal mě líbat. Poddávala jsem se tomu. Chtěla jsem, aby mě líbal. Líbal a nikdy nepřestal. 
Po chvíli mi to došlo. Ne, tohle nesmím.  
Vytrhla jsem se mu. „Co to děláš. Nech toho.“ 
„Tobě se to nelíbilo.“ Usmál se na mě. 
„To sem nepatří. Oba dva s někým chodíme. Nezapomeň, co jsem ti řekla na své narozeniny. Ublíţil by, jsi Mili. A, a 
to já nechci.“ 
„Isabel. Já ti něco chci říct. Já,…“ 
„Mlč. Nic neříkej. Jste pro sebe jako stvoření. Ona tě miluje,… A ty ji taky, jen si to nechceš připustit. Prostě…“ 
„Isabel. Já miluji tebe a ne ji rozumíš.“ 
„Ne. Ty mě… Nemůţeš mě milovat. Prostě nemůţeš. Nevíš, co mluvíš. Musím jít, mám schůzku s Marge.“ 
Vytrhla jsem se mu a utekla, ale tentokrát jsem se neohlédla. Potřebovala jsem to vypudit z hlavy. Všechno, všechno 
co jsem teď slyšela. Co jsem udělala. 
Musela jsem se zajít odreagovat. 
KNP. To bude ono. 
Zkoušela jsem si všechna moţná kouzla, všechno kolem lítalo.  
Pět hodin bez přestávky jsem cvičila. Byla jsem zničená. Ale příjemně zničená. Zpocená a špinavá. 
Pouţila jsem čistící a ochlazovací kouzlo a vydala se do věţe. 
Všichni tam seděli.  
James objímal Katty, leţeli na sobě. Drţeli se za ruce. Líbali se a povídali si spolu. 
Severus s Lily, se učili. Jako vţdy. Co jiného, neţ lektvary. 
Sirius byl někde na lovu, nebo jak tomu říkal. 
Beth si četla něco do školy. 
A Remus. Remus byl na ošetřovně. Bylo po úplňku. Je tam tak sám. Měla bych za ním zajít. 
Ve dveřích jsem se otočila a vydala se nazpět. Buclatý dámě se to moc nelíbilo. Ale co měla dělat. Pustit mě musela. 
Jinak bych tam udělala kravál. Na to, mě příliš dobře, za ty čtyři roky, znala. 
 
Potichu jsem otevřela dveře a přikradla se k Remově posteli. 
„Ahoj. Copak tady děláš. Tak sám?“ 
Zvědavě se na mě podíval a trochu nadzvedl obočí. „Co ty tady. Jackson tě pustil?“ 
„Haha. Moc vtipný. Nejsi nějak moc vtipnej. Snad jsi nesnědl všechnu vtipnou kaši. Já jsem totiţ chtěla taky. Ale, 
moţná by se mi hodila nějaká chytrá kaše. 
Jsem totiţ idiot.“ 
Zakroutil hlavou, chtěl něco říct. Nenechala jsem ho a pokračovala. 
„Já ti řeknu, co jsem udělala. Napřed tě, ale musím upozornit, drţ se něčeho. Drţ se, aby jsi se nevyhroutil.“ 
A vše jsem mu beze zbytku řekla. 
Ukončila jsem to čtyřmi slovy. „Tak co jsem říkala?“ 
„No teda. Isabel. Ty jsi tomu fakt nasadila korunu. Prvně útěk Jacksona – pejska, a pak tvůj útěk. On fakt řekl. Řekl, 
ţe tě miluje?“ 
„Jo.“ 
„Tak to je průser.“ 
„No teda! Reme! Jak to mluvíš?“ 
„Promiň. Musel jsem to říct. Co s tím budeš dělat. Řekneš to Mili?“ 
„Zbláznil ses?“ Musela jsem změnit téma. „A copak ty? Kdy nám představíš svoji tajnou lásku? Co?“ 
Lehce zčervenal, zamrkal a zakoktal se. „Já, já,… Nikdo. Já nejsem zamilovanej.“ 
„A co ty tvoje zasněné pohledy?“ 
„Mě se, trochu. Ale, jen trochu líbí, Selene.“ 



 

„Proč jí to neřekneš?“ 
„Je ze Zmijozelu a nemá mě ráda.“ 
„A no to jsi přišel jak? Co? Vysvětlíš mi to?“ 
„Neví o mým problému. Chápeš. Nenáviděla by mě. Komu by se líbil, “vlkodlak“.“ 
„To si o ní myslíš? Nebo si děláš srandu? Nechej si to projít hlavou, já…“ 
Nedomluvila jsem, protoţe přiletěla. Ano doslova přiletěla lékokouzelnice. (Jako čarodějnice na koštěti.) 
„Co to tady vyvádíte. Pryč, pryč,… 
Usmála jsem se na Rema. „Tak já teda musím. Drţ se.“ 
„Jasně. Díky.“ Oplatil mi úsměv. 
„Nezapomeň si to promyslet.“ 
„Ty taky.“ 
 
Celý následující měsíc jsem chodila jako tělo bez duše. Neměl tomu však být konec. Měla jsem se cítit ještě hůř. 
Daleko hůř, neţ před tím. 
Maminka Mili zemřela a její otec se měl nyní o ni postarat. Neměl však peníze. Musel ji vzít ze školy. 
Lucius se s Mili nerozešel. Právě naopak. 
Nabídl jí, ţe ji a jejímu otci nějaké peníze dá. Kdyţ si ho Mili vezme. 
Poţádal ji o ruku a ona řekla ANO. 
Ne, ţe bych se kvůli tomu, ţe se chtějí vzít, něco měla. Ale lhal jí i mně. Proč to všechno udělal. 
 
Svatbu měli naplánovanou na červen příštího roku. Tj. v den Miliných 17. narozenin. 
Byla jsem pozvaná, chtěli mě za svědka. Oba dva.  
Musela jsem si vybrat. Zeptali se mně dva měsíce před svatbou. 
„Ne. To nemohu přijmout. Raději půjdu za druţičku. Vyberte si někoho jiného.“ 
Chtěli se, se mnou hádat.  
Umlčela jsem je jedním slovem. „Ne!“ 
„Tak dobře. Jak myslíš.“ Řekla Mili a zakroutila hlavou. 
„Malfoyi. Mohla bych s tebou mluvit?“ Vyhrkla jsem podráţděně a naštvaně. 
Mili se na mě podívala s obavami v očích. 
„Promiň. Nemůţu jinak.“ 
Přikývl a přistoupil blíţ ke mně. Mili tolerantně odešla. Divila jsem se tomu, ale jen trochu. Neměla ţádné připomínky. 
Kdybych věděla. 
Měla jsem pochopit za chvíli. 
Přistoupil ke mně a objal mně.  
„Sakra. Co to děláš?“ 
„Ona to ví. Řekl jsem jí to.“ 
„Co-jsi-jí-řekl?“ Zeptala jsem se výhruţně. 
Zaujal obranný postoj. „Nemohl jsem jí lhát. Je tak nevinná.“ 
„Aha! A dál?“ Zaloţila jsem ruce na hrudi a přimhouřila oči. „Copak jsi jí tedy řekl?“ 
Posadil se. Na zem. On se posadil na zem. V úţasu jsem otevřela pusu. 
„Ty nevíš, ţe zírat na někoho s otevřenou pusou je neslušné?“ Usmál se, ale k očím ten úsměv nedošel. 
Ihned jsem ji zavřela a čekala, co z něj vypadne. 
„Přiznal jsem se jí, ţe tě mám rád,…“ 
„Ty jsi idiot? Nebo co? Proč jsi to sakra udělal.“ 
„Uklidni se Izi. Můţu pokračovat? Mlč, prosím.“ Dodal, kdyţ viděl, ţe se nadechuji, abych promluvila. Přikývla jsem a 
čekala. Co dalšího, inteligentního, řekne. 
„Přiznal jsem se k tomu, ţe tě pořád miluju. Řekl jsem jí, ţe udělám vše pro to. Pro to, abych na tebe zapomněl a 
udělal ji šťastnou.  Protoţe ty. Ty mně nechceš. Vím, ţe by,… Nevím co říct. Vzala to úţasně. Řekla, ţe počká. 
Počká, aţ se do ní zamiluju.“ A tím skončil. 
Nevěřícně jsem kroutila hlavou. „To snad ne! Já, nemůţu se na ni ani podívat. Prostě nemůţu.“ Schovala jsem obličej 
do dlaní. 
Cítila jsem, ţe se přibliţuje. „Běţ pryč. Vypadni.“ 
„Já…“ 
„Nic uţ neříkej. To uţ stačilo.“ 
„Myslím, ţe s tebou chce mluvit Mili.“ 
Zvedla jsem hlavu. Stála tam, ve dveřích. Neslyšně zašeptala: Děkuji. 
„Je mi to líto.“ 
„Nech toho, já vím. Nemůţeš za to. Chceš vědět novinku?“ 
Přikývla jsem. 
Přišla aţ těsně ke mně a zašeptala. „Jsem těhotná.“ 
„Coţe?“ Vyhrkla jsem. „Jak to?“ 
Lucius se jen usmíval.  



 

V duchu jsem si říkala, jaký je to idiot. A já si myslela. Myslela jsem si, ţe je úţasný. A přitom. Měla jsem dát na první 
dojem a ne si myslet, ţe ho změním.  
Moţná Mili, moţná té se to povede. I kdyţ, pochybuji. 
„Blahopřeji. To je úţasná novinka.“ 
„Díky Isabel. Určitě chci, chci, abys mi šla za svědka a byla kmotrou mého syna. Našeho syna.“ Dodala. Usmívala se. 
Jak to dokáţe? To nikdy nepochopím, nikdy. 
„Milagros. Chtěla bych si s tebou promluvit. O samotě.“ Dodala jsem. 
„Jistě. Proč ne.“ 
Odešel. Mohla jsem mluvit. 
„Mili. Já. Je mi to,…“ 
Zavrtěla hlavou. „Uţ jsem ti řekla, ţe za to nemůţeš. Miluju ho. A ty to víš. Dávám mu poslední šanci. Jestli mě 
zklame. Nikdy neuvidí svého syna. Rozumíš? Nikdy! To bude moje pomsta.“ 
Nemohla jsem uvěřit vlastním uším. Má to promyšlené. Promyšlené do posledního detailu. 
 
Svatba byla nádherná. Bylo tam tolik lidí. 
Většina byla známá. Osobnosti tehdejší doby. Nový ministr kouzel, mnoho významných kouzelníků. Jedna osoba mi 
však nedala klidu. Neustále jsem se ptala sama sebe. Kdo to je? 
Pak mi to došlo. Jako by do sebe zacvakly jednotlivé dílky skládačky. 
Zmijozel.  
Všude bylo zeleno, samá zelená barva. 
Ţádný z pozvaných nebyl z nečistokrevného rodu. Všichni absolutně čistí. (Avšak někteří uvnitř skrz na skrz špinavý). 
Voldemort. Je to ON. Určitě.  
Choval se tiše. Prohlíţel si všechny dívky. Všechny, které byly ve věku Elizabeth. 
Jeho pohled se zastavil na mně. Snaţil se mi dostat do mysli. 
Vyhodila jsem ho. Uznale se na mně podíval a nazvedl obočí. Vypadal jinak, jinak neţ jsem si ho představovala. Neţ 
jsem slyšela. 
Vypadal, jako člověk. Nejspíš nějaké kouzlo. Zamyslela jsem se. 
Blíţil se ke mně. 
Co mám dělat? Začala jsem panikařit. Chtěla jsem utéct, utéct a schovat se. 
„Krásný den slečno…?“ 
„Isabel.“ Hlesla jsem. Pak jsem si dodala odvahu a přidala na hlase. „Isabel Writte. Vy jste?“ 
„Isabel.“ Převaloval, mé jméno na jazyku. (No fuj.) „Krásné jméno. Znám. Znal jsem vašeho bratra. Moc milý…“ 
Skočila jsem mu do řeči.  
Asi se mu to moc často nestávalo, protoţe v jeho očích se mihl stín. 
„Ne. Není milý. Je to vrah!“ 
„Ano? Zajímavé?!“ 
„Co prosím?“ 
Někdo se vedle nás objevil.  
„Pane. Promiňte. Je trochu nesvá.“ Otočil se na mě. „Isabel. Sakra co to děláš. Ty nevíš kdo to je?“ Hodil pohledem 
na něj. 
„Právě ţe vím. Myslím, ţe bych měla odejít. Nelíbí se mi tato společnost. Omluvíš mně LUCIUSI.“ 
„Jsem rád, ţe jsem vás poznal. Ano. Uţ vím. Vím, co tím myslel.“ 
„Prosím?“ Otočila jsem se na něj. „Kdo co jak myslel?“ 
Neodpověděl. Otočil se a odešel. Sedl si ke stolu. Neustále mně pozoroval. Sledoval.  
Šla jsem najít Mili. Musím se s ní rozloučit. 
Seděla, byla unavená. „Mili. Já. Musím jít. Nelíbí se mi, kdo tady je.“ 
Smutně se na mně podívala. „Měla jsi pravdu.“ 
„V čem?“ Zeptala jsem se. I kdyţ jsem tušila, co mi řekne. 
„Nikdy jsi mi přesně neřekla. Neřekla jsi mi, proč ses s ním rozešla. Ale teď to vím. Zjistila jsem, ţe zabil. Zabil 
člověka.“ 
„On ti to řekl?“ 
„Ne. Neřekl mi nic. Viděla jsem mu to v očích. Něco tam chybí. Jako by něco z něj zemřelo. Uţ to není ten Lucius. 
Kterého jsme milovaly.“ 
Přikývla jsem. Nic jsem neříkala, slova by nic nezměnila. 
„Nejde a nechce se změnit.“ 
Pohladila se po bříšku. Roztřásla se. Usedavě plakala. Plakala jako by uţ nemělo být zítra. Musela jsem ji uklidnit. 
Sedla jsem si na zem. Šaty mně nezajímaly. Chytila jsem ji za ruku, pohladila ji. Podívala se mi do očí a přikývla. 
„Děkuji. Zůstaň tu se mnou. Alespoň na chvíli, mám strach.“ 
„On ti neublíţí. Nic ti neudělá. Neměj strach.“ 
„Já vím. Miluje tebe. Chce děti. Dědice, syna. Já jsem jen cesta k tomu. Cesta, aby měl alespoň něco z toho, po čem 
touţí.“ 
„Slíbil mi…“ 



 

„Právě proto. Isabel. Slíbil tobě, ţe mi neublíţí. Tebe by nikdy nezklamal.“ 
Chtěla jsem něco říct. Nemohla jsem, vyschlo mi v ústech. 
„Je tady. Mili. ON je tady.“ Řekla jsem jí pomocí Nitrozpytu.  
Přikývla. „Ano. Já vím.“ 
 
Takhle nás tam našel Malfoy. Seděly jsme a dívaly se na sebe. Dohodly jsme se, ţe nic neřekneme. Necháme to tak. 
Mili měla plán. Plán na to, ţe odejde. 
Odejde po svatební noci. Dá mu napít lektvar, uspí ho. Dala jsem ji svůj, recept od Rhywese.  
„Copak vy dvě tady? Moje nejmilejší.“ 
To je snad oţralej, nebo co? Takový dokonalý gentleman to byl. A teď? Úplný idiot. 
„Miláčku.“ Promluvila Milagros. „Jsem moc unavená. Neměli bychom zmizet?“ 
Podíval se na ni. V očích se mu mihlo podezření. 
(Je paranoidní.) 
Vzal ji za ruku. Podíval se na mně. Tázavě. 
Odvrátila jsem pohled. Ano. Jeho oči. Něco tam chybělo. A něco tam naopak bylo navíc. Chyběla radost. Byla tam 
však krutost. 
Tak moc se změnil. A proč? Co je příčinou? Nechtěla jsem na to myslet. 
„Uţijte si to. Měla bych odejít.“ 
„Isabel.“ Podíval se na mně. „Děkuji ti. Někdo by s tebou chtěl mluvit. Nezapomeň.“ 
Přikývla jsem. „Ty také ne.“ 
Zamrkal. Nepochopil to. 
 
Přišla jsem do sálu. Všichni seděli. Jako by na něco čekali. 
Spustila hudba, jako na povel. 
Přistoupil ke mně nějaký muţ, byl to on. 
„Smím prosit? Slečno Isabel.“ 
Všechno utichlo, jako by někdo vypnul zvuk, Čekali, nikdo netušil, co udělám. Chtěla jsem odejít, ale pak. Proč ne. 
Přikývla jsem. Co mi to udělá, malý tanec nikoho ještě nezabil. 
Tancovali jsme tiše. Nikdo nemluvil. 
Hudba dohrála. Zase bylo ticho, spadl-li by špendlík na zem. Bylo by ho slyšet, jaký by udělal hluk. 
„Pane. Měla bych jít. Děkuji za tanec.“ Dodala jsem zdvořile, ale chladně.  
Promluvil, jeho hlas nebyl tak chladný, jak jsem si ho představovala. Nyní v něm něco zaznělo. Něco, co jsem 
nedokázala rozeznat. 
„Ne. Já děkuji vám. Bylo to moc příjemné. Isabel. Pozdravuj moji dceru. Jiţ brzy se shledáme.“  
Zůstala jsem stát. Jako bych oněměla. Nemohla jsem mluvit. 
„Jak,…?“ 
„Copak?“ Přiblíţil se aţ těsně ke mně. Byl tak blízko. Ty oči. Byly tmavé a v nich probleskovaly červené pruhy. Nikdy 
jsem nic takového neviděla. Bylo to uchvacující. 
Odtrhla jsem se od jeho očí. 
„Zajímavé. Měl pravdu.“ Řekl a nechal mně tam stát. 
Potřebovala jsem vědět, kdo měl pravdu? Vyslala jsem na něj myšlenku. Neotočil se, ale odpověděl mi. Stejně jako 
jsem se ptala já. 
„Muţ, jenţ ztratil moţnost vnímat jedním smyslem. A váš bratr Isabel, ten také.“ 
Zamyslela jsem se. Co mu ale řekli? 
Nedalo mi to, pořád jsem na to musela myslet. Došla jsem do haly, všichni jsme měli svoje přenášedla. Vzala jsem si 
to svoje a přenesla jsem se domů. 
 
Mili udělala to, co si naplánovala. Zmizela. Nikdo nevěděl kam. 
Lucius byl jako šílený, nemohl tomu uvěřit. Opustila ho s jeho synem. 
Chápala jsem ho, ale nelitovala. 
Sony. Jak jsem říkala, Jackson se změnil. Začal být více samostatný a také krutý. Toho jsem si však nevšimla. Nebo 
jsem to snad nechtěla vidět. Nevím. 
Zase jsme spolu začali chodit, povídali jsme si. 
Katty s Jamesem se stále rozcházeli a dávali dohromady. Taková italská domácnost. 
Nikdy, jste se s nimi, nenudili. 
Remus chodil kolem, Selene, jako kočka kolem smetany. Nakonec se však dali dohromady. 
Oba dva teď trávili hodně času společně. Selene, se naučila proměňovat v rysa. Chodila s ním, kdyţ byl vlkodlak.  
Stejně jako všichni ostatní jsme se to naučili. Učili jsme se to v KNP. 
Sirius byl pořád na lovu nějakých holek. Kaţdý týden to byla jiná holka. Nedokázala jsem pochopit, kde se to v něm 
bere. 
Severus s Lily, se neustále učili. Chodili stále spolu. Byli jako jedno tělo, jedna duše. 
Nakonec i Beth se objevovala ve společnosti Reguluse, který ji přímo zboţňoval.  



 

 
16. Kapitola 
 
Miluje mě? 
 

Dny ubíhaly, čas se měnil. I my jsme se měnili. Někteří hodně, jiní jen nepatrně. 
Našlo se i pár takových, kteří se změnili k nepoznání. 
Napadání ze strany Voldemorta a jeho stoupenců, jako by přestalo. 
Měl to však být klid před bouří. 
A tento klid jsem proţila společně se svými přáteli. Měli to být naše poslední, šťastné chvíle. Nikdo netušil, kdy to 
znovu vypukne. 
Pak to přišlo. Blíţilo se to opatrně, jako šelma, která napadne ze zálohy. Zakousne se a nepustí. Jediný rozdíl byl 
v tom, ţe jsem to čekala. Věděla jsem, ţe to přijde. 
Netušila jsem však, ţe tak brzy. 
Ted o tom nebudu vyprávět. Dnes vám povím něco pozitivního a snad i milého. 
Předtím, neţ to přijde. 
 
„Isabel? Sakra. Kde se schováváš?“ 
Z dálky jsem slyšela volání. Hrajeme na schovku. Po mudlovsku. A oni se ptají, kde jsem, no teda. Nejsem přeci, aţ 
tak hloupá. 
Ty nové schopnosti jsou fakt fajn, i chameleón by mi mohl závidět. 
Prošel těsně kolem mě. Ještě, ţe jsem nepouţila parfém. 
Nepočítala jsem však s tím, zapomněla jsem, ţe Remusův čich je v super formě. Ucítil mě. No jo. Je to vlkodlak. 
„Mám tě.“ Poslepu zašmátral a chytil mě za hábit. „Jak jsi to dokázala?“ Vyhrkl ohromeně. 
Stále skrytá jsem se pousmála. „To ti tak řeknu. A co bych za to dostala?“ 
„Nic. Budeš mít dobrý pocit z toho, ţe jsi příteli nic nezamlčela.“ 
Jediným pohybem hůlky jsem nabyla svoji podobu.  
Usmála jsem se na něho a s obtíţemi jsem mu vše vypověděla. Věřila jsem mu, nic jsem nezamlčela. Aţ na to, co mě 
čeká. Ţe budu mít dítě s NÍM. 
(Myslím Toma a ne Rema.) 
„No teda, to je super.“  
„Jak jsi na tom s tím přeměňováním?“ 
„Večer o půlnoci budete ve společence, všichni. Ti, kteří chtějí být zvěromágové. Já jsem to uţ zvládla a Beth taky.“ 
„Coţe? Beth to zkoušela s tebou?“ 
„Jasně. A jde jí to fakt skvěle. Selene, tam byla taky.“ 
„A v co jste se proměnily?“ 
Tajemně jsem se usmála, naklonila jsem se k němu a zašeptala mu do ucha. 
Nedočkavě natahoval uši. 
„Proměnila jsem se v,…“ 
Rozsvítili se, mu oči, čekal. A já řekla. „…uvidíš.“ 
„Izi! To není vůbec vtipný.“ Vyhrkl ublíţeně, kdyţ viděl, jak se směji jeho reakci. 
 
O půlnoci všichni čekali. Nikdo nechyběl, aţ ne Severuse s Lily. 
„Ty jsi jim to neřekl? Remusi Lupine?!“ Vykřikla jsem tlumeně, přímo do jeho ucha. 
Asi dočasně ohluchl. „Ne, neřekl. No a co? Nechci, aby to uměl ON.! 
„Co proti němu máte? Je přece z Nebelvíru, tak co vám vadí?“ Podívala jsem se na všechny. Uhýbali pohledem, 
nikdo se mi do očí nepodíval. „Jste srabi. Všichni.“ 
Ticho prolomil Sirius. „Prostě se nám nelíbí. Přátelí se s Zmijozeláky a ty lektvary,…“ 
„No a? A co dál? Já mám taky ráda lektvary, a přátelím se, se, Selene. A vy taky. Tak- co-vám-vadí?“ 
„Je divnej a Lily taky. Nebyla, ale je. On na ni má špatnej vliv.“ Řekl James. 
Ostatní jen přikyvovali. 
Nechala jsem to být. Řekla jsem si, ţe s tím něco udělám. Měli by to taky umět, bude se to hodit, v souboji. 
První šla Katty s Jamesem a Remusem. Hodili si na sebe neviditelný plášť.   
„Nezapomeňte si promyslet, co budeme potřebovat a co naopak nechceme.“ Připomněla jsem jim, neţ vyšli. 
Za dvacet minut byl James zpět. Jako druzí šli, Beth s Jamesem a Siriusem. 
Trvalo asi pět minut, neţ se vrátil Sirius. 
„Izi pojď.“  



 

Schovala jsem se pod plášť, přitiskla jsem se k němu. Objal mě kolem pasu. Vyšli jsme. Oba jsme mlčeli, viselo nad 
námi několik nevyřčených otázek. Ta blízkost byla spalující. Bylo mi horko. Zašeptala jsem: „Siriusi, měli bychom 
zastavit. Nemůţu dýchat, mám málo kyslíku.“ 
Zastavil se. Vrazila jsem do něj. Málem jsme spadli. Na poslední chvíli mě zachytil. 
Přitiskla jsem se k němu ještě blíţ. 
Naše obličeje byly tak blízko. Díval se mi do očí, prohlíţel si mně. 
„Jsi nádherná. Miluju tě.“ 
Naklonil se, dotkl se mé brady. „Ta jizvička je nádherná?“ 
„Coţe,…?“ 
Nic neřekl. Přitiskl mě ke zdi. Uvěznil mě ve svém objetí. Jeho dlaně se dotýkaly zdi. Pak mě políbil. Znovu jsme se 
líbali. Jako uţ tolikrát. Tentokrát jsem se odtrhla já. 
„Vyuţil jsi situace!“ 
Podíval se na mě tím svým zvláštním pohledem. Spaloval mě jím. 
„Pojď, měli bychom jít. Siriusi! Halóóó, nespi.“ 
Vytrhla jsem ho ze zamyšlení. 
Usmál se, chytil mě za ruku. „Miluju tě.“ Zašeptal. 
Zastavila jsem se. „Tohle se nemělo stát. Chodím se Sonym a on mě miluje. A…“ 
„TY, ho miluješ?“ 
Nešťastně jsem se mu podívala do očí. Nevydrţela jsem jeho pohled. Musela jsem lhát. On si nezaslouţí, abych ho 
zranila. Musí se to stát a jediná cesta je, nezamilovat se. I kdyţ jsem v tom aţ po uši. 
Stále jsem nepromluvila. 
„Isabel? Slyšíš? A ty?“ 
Zatřepala jsem hlavou, potřebovala jsem ji pročistit. „Ano. Já taky.“ 
Nemohla jsem se mu podívat do očí. 
„To je mi líto.“ 
„Coţe?“ 
„Lituji toho, ţe si to nechceš přiznat. Oba k sobě něco cítíme. Ne, nic neříkej. Je to tak. Aţ to pochopíš, budu tady.“ 
„Díky.“ Usmála jsem se na něj, vyšli jsme ke komnatě nejvyšší potřeby. 
Všichni na nás čekali. 
„Kde jste byli tak dlouho?“ Zeptal se James a mrkl na Siriuse. 
Odpověděl mu, i kdyţ ne po pravdě. „Ale, potkali jsme Protivu, museli jsme se schovat.“ 
„Aha. A v jakém temným koutě?“ 
„Hahaha. Moc vtipný Pottere.“ 
„Izi. Uklidni se. V pohodě?“ 
„Jasně Reme. V pohodě.“ 
Beth naši hádku, dřív neţ by se nám vymkla kontrole, ukončila slovy: „Měli bychom začít. Co říkáte? 
Jako první jsme začaly my dvě, které to uţ umíme. 
Já jsem se měnila v orla a Beth v hada.  
Nechtěla však, aby si někdo dal dvě a dvě dohromady a proto řekla, ţe je dnes unavená. „Nechám to na jindy.“ 
Sirius se chápavě usmál. 
Zamyslela jsem se nad tím, ţe by něco věděl? Řekla mu pravdu, anebo to pochopil? 
Moţná jen něco tuší. Ukončila jsem svůj myšlenkový pochod. 
Zkoušeli jsme to dost dlouho. Nějaké pokroky byly, ale ne moc velké. Nedivila jsem se, je to přece jen poprvé. 
Po několika lekcích, které se opakovaly vţdy kaţdý pátek, měli všichni svoji podobu. 
 
James – Jelen   
Sirius – Velký Pes  
Remus – Vlkodlak, samozřejmě  
Beth – Had   

Katty – tygřice  
Isabel – Orel, levhart, šakal  
Selene – Rys   
 

 
S Lily a Severusem jsem zkoušela vţdy v pondělí večer. Bylo to dost fyzicky a psychicky náročné. 
Rozdíly mezi nimi byly nepatrné, doplňovali se. Jedno tělo, jedna duše.  
A to i ve zvířecím světě. Staly se z nich labutě. 
 
„Isabel!“ Zastavil mě čísi hlas. 
Otočila jsem se směrem, odkud vycházel. Stál tam Sony a něco mi podával. 
„Tohle je od Mili. Nic mi neřekla, jen mi poslala tohle.“ 
Políbila jsem ho. „Díky.“ 
Sedla jsem si na mez a dala se do čtení. 
 

 

Milá Isabel, 



 

Moc mě mrzí, že jsme se rozloučily tak narychlo. Neměla jsem však jinou možnost. Ty to víš. 

Chápeš mě víc, než kdo jiný. Nemohu toho moc napsat, ty víš proč. 

Sledují tě. Chtějí mě najít. 

Ne, nejsem paranoidní. Neměj o mě strach, mám se dobře. Chybí mi sice společnost, ale… 

Až budu rodit, dám ti zprávu. Chci mít u sebe spřízněnou duši. 

Musím končit. 

 

PS: Kdyby se mi něco stalo. Postarej se o mého syna. Bude se jmenovat Julius – alespoň malá vzpomínka na jeho 

otce. 

Chápeš? Já vím, že ano. 

         S láskou Milia 

 

Věřím v to. 
 

Poslední věta mi nedávala smysl. Co tím myslela? Budu se jí muset zeptat, aţ ji uvidím. 
Srolovala jsem pergamen a strčila ho do kapsy. 
 
„Blacku! Chci s tebou mluvit.“ 
Rozhlédla jsem se, odkud jdou hlasy. Poznala jsem Severuse, ale ten druhý? Kdo to je? To není Sirius. Jasně. Jeho 
brácha.  
Skryla jsem se, pouţila jsem chameleoní kouzlo. 
„Co chceš, Snape!“ 
Bylo slyšet, ţe i tito dva se nesnáší. Oba dva však něco chtějí. To mi bylo jasné, jakmile jsem pochopila, o čem si ti 
dva povídají. 
„Slyšel jsi to Blacku?“ Neţ ho mohl Regulus přerušit, Severus pokračoval. „Určitě ano, kdyţ jsi v jeho těsném 
kontaktu. Je v bezpečí? Co mi o tom řekneš?“ 
„A co za to Snape?“ 
Severus se nervózně rozhlédl kolem. Přistoupil blíţ k Regovi a ztlumil hlas. 
Mluvil tak potichu, ţe mu nebylo, skoro rozumět. 
„Pomůţu ti s Howardovou.“ 
Regulus se samolibě usmál. „Na to pomoc nepotřebuji.“ 
„Myslíš.“ Usmál se Severus posměšně a nadzvedl pravé obočí. Vypadalo to celkem komicky. (Nekecám, ale je to 
fakt.) 
„No. Evansová bude v pohodě. Neměla by se, moc ukazovat na veřejnosti,…“ 
„A co Isabel.“ Zeptal se Severus. V jeho hlase byla slyšet zvědavost, ale i obavy. Potěšilo mě to. 
Pokrčil rameny. „Nevím nic určitého, ale povídá se o tom, …“ Nervózně se rozhlédl. „Má na ni spadeno. Nevím proč. 
Asi ho očarovala. Stejně jako…“ Nedořekl. 
„Sakra. Tak to je blbý.“ 
„Proč? Snad o ni taky nestojíš?“ Zeptal se zvědavě Regulus. 
Sev jen pokrčil rameny. 
„Hej. Nech mýho bráchu na pokoji. Co se spolu vybavujete? Chystáte nějakou sviňárnu?" 
Ten Sirius se musí objevit vţdy v tu nejmíň vhodnou dobu. Jako by to měl naplánované.  
Sakra. Ať toho nechá. Tohle mě fakt vůbec nebaví. 
„Siriusi. Nestarej se, já se také nezaobírám tvými přáteli. Tak nech na pokoji ty moje, ano?“ 
„On, je tvůj, přítel?“ Zeptal se posměšně James. 
Tohle fakt přehnal, nemohla jsem se uţ ovládat. Musela jsem upustit trochu páry. Abych nevybuchla a neprozradila 
se. 
Ochladilo se, nebe se zatáhlo, Zahřmělo. Začaly padat první kapky. 
„Sakra. Katty, pojď. Musíme se schovat, bude bouřka.“ Všichni tři se otočili a běţeli nazpět do hradu. 
Remus se na Severuse omluvně usmál a odklusal za nimi. 
„Je dobře, ţe jsou pryč. Poslal bych na ně kletbu.“ Naparoval se Regulus. 
Severus si ho změřil jedním pohledem. „Kdyţ myslíš. Ale, nebyl bych si tím tak jistý.“  
Za chvíli odběhli i oni. 
No tohle. Fakt nečekané informace, ale jsou dost důleţité. Budou se mi hodit. 
 
Seděla jsem ve společence. 
„Isabel? Mohla bych se tě na něco zeptat?“ 
„Jasně. O co jde Katty?“ 



 

„O Jamese. Změnil se, a to k horšímu. Je stále podráţděný, rozčiluje se. Není s ním k vydrţení. Nosí se jako páv, 
myslí si o sobě… Nevím, co s ním.“ 
„Tak s tím ti neporadím. Měl by se poučit. Ale, nevím jak.“ 
„Co vy dvě tady? Pomlouváte?“ Přerušila náš rozhovor, Selene. 
(Ptáte-li se, kde se tam vzala. Tak odpověď je primitivní, byla za Remem.) 
Já jsem ji s dovolením Katty vše osvětlila. Trochu se zamračila, přikývla a pak začala mluvit. 
 „On je hodně pyšný na to, ţe je hvězdou vašeho týmu. O tom vědí všichni. Myslí si, ţe se bez něj neobejdou.  
To by se mělo napravit. Co říkáte?  
Mohl by to být první krok k jeho nápravě.“ 
Přikývla jsem. „A já vím, kdo by ho mohl nahradit. Ale jak to zaonačit, aby nemohl hrát? Nevíte?“ 
„To je jednoduché. Trochu mu pomůţeme onemocnět, ale ne nic závaţnýho. Jasný!“ 
Podotkla Katty. 
Potvrdily jsme to důrazným přikývnutím. „Nikdo ani slovo.“ Zdůraznily jsme to trojhlasně. Usmály se na sebe a kaţdá 
odběhla. Nemusely jsme se domlouvat, abychom věděly jaký je náš úkol. 
Já musela zajistit nového chytače, nenápadně. Katty zajistit Jamese a Selene sehnat nějaké kouzlo, či lektvar. 
 
Měsíc po této „intrice“, jsem potkala Hagrida. 
Ve své velké ruce něco nesl. Vypadalo to jako kousíček papíru.  
„Isabel. Tady ti něco přišlo. Mám to předat výhradně a jen tobě, nikdo o tom nesmí vědět.“ Dodal tajemně a mrkl na 
mě. 
Zvědavě jsem si ho změřila pohledem a natáhla ruku. Vzala jsem si dopis, kdyţ jsem ho drţela v ruce, uţ nebyl tak 
malý. „Děkuji. Hagride? Od koho to je?“ 
Pokrčil rameny. „To ti nesmím,“ rozhlédl se kolem „na veřejnosti říct,“ ztišil hlas. „Je to od přítele, to ti musí stačit.“ 
Otočil se a odešel. Otáčela jsem dopis v ruce, nedůvěřovala jsem mu. Ale zvědavost byla silnější. 
Nebudu však zdlouhavě líčit obsah celého dopisu, ale ve zkratce tam stálo toto: 
 
Isabel 
Prosím dostav se nejpozději do tří hodin. 
Brzy to přijde. Mám strach. 
V obálce jsou fotografie, poslal mi je on. Prosím uschovej je na bezpečném místě. 
Je to důkaz. Důkaz toho jaký je. 
Mýlily jsme se v něm. Obě. 
Ale nyní vím pravdu. Má z toho strach. Je doopravdy na jeho straně, není v tom ţádné kouzlo. Jsem o tom 
přesvědčená. 
Nenávidí mně. Neodpustí mi. Proč jsem to udělala. 
 
Z celého dopisu vyplývalo, ţe se obvinuje z toho, co se stane. Anebo se jiţ stalo. 
To není pro dítě dobré, mohlo by to mít následky. 
Musím ji jít uklidnit. 
Co to bylo za fotografie? To jsem nechtěla vědět, ale zároveň. Zase ta zvědavost, špatný zlozvyk. Měla bych se ho 
odnaučit. 
Ty fotografie mě šokovaly. To co na nich bylo. Bylo to odporné. Ten kdo tyto snímky pořizoval, uţ nemohl být člověk. 
Musela to být zrůda. 
(Představte si, ţe vidíte fotky. Jsou nechutné. Je na nich krev, jsou kouzelné, hýbou se, slyšíte co se tam děje. 
Výkřiky. Bolest,…) 
 
 
Kaţdá fotografie byla nadepsaná, různými výhrůţkami. 
 
Takhle dopadneš.    Zaplatíš za to.   Neměla jsi to dělat.    To budou oni. 

 
Nechtěla jsem ani pomyslet na to, koho tím ONI mysleli. 
Zamyslela jsem se. Jak můţe vědět, ţe to poslal on. Co kdyţ… 
Ne tím se nesmím zaobírat. Ted je přednější Mili a její dítě, syn který je i jeho synem. Neměla jsem to nechat dojít tak 
daleko. Nemělo to takhle skončit. 
Vydala jsem se před hrad, na místo odkud je moţno se přemístit.  
(Neptejte se, jak to dokáţu, ale je tomu tak.)  
 
Přišla jsem právě včas.  
(Zapomněla jsem se zmínit. Ţe mi napsala, kam se mám přemístit.)  
Ještě štěstí, ţe měla u sebe lékokouzelnici. Byla to její sestra. Dítě uţ bylo na cestě. Byl to krásný kluk a pojmenovala 
ho, jak říkala. Julius. 



 

Měla přání, říkala. Říkala: „Moje poslední přání. Chci, aby ses stala jeho kmotrou, nyní a ne později.“  
Jako by věděla, věděla, co ji čeká.  
 
Po narození syna, propadla do melancholie, plakala.  
Musela jsem ji rozveselit. 
Povídaly jsme si, smály se. Uklidňovala jsem ji, drţela jsem ji za ruku. Jako by se s tím vším smířila. 
Nebo na to zapomněla. Různé příhody ji rozveselily. Jako například ta, jak jsme se seznámily.  
Jedna spoluţačka ji, omylem, polila nějakým lektvarem. Ne jen tak ledajakým, ale zmenšovacím. Byl hodně, jak bych 
to řekla. Zmenšovací. 
Nemohli ji najít, neslyšely ji. A pak.  
Málem jsem na ni šlápla, ale jako by mě něco zastavilo. Nezašlápla jsem ji, ale našla. Potom jsem ji donesla 
profesorovi a on ji proměnil zpět. 
Kde však našla její kamarádka ten lektvar, se nezjistilo, byla-li to nehoda. Anebo snad úmysl? 
 Dnes jsme se tomu smály, ale mohlo to dopadnout jinak. Neštěstí na to nikdo ani nepomyslel. 
Rozloučila jsem se s ní v deset hodin večer. 
 
Ocitla jsem se u Hagrida, poblíţ jeho „domu“. Nechtěla jsem, aby mě někdo slyšel. Nikdo nesměl vědět, ţe jsem byla 
venku. 
Nepozorovaně jsem se dostala do hradu, ale uvnitř mě mělo čekat překvapení. 
Bylo ticho, dusno. 
To ticho nevěstilo nic dobrého, tím jsem si byla jistá. 
Venku se ani lístek nepohnul. Ţádná zvířata nebyla slyšet, ani cítit. 
Jako by se vše chystalo na něco hrozného. 
Anebo se to jiţ stalo? 
Něco jsem zameškala? Co by to mohlo být? 
„Slečno Isabel!“ 
Ten hlas! Byl mi povědomý. Kdo to je? 
Otočila jsem se. A s hrůzou v očích jsem se dívala na svůj osud! 
Na toho, kdo měl být mým osudem. 
 

 
17. Kapitola 
 
Proč je tady? 
 

V tu chvíli, jako by se mi před očima promítl celý můj ţivot. Ale i to co má následovat. Omdlela jsem. 
Cílila jsem, něčí dotek, otevřela jsem oči. Leţela jsem na zemi. 
On, seděl vedle mě. Dotýkal se mé tváře, hrůzou jsem vytřeštila oči. Nemohla jsem dýchat, chytila jsem se za 
hrudník. 
Zaklonil mi hlavu, něco se mi snaţil vpravit do úst. Nechtěla jsem to polykat. 
Byla jsem však donucena. 
Jeho oči. TY mě uklidnily, nevěděla jsem proč. Nemohla jsem a ani nechtěla jsem tomu uvěřit. 
Co po mě chce? Co sakra chce? 
Snaţila jsem se vstát, jeho ruce mě však zastavily. 
Postavil se, sklonil se ke mně a vzal mě do náručí.  Nesl mě, nevěděla jsem kam, ale neměla jsem strach. Bylo to 
divné. 
(Divím se, ţe mě unesl. Musela jsem se mu pronést.)) 
Celou dobu nepromluvil. 
To tíţivé ticho jsem musela prolomit já. 
„Co tady děláte? Co chcete? Proč jste tady? Je to jen sen, noční můra?“ 
Stále nic neřekl. Donesl mě na ošetřovnu, poloţil mě na postel. 
Pořád nic. To neustálé ticho mě rozčilovalo, dráţdilo mě to. Chtěla jsem něco vědět, musela. 
„Sakra!“ Rozkřikla jsem se. „Budeš mě poslouchat?“ 
Udiveně se na mě podíval. V jeho očích se něco mihlo. Nevěděla jsem co si myslet. 
Myslela jsem, měla jsem strach, ţe mi ublíţí.  
Co udělal mě, však vyděsilo víc, neţ kdyby udělal to, co jsem si myslela, ţe udělá. 
Usmál se. Ten obávaný, nenáviděný a vraţdící stroj.  
Který podle všech ztratil jakoukoli schopnost citu, mimo nenávisti. On se usmál. 
„Isabel. Neměla byste se rozčilovat.“ 



 

Posunula jsem se dál od něho. Jeho hlas, ty oči. Ne neměla jsem strach. Pouze obavy z toho, co se za tím skrývá. 
„Coţe? CO tím myslíte?“ Ted uţ jsem byla vytočená na maximum. Voldemort ne Voldemort, v té chvíli mi to bylo fuk. 
„Já se můţu rozčilovat, jak chci. A nikdo mi v tom nezabrání. A ani,…“ 
Naklonil se ke mně. Ztratila jsem hlas. Zase ty oči. Točila jsem se v nich, viděla jsem aţ na dno. Dno jeho duše. Co 
jsem tam viděla, mě překvapilo. 
Nebyla tam jen nenávist, zrada, vraţda, ale i vášeň a snad i …    
Začal mě líbat. Zpočátku mě jen políbil na tvář a pak pokračoval na ústa. Pravou ruku, mi poloţil na zátylek, přitahoval 
si mě k sobě. 
Odstrčila jsem ho, nečekal to. Nespadl, ale v očích se mu mihlo překvapení, a snad i na chvíli, nenávist? 
Najednou z něj byl ten „člověk“, kterého se všichni obávali. 
Jeho rysy tváře ztvrdly, začal se měnit. Přímo před mýma očima.  
Nos jako by zmizel, tváře propadly, jeho oči se zúţily – byly jako dvě štěrbiny. 
Musela jsem zavřít oči, nemohla jsem to vidět. 
Uslyšela jsem jeho hlas, omlouval se. ON se omlouval. 
„Promiň, nechal jsem se unést. Ach ta moje povaha, měl bych s tím něco dělat.“ 
Nemohla jsem věřit vlastním uším. Sakra, co ode mě chce? 
Podívala jsem se mu znovu do očí, tentokrát tak abych se v nich netopila. 
Pozoroval mě, koutky úst měl jemně nadzvedlé. Usmíval se. Neusmíval se hrůzostrašně, ale lidsky. Jako úplně 
normální člověk. 
V hlavě mi zazněl přízračný hlas nevidomého muţe z Egypta. „Budeš mít pocit, ţe ho lze změnit. Zjistíš, ţe tomu tak 
není. Je zkaţený aţ do morku kostí. Nelze to.“ 
Věděla jsem, ţe je to pravda. Nechtěla jsem nic z toho. 
Bylo mi zle jenom z pomyšlení, ţe já a ON. Chtělo se mi zvracet. 
Můj hlas byl plný zášti a nenávisti. Nekřičela jsem, mluvila jsem s důrazem na kaţdé slovo. „ Co po mě chcete! 
Nemáte tu co pohledávat! Proč to všechno děláte!“ 
Neptala jsem se, konstatovala jsem pouze jasná fakta. 
„Jděte pryč. Zabil jste, vy a vaši Smrtijedi tolik nevinných lidí. A proč? Máte nemocné mozky. Nemáte srdce.“ 
Začal si pohrávat s hůlkou, kterou vytáhl ze svého hábitu. Díval se na mě. Chtěl mi nahnat strach? Nevím, ale v té 
chvíli mi to bylo jedno. Nic a nikdo mě nemohl zastavit, abych řekla, co si myslím. 
„Nezastrašíte mě. Rozumíte! Nemám z vás strach. Já, já se smrti nebojím.“ 
Opatrně jsem vytáhla svoji hůlku, měla jsem ji za zády. Opírala jsem se, abych nespadla. Nemohlo to být nápadné. 
Plánovala jsem, co udělám. Kdyţ to nebude čekat, vytáhnu hůlku a odzbrojím ho. 
„EXPELIARMUS!!!“ Vykřikla jsem.  
Cítila jsem, jak padám. Ne, ţe bych umírala. Pouze jsem upadala do bezvědomí. Slyšela jsem dopadnutí hůlky na 
zem.  
Moje to nebyla, tu jsem neustále svírala v ruce.  
Pak jsem uslyšela hlasy, někdo mě ukládal na postel, pohladil mě. Slyšela jsem jen vzdalující se kroky. Výkřiky, 
padání těl. 
Potom jsem uţ neslyšela nic, jen mi v hlavě zněl ten hlas. A slova, které vyšli z jeho úst. Nevěřila jsem tomu, je to jen 
sen? 
Ta slova byly: „Miluji tě, neměj strach znovu, se, setkáme. Nezlobím se.“ 
Kde jsem jenom podobná slova slyšela? Byly moje poslední myšlenky, neţ jsem upadla do hlubin snění. 
 
„Co s ní je? Kde se tady vzal? Neublíţil jí?“ 
„Nevím. Nemám zdání. Nevím vůbec nic – Nejspíše ne, ale jeden nikdy neví.“ 
Nechtěla jsem, aby věděli, ţe jsem vzhůru. Zpátky mezi ţivými. Ani jsem se nehla. 
To však neušlo pozornosti Brumbála. Poznal, ţe se změnil můj dech? Nevím. 
„Ale. Naše Šípková Růţenka se probudila.“ 
Všichni na něho udiveně zírali. Já mimochodem taky. Kde to četl? No jo on čte jiné knihy, neţ většina kouzelníků. 
Já jsem o tom měla trochu ponětí, jen kvůli svým přátelům. 
„Pane profesore? Co se stalo? Proč se tu objevil, neublíţil někomu?“ 
Můj příval otázek zastavil jedním mávnutím ruky. „Slečno. Měla byste se uklidnit. Máte tu své přátele, měli o vás 
strach. Byla jste v bezvědomí dva týdny…“ 
„Coţe? Ale co? Jak?“ 
Zakroutil hlavou, v teatrálním gestu nazvedl ruce a vykřikl. „Co mám s vámi dělat?“ 
Tohle mě rozesmálo. Nešlo to zastavit.  
Díval se na mě skrz své brýle. (Je to tak ohraný, ale co mám dělat?) Tvářil se váţně, ale jeho oči se usmívaly. 
„Bando. Můţete jít. Uţ na vás čeká.“ Řekl. Rozloučil se, se mnou a odešel. 
Přišli všichni. Posedali si kolem 
Jediný kdo chyběl, byli ti přátelé, kteří jiţ ukončili studium. 
Dlouho poté, co všichni odešli, jsem přemýšlela. Myslela jsem na vše, co jsem po příchodu od Mili proţila. Tolik 
rozporuplných pocitů, které mě touţily udusit. 



 

Co tím chtěl prokázat, co udělal? Ublíţil někomu?  
Tolik otázek mi vířilo hlavou, nevěděla jsem, co si o tom mám myslet.  
Pak jako by mi cvaklo, všechno zapadlo do sebe.  
Zapadlo to do sebe jako kousky puzzle. Jak to, ţe mi to nedošlo dřív? 
Co mi říkal, kdyţ jsem ho, poprvé, spatřila na vlastní oči? 
Ví o tom. Nevím, jestli o všem. Ale o něčem ví.  
Pomalu se mi zamţívalo před očima, propadala jsem se do hlubin snění. 
Proč jsem se nikoho na nic nezeptala? Tato věta bylo to poslední, to poslední, na co jsem myslela. Myslela, neţ jsem 
usnula. 
 
„Siriusi? Mám strach. Co kdyţ bude jako jeho otec. Neměla jsem. Nechtěla jsem, aby to došlo tak daleko. Podlehla 
jsem.“ 
Dívám se sama na sebe. Jsem těhotná. Coţe? Proč? Co se to stalo? Kdo je otec? Na otázky není čas, musím 
poslouchat. 
„Nemyslím si, ţe to dojde tak daleko. Měl by se dozvědět, později. Určitě později, kdo je jeho pravý otec. Nesmíme ho 
nechat vyrůstat v nevědomosti. Musí pochopit. Pochopit, ţe jeho rozhodnutí není správné. Měl by,… 
Nemohla jsem to slyšet. Začala jsem křičet. Ne, to nemůţe být pravda,… 
 
Posadila jsem se na posteli. Jsem na ošetřovně. Byla to jen noční můra, sen. Nic víc. Tohle se nestane.  
Ne, musí se to stát, je to dáno. Rozhodnuto uţ dávno. Nemůţu a moţná ani nechci s tím nic udělat. Určitě mi to 
přinese i něco pozitivního, ne jen negativního. 
Měla bych znovu usnout… 
 

Otevřela jsem oči. Dívám se na strop.  
Měla bych se jít projít, nemůţu jenom leţet. Chci se něco dozvědět. 
Slyším kroky, dveře se otvírají. Musím se usmát, vzpomněla jsem si na jednu příhodu z mudlovského světa. 
Jela jsem, s přáteli do centra. Dopravou. Tak tomu říkají. MHD. Nastoupili jsme dovnitř, ozval se přízračný hlas. Hlas 
odnikud. „Ukončete nástup, dveře se zavírají.“ 
Tohle mi proběhlo hlavou, neţ ten někdo, otevřel dveře. Zavřel, a já uviděla, kdo to je. 
„Ahoj Isabel. Tak co jak se daří?“ 
Usmála jsem se na nově příchozího. Neodpověděla jsem. Vstala jsem s lůţka. Otočila jsem se kolem své osy. A zase 
se posadila. 
„Vidím, ţe se ti daří skvěle. Nepřešel tě optimismus a ani smysl pro humor.“ 
Zakroutila jsem hlavou a spustila. „To víš. Chtěla bych se tě na něco zeptat Luciusi.“ 
Vytáhla jsem s hábitu, který leţel na ţidly vedle mě, obálku. „Mohl bys mi říct, co si o tom myslíš?“ 
Nechápavě se na mě zadíval. „Coţe? Já… Nechápu.“ 
„Podívej se, a pochopíš.“ 
Nedůvěřivě si ji ode mne vzal, vytáhl z ní obsah. S hrůzou v očích si to prohlíţel. Nehrál to, na to byl moc přesvědčiví. 
Neuměl nikdy moc dobře lhát. Ne mě.  
„Kdo to udělal.  
To někdo poslal Mili?  
Já to nebyl. Určitě si to myslí.  
Nikdy bych jí neublíţil. Myslel jsem, ţe to ví.“ 
Zničeně se posadil na ţidli. Poloţil hlavu do dlaní. 
Nechtěla jsem ho litovat. Za to co dělá, nezaslouţí si to. Nikdo si však nezaslouţí trpět. I kdyţ zabil člověka. 
„Kdo to mohl udělat? Prosím, porad mi.“ 
Podíval se mi do očí. TY oči, někoho mi připomínaly. „Má stejné oči. Stejné jako ty.“ 
„Kdo?“ Díval se na mě zmateně. 
Jasně, on to neví. Nedošlo mi to, ta moje hlava. „Julius, tvůj syn.“ 
„Ty, ty jsi je viděla. Jak jim je, jak se jim daří? Měla jsi pravdu, mám ji rád.“ 
Sklopil pohled. 
„Brzy jsi na to přišel, fakt brzy. Ztratil jsi je, oba.“ Nemohla jsem ani jsem mu nechtěla lhát. Proč bych ho měla 
utěšovat?  
Něco v jeho očích mi však říkalo. Říkalo mi to, ţe lţe. Nevěděla jsem v čem, ale v něčem určitě. 
„Proč mi lţeš? Víš, ţe tě znám. Mně neoblafneš. To si piš.“  
„Nelţu ti. Mám ji rád.“ 
Protočila jsem oči. „Nemyslím v tom. Já mám na mysli něco jiného. Proč jsi přišel, kdo tě poslal?“ 
Sklopil oči. „Říkal jsem mu, ţe to poznáš. Nevěřil mi.“ 
„ON nevěří nikomu, jen sobě. To je jeho zkáza.“ Zamyslela jsem se. Tohle jsem neměla říkat. 
„Chtěl vědět, jak se ti daří. Ujistit se jestli ti neublíţil,…“ 
„Coţe? To snad nemyslíš váţně.“ 
Smutně se usmál. „Tohle bys neměla říkat. Vím, ţe tě nezměním. Mohlo by ti to ublíţit. ON by ti mohl ublíţit.“ 



 

 
Uslyšela jsem křik. 
Byl to Sirius.  
Otevřely se dveře. Stál v nich rozzuřený člověk, muţ. Tváře měl brunátné, svíral ruce v pěst. V jedné hůlku. 
„Okamţitě od ní odstup. Nesahej na ni. Slyšíš!“ 
„Siriusi, uklidni se. Nic se neděje!“ 
„Coţe? Ţe se nic neděje? On ti nic neřekl? Zabil ji. Nevím, jestli sám, ale je mrtvá a ten kluk. Je pryč.“  
Nechápala jsem co tím myslí, jak to? Co se stalo? 
Podívala jsem se na Luciuse, tázavě.  
„Je to pravda?“ 
Smutně se na mě díval, nic neříkal. 
„Vypadni. Táhni. Jak jsi to mohl udělat, proč? Já jsem ti věřila, chápeš?“ 
Stále se na mě díval. Přímo do očí. Opětovala jsem jeho pohled.  
„Já. Nemohl jsem proti tomu nic udělat, vůbec nic.  
Byla rozzuřená, zabila by i mě. 
Nevěděl jsem, ţe je toho schopná. Vyhroţovala.  
Neměl jsem ani tušení, ţe ví, kde je. Ani já jsem to nevěděl. Někdo,…“ 
Byl tak přesvědčivý. Určitě mluvil pravdu. Co kdyţ? 
„Ano? A kdo? Bellatrix?“ 
Přikývl. 
„Raději odejdi. Mohl jsi něco udělat. Nechtěl jsi. Prosím. Běţ!“ 
Zvedl se. Naposledy, ve dveřích, se otočil. „Nelhal jsem ti. Dostal to ze mě.“ 
„Já vím.“ Odpověděla jsem mu. 
Otočil se a odešel. 
„Isabel, co tím myslel?“ 
„To je jedno. Já vím, a on taky. A to stačí.“  
Sirius se na mě podíval, v jeho očích se mihlo podezření. Něco se mu na tom, co jsem řekla, nelíbilo. To jsem viděla 
ihned, jakmile jsem to vypustila z úst. 
„Nechtěla bys mi něco říct?“ 
Nechápavě jsem si ho změřila jedním pohledem. „A na to jsi přišel jak?“ 
„Proč tady byl, a …“ 
„No, víš.“ Odmlčela jsem se. „Přišel se mi omluvit. Jeho pán ho sem poslal,…“ 
Vyděšeně hlesl. „Coţe? Vold… ho sem poslal? ON se ti omluvil?“ 
„Taky čumíš na drát, co?“ 
„Coţe?“ 
„Ale nic. To se jen tak říká. Pusť to z hlavy.“ Mávla jsem ledabyle rukou. „Co se teda stalo? Řekneš mi o tom něco?“ 
„Kontaktovala, Brumbála, její sestra. O její smrti a o pohřešování toho kluka. Nikdo neví jistě, co se stalo. Nikdo tam 
totiţ nebyl, aby podal přesnou zprávu. Nic dalšího nevím.“ Nešťastně ukončil svůj monolog. 
Z toho jeho blekotání jsem poznala akorát to, ţe mi umřel další blízký přítel. 
„Proč, za co?“ 
Na to mi nemohl dát odpověď, nikdo mi nemohl uspokojivě vysvětlit proč. To jsem věděla. Byla to jen řečnická otázka. 
Stejně se však Sirius ozval. 
„To fakt nevím, ale kdybych to věděl, tak ti to řeknu.“ 
Usmála jsem se na něj smutným úsměvem. „Díky, moc to pro mě znamená.“ 
Posadil se vedle mě na postel, chytil mě za ruku a díval se mi do očí. 
„Vţdy tady budu pro tebe. Neměj strach.“ 
Ach jo, ten jeho záchranářskej komplex. Jako by nevěděl, ţe se dokáţu o sebe postarat sama.  Ale je to milý. 
„Nestalo se nikomu nic? Myslím na hradě, kdyţ tady byl.“ 
„Ne. A to je na tom to divné. Na tebe poslal nějakou uspávací kletbu a na ty co se mu postavili do cesty. Jen Mdloby, 
nic víc.“ 
Spojila jsem ruce, jako k motlitbě, a začala přemýšlet. Nahlas přemýšlet. 
„O něco mu šlo. Nevím přesně o co, ale něco to bylo. Nikomu neublíţil. Prosím tě Siriusi? Nevíš, kdy zemřela?“ 
„Nevím přesně. Počkej, no jasně. Bylo to ten den, kdy byl tady. Myslíš, ţe to bylo na jeho příkaz?“ 
„Ne. Udělal to někdo, kdo tím chtěl něco získat. Kdo by tím získal? Co myslíš Siriusi?“ 
Přemýšlel, chvílemi se mi zdálo, ţe se mu kouří z uší. Usilovně namáhal svůj mozek. Pak na to přišel. Uhodil se do 
čela. (Au, to muselo bolet.() 
„Cissa!  
Pořád lítala kolem Malfoye, chce ho za manţela.  
Několikrát jsem slyšel, kdyţ byly u nás na návštěvě. To jsem bydlel ještě doma.“ Dodal, jako by omluvně. „Jak si 
plánuje svatbu. Co bude mít na sobě a tak.  
Bella a Cissa jsou nerozlučný, skoro jako kamarádky. A Bellatrix, ta by pro ni udělala vše na světě.  
Narcissa, by na to neměla, ţaludek.“ 



 

Nevěřícně jsem na něj zírala. „Tak to máš, úţasnou, rodinu. Já mám tak co říkat. Bratr vrah, matka v blázinci,… 
„Mlč. Nic neříkej.“ Umlčel mě polibkem. 
Otevřely se dveře? Nic jsem neslyšela, uslyšela jsem jen a pouze svist kouzla. 
Zasáhlo Siriuse, sloţil se na zem. 
U dveří stál Sony. Byl rozčílený, dýchal rychle. „Isabel je moje holka. Uţ na ni, nikdy, nesahej.“ 
„Hej. Co to do tebe vjelo? Zbláznil ses? Sony, proboha. Co je to s tebou.“ 
Jako by aţ teď zaregistroval, co udělal. Vyděšeně se podíval na mě a pak na Siriuse v bezvědomí. A sloţil se vedle 
něho. 
Tak to je jako z nějaký tragédie. Vstala jsem z postele a jala se zmobilizovat všechen personál. „Hej, kde jste kdo? 
Jsou tu dva v bezvědomí.“ 
Ze dveří se vyhrnula Pomfreyová. „Co se to tady děje? Proboha!“ Vykřikla. 
A dala se do ošetřování.  
„Vy!“ Ukázal na mě. „Lehněte si a ticho. Já se o ně postarám.“ 
Poslušně jsem si lehla. Napila jsem se uspávacího lektvaru a usnula. 
  
Probudila jsem se.  
Byl večer, z venku sem neprocházelo ţádné světlo. Jen světlo zpod dveří.  
Rozhlédla jsem se kolem. Dvě postele vedle mě byly obsazené, leţel tam Sirius a Jackson – Sony. 
Kde se tady proboha vzal? Nechodí do Bradavic. Ukončil studium.  
Jasně, přišel za mnou. Svitlo mi v hlavě. Chodíme spolu. To nemohl dát vědět dopředu? Nic z toho by se nestalo. 
Jsem idiot, ten největší. Nevím, co chci a ubliţuju lidem. Lidem, které mám ráda. Je to snad můj osud? 
Proč mu to ten slepec řekl? Co za to dostal?  
Určitě ho zabil, nic jiného nemohl udělat. Ne, on ne. Zabil ho, vím to, na 100%. 
Chce, aby někdo pokračoval. Šel v jeho stopách, ale JÁ. Já to nedovolím, zničím ho. To dítě, to bude zbraň.  
Nemělo by se jich zneuţívat, ale účel světí prostředky. Nikdo mu neublíţí, o to se postarám, nebude jako ON. 
A takto rozhodnutá jsem znovu usnula, znovu se mi zdál ten sen. Pouze o pár let později, po jeho narození. 
  
Sedím u stolu, snídám. Sirius si chystá snídani pro sebe. Jsem znovu těhotná, podle břicha to budou dvojčata. 

Kolem pobíhá chlapec, jsou mu snad tři roky.  

„Sethe! Pojď si sednout ke stolu, bude snídaně.“ Volám na syna. 

Ten se zastaví, přikývne. Poslušně si sedá a jí. Sirius se také posadí, chytí mě za ruku, usmívá se na mě i na 

Setha. (Jako by to byl jeho SYN)  

Pohladí mě po bříšku. „Sethe? Chtěl bys cítit jak kopou? Tvoji sourozenci?“ 

Ten jen přikývne. Přijde až ke mně, položí ruku na moje břicho. KOP, KOP,… 

„Jé. Tati to je… 

Nemůžu poslouchat, on na to nic neřekne. Jen se usměje, žádné negativní rekce, má ho rád. Jako svého, ale 

co až se narodí ty dvojčata. Co když se něco změní. 

  
Probudila jsem se, po tvářích mi stékají slzy. 
Byl to nádherný sen.  
Můţe to být předpověď? V rodině jsme jednu věštkyni měli, co kdyţ,…  
Otočila jsem se čelem na Siriuse. Spí, ale Sony ne. Ten je vzhůru. Promluví. 
„Izi? Chtěl bych ti něco říct, je to důleţité. Já,… Jsem nemocný. Mám rakovinu, zbývá mi jen rok ţivota. Nechtěl jsem 
mu ublíţit, ale nechtěl jsem ani přijít o tebe. Jestli,…“ 
Dívám se na něj, jako bych ho viděla poprvé v ţivotě. „Kdy jsi mi to chtěl říct? Proč aţ teď?“ 
Smutně se podívám na Siriuse. Stále spí, ve snu se usmívá. Můj pohled se znovu stočí na Sonyho. Nemůţu mu 
ublíţit. 
„Neboj. Zůstanu s tebou. Postarám se o tebe.“ Vstala jsem a sedla si za ním, a poloţila jsem mu hlavu na rameno 
 
 

18. Kapitola 
  
Co se za tím skrývá? 
  

O pár hodin později jsem si sedla vedle Siriuse. Sony byl odvezen ke Sv. Mungovi, lépe se tam o něj postarají. 
Řekla mi Pomfreyová.   
Vypadal tak spokojeně, určitě snil a ten sen musel být krásný. Ten jeho blažený výraz, byl k nakousnutí. Proč já 
musím mít vždy takovou smůlu? 



 

  
„Siriusi? Vstávej, měl bys,…“ Snaţila jsem se ho nerozrušit a ani nevylekat, ale přesně to se stalo. 
„Co! Kde je? Kdo to byl?“ Vykřikl, posadil se na posteli.  
Rozrušeně se rozhlíţel kolem sebe, ten jeho výraz – nechápavý. Neměl ani ponětí kde je a proč tam je. 
„Zdál se mi krásnej sen.“ Změnil rychle téma. „Byl o tobě a,…“ 
Přerušila jsem ho „a o tobě.“ Nebyla to otázka, pouze konstatování faktu. 
Přikývl. „Jak to víš?“ 
„Měla jsem úplně stejný sen, akorát, ţe ten můj byl kratší. A na ty tvoje první otázky je odpověď: je u Sv. Munga a byl 
to Sony.“ 
„Coţe? Ten tvůj…?“ 
Umlčela jsem ho jedním pohledem, který říkal vše. 
„Promiň. Co se stalo, proč?“ 
Pokrčila jsem rameny. „Nevím, proč tě napadl. A jaký je důvod toho, ţe je u Munga. Po tom ti nic není. Jsou to prostě 
zdravotní důvody.“ 
„Isabel?“ 
„Ano?“ 
„Nechtěla bys,…“ Odmlčel se. „…se mnou chodit?“ Sklopil pohled. 
Tohle bych od něj nečekala, je tak milý. Já ho mám ráda, ale co Sony? Ten mě potřebuje víc. Potřebuje někoho, kdo 
se o něj postará. Sakra, proč musím být tak obětavá. Kaţdýmu pomáhám, ale kdo pomůţe mně.  
Tyto myšlenkové pochody mě vţdy vyčerpávají. Zničeně jsem se posadila.  
Vţdy kdyţ přemýšlím, tak chodím. Je to šílený zlozvyk. 
„Siriusi. Já.“ Nevěděla jsem co říct. Podívala jsem se mu do očí, jsou tak nádherné. „Nemůţu s tebou chodit. Mám tě 
ráda, dokonce tě snad i miluji, ale je mezi námi tolik překáţek. Prostě to nejde. Slíbila jsem Sonymu, ţe s ním 
zůstanu. Do konce, do jeho konce.“ Vypadlo to ze mě, nechtěla jsem to říct. Ale uţ to bylo venku. 
„Coţe? On, on umírá?“ 
Jen jsem přikývla. 
„TO je mi líto. Doopravdy. Nemůţeš se ale pořád obětovat.“ 
  
„Isabel! Tomu neuvěříš. Víš, co se stalo?“ 
Ozval se křik. Dveře se otevřely a stála v nich, Lily. Tváře měla zrudlé, vypadala nadšeně. 
„Jé. Promiňte, ţe ruším. Ale mám novinku. Sev mě poţádal o ruku, není to super?“ 
Zmateně se koukala z jednoho na druhého. Nic nevěděla? Anebo co? 
„Stalo se něco,…?“ 
Ukázala jsem na ţidly. Posadila se. Roztrţitě ţmoulala kousek svých šatů. Pohled sklopený. Občas ji pohled sklouzl 
na Siriusovu ruku, kterou mě svíral. Vytrhla jsem mu ji. 
„Blahopřeji, moc vám to přeju. Kdy se budete brát?“ 
„No. Aţ oba ukončíme školu. Neboj se, do té školy v Chicagu pojedeme. Oba jsme podali přihlášku. No, a vzali nás. 
Bez přijímaček. Hlavně, aby se nám povedly OVCE. Stalo se něco, něco o čem nevím?“ 
„Nic důleţitého, pokud nepočítáš to, ţe zabili Mili.“ 
Vyděšeně si dala ruku před pusu. I přes to ji unikl tichý výkřik. 
„Co, co – co se stalo? A co to dítě? Je v pořádku?“ 
  
TUK, TUK. Ohlédla jsem se tím směrem. Směrem odkud tento zvuk vycházel. Bylo to od okna. Zvedla jsem se a 
přistoupila k němu. Otevřela jsem. Dovnitř vlétl orel, orel, který patřil Mili. Daroval jí ho Lucius, dřív. Dříve neţ,… 
Přistál mi na ruce. Na noze měl přivázaný vzkaz. Odvázala jsem ho. Jemně mě klovl a odletěl. 
„Co ti přinesl? Od koho?“ 
Neodpověděla jsem, dívala jsem se na ten list papíru. Měla jsem strach, co tam bude? Je to doopravdy od něj? 
Posadila jsem se nazpět na postel, otáčela jsem ho v ruce. 
Cítila jsem jejich pohledy. 
„To je od Luc,… Malfoye. Vzkaz,…“ 
Rozhodla jsem se, musím si to přečíst. Odvázala jsem stuţku, kterou měl na sobě. Narovnala pergame a dala se do 
čtení. 
  

Drahá Isabel. 
Je mi líto, moc lituji toho, co stalo. Měla jsi pravdu. Jsem zkažený, a nikdo s tím nic nenadělá. Vy dvě jste chtěly, ale já 
vás nenechal. A teď kvůli tomu trpí tolik lidí. 
Ne, nelituji se. Vybral jsem si sám, jsem egoista, za vším vidím jen sebe.  
Vím, že jsi to nikdy neřekla, ale vždy sis to myslela. Tvůj první názor je vždy správný. Jdi si za tím. 
To nejdůležitější, co jsem ti chtěl říct je. Má se dobře, postarám se o něj, jak nejlépe budu moci. Opatruj se.  
Ne vše je, ale takové jaké se zdá. Měj se na pozoru. Někdo ti chce ublížit, i když o tom možná neví.  
Moc jsem se rozepsal. Doufám, že se tento dopis nedostane do nepovolaných rukou. Nepřežil bych to, a nemyslím to jinak. 



 

  
PS: Nedovolím, aby byl jako já.  

 
 S láskou, snad i přítel  

Lucius Malfoy 
  

Usmála jsem se. 
„Co? Copak si zase vymyslel? Doufám, ţe mu neuvěříš.“ 
Nevnímala jsem Siriova slova, mluvila z něj zášť. Nechápu, kde se v něm vzala.  
Po tváři mi skanula slza. Byla sama, samotinká. Nechala jsem ji.  
Podívala jsem se na, Lily a Siriuse. Vypadali zmateně. 
„A co ostatní? Mají uţ podané přihlášky? Mě totiţ taky vzali“ 
„Jupí.“ Vykřikla nadšeně, Lily. „Doufám, ţe se tam všichni dostaneme. A co jsi přesně tu přihlášku dala?“ 
„Víš, já jsem vţdy chtěla učit, ale ne velké. Ale malé kouzelníky. A co ty Siriusi?“ 
Díval se na mě, ty jeho oči mě propalovaly. 
„Já jsem se přihlásil na Zaklínače anebo na Bystrozora. James na to samé a má tam ještě létání. A Remus chce 
vyniknout v přeměňování.“ 
Usmála jsem se. „Vzali vás?“ 
„Jasně, ţe jo. Nechtějí o nás přijít. Naše pověst nás předběhla, to víš.“ 
Na jeho monolog navázala, Lily. „Severus se přihlásil na lektvary a já na bylinkářství. A tomu neuvěříš. Víš. Co si 
vybrala Katty? Léčitelství a Létání – famfrpál. Není to super kombinace?“ Čekala na moji reakci. 
„To máš pravdu. A co Selene?“  
„Na to by ses měla zeptat Remuse, on to bude vědět.“ Promluvila, Lily.  
  
Povídali jsme si, do 10 hodin. Ještě, ţe je sobota. 
„Měla bych odejít, mám doučování.“ Vyhrkla, Lily a odběhla.  
Ve dveřích ještě zavolala. „Půjdeš mi za svědka, ano.“ Nečekala na odpověď a byla pryč. 
„Viděl jsi to? Ani nečekala na moji reakci. No teda.“ Řekla jsem na oko naštvaně. 
Nesouhlasně zavrtěl hlavou a pak se rozesmál. Bylo to nakaţlivé.  
Pak jsem zváţněla. „Kdy bude pohřeb?“ 
„To já nevím,…“ 
  
ŤUK, ŤUK,… 
Zase nás vyrušilo zaklepání na okno. Tentokrát vstal Sirius, otevřel okno a dovnitř vletěla rozzuřená sova. Nejspíš výr. 
„Co zase moje vznešená matinka chce? Ví přeci, ţe nikam nepůjdu.“ 
„O co jde?“ 
Podíval se na mě svýma psíma očima. (Ten si to jako pes snad i cvičí.) Posadil se. 
„Sláva, oslavuje se nějaké výročí. Má to určitě co dočinění s Voldemortem.“ 
Přikývla jsem. 
Znovu se ozvalo ťukání na sklo. Otevřela jsem, dovnitř vlétl nádherný výreček. Byl malinký, stěţí unesl dopis. Za ním 
přiletěl velký výr s obrovskou krabicí. 
Oba dva jsme otevřely svoje dopisy. V kaţdém byla pozvánka, pozvání do Malfoyova sídla. Oslava Seleniných 
narozenin, společně s oslavou nějakého muţe jménem T. M. Raddle. 
Byla to úplně normální pozvánka, ţádné speciality. 
 I kdyţ vypadala trochu, jak bych to řekla. Nebyla moc estetiky povedená. Muselo to dělat nějaké dítě. 
Prohlíţela jsem si šaty, byly rudé. Jako krev, boty byly na vysokém podpatku. 
„Siriusi, co si o tom myslíš? Já půjdu a to na 100%. Vezmu sebou Sonyho. A co ty?“ 
Neodpověděl, jen mi poloţil otázku. „Myslíš, ţe pozvali, Lily? Já si myslím, ţe pozvou jen ty, co jsou „čistokrevní“, 
nemyslíš?“ Dodal opovrţlivě. 
Přikývla jsem.  
„Já půjdu taky, nemůţeš tam jít sama. Po tom, co vím?“ 
Podívala jsem se na něj, uhýbal mi pohledem. „Co tím chce básník říct?“ 
„Ten kluk, v tom snu,…“ 
„Ano?“ Zeptala jsem se opatrně. 
„Není to můj syn. To jsem poznal, mám ho. Budu ho mít rád, je v něm kus tebe. Avšak i ON, je to poznat.“ 
Přidušeně jsem se ho zeptala, musela jsem. „Myslíš, bude jako ON.“ 
„Ty s ním chceš dítě?“ 
„Nechci, ale musí to tak být. Na, přečti si to.“ Řekla jsem a podala mu TU knihu.  
Vzal jsi ji ode mne a otevřel ji. On ji otevřel, nemohla jsem tomu uvěřit. 
„Jsi první a také poslední, kterému to říkám.“ 
„Díky za důvěru, moc to pro mě znamená Isabel.“ 



 

  
Zatím, co četl tu knihu, jsem si sedla na parapet u okna a prohlíţela si šaty.   
Stále mi vrtalo hlavou, kdo můţe být ten T. M. R?  
„Isabel? ON je Elizabethin otec?“ 
 
Vytřeštila jsem na něj oči, vyschlo mi v ústech. Vychraptěla jsem jen. „Jak to víš?“ 
„Takţe, je to pravda. Nebyl jsem si jistý.“ 
Dívala jsem se na něj jako na zjevení. „Jak jsi na to přišel?“ 
„Nějak mi to došlo, to je její chování. A vţdy, kdyţ přišla řeč na rodiče. Odvádí řeč 
jinam. No, ono mě to napadlo uţ, jak jsi na tom večírku řekla: Jsi stejná jako tvůj 
otec. Pak ses jí omluvila, ţe je to tak?“ 
Dívala jsem se na něj a on na mě. „No jo, jsi totiţ inteligentní.“Potřebovala jsem 
odvést řeč jinam. Co si o tom myslíš? O co jim jde? Kdo si myslíš, ţe je ten T. M. 
R?“ 
Zase ten jeho pohled, jako by říkal. Ty to víš, ale nechceš si to přiznat.  
„Myslím si, ţe jde o nějaké temné plány. Co ti řekl na té svatbě?“ 
„Jak to víš?“ 
„Mám své zdroje.“ 
Přikývla jsem a vše jsem mu řekla. Pár, drobných, detailů jsem vynechala. 
„Takţe mu jde o tebe. Ten slepec mu všechno vyklopil. I kdyţ, ne úplně vše. To, 
ţe ho máš v moci porazit, to určitě zamlčel.“ 
Bylo vidět, jak nad něčím přemýšlí. Ten jeho soustředěný výraz. Nadšení pro věc. 
„Řekl mu jen to, co mohl vědět. Co by zjistil i bez něj.“ 
Podala jsem mu dopis, který jsem dostala od Luciuse. 
„Co si o tom myslíš?“ 
Dal se do čtení, podle toho, jak dlouho četl a jak mu oči létaly nad pergamenem.  
Četl jej několikrát. 
„Něco na tom bude, to je jisté.“ 
„Siriusi, počkej. Něco mě napadlo.“  
Vytáhla jsem svoji hůlku – ebenovou, ne tu registrovanou. „Accio Kniha předků“ 
Během několika okamţiků jsem drţela obrovskou knihu. 
„V téhle knize. Četla jsem v ní,…“ Ztlumila jsem hlas. „…o Voldemortovi,…“ To jsem uţ mluvila šeptem. „…píše se 
tam o jeho narození, ale jenom okrajově, podívej!“ 
Otevřela jsem knihu a nalistovala stranu 666 (nemohla jsem si to odpustit). 
Prst jsem zabodla do jména, které se nacházelo nahoře. Stálo tam Raddle.  
  

Tento muž, dnes známí spíše pod jménem … (toto místo bylo začerněno a nad ním napsáno) Ten-jehož-jméno-
nesmíme-vyslovit, nebo také Temný pán. 
Se, zrodil s rodu Gauntů a také z rodu samotného Salazara Zmijozela, jeho otec pocházel z rodu 
mudlovského.  
Dále o něm není nic známo, … 
  
„Tak, co tomu říkáš?“ Podívala jsem se tázavě na Siriuse. 
Opětoval můj pohled. „Proč nenávidí mudly? Vţdyť sám pochází z jednoho!“ 
„Já si myslím, ţe je nenávidí právě proto. Čti dál.“ 
   

Jeho otec žil v Malém Visánku, jako Tom Raddle. Jeho matka Meropa Gaunt se zamilovala do mudly. A 
z tohoto se zrodil slovutný Lord… 
  
„Nezdá se ti ta verze poněkud zkreslená?“ Zeptal se mě Sirius. 
„Proč si myslíš, ţe by byla zkreslená?“ 
Neodpověděl. 
„Isabel? Myslíš, ţe to bude zkoušet?“ 
Tázavě jsem se na něj podívala. „A co?“ 
„Bude chtít s tebou mít dítě?“ 
Na to jsem mu nebyla schopná odpovědět, i kdyţ jsem si tím byla jistá. Ne, prostě ne, nemohu připustit, aby mě 
zavrhl. 
 
 
 



 

19. Kapitola 
 
Co je to „pravda“? 
 

Ten den se pomalu, ale jistě blíţil. Neúprosně nadcházel duben, 20 je za dveřmi. 
Nikdo z nás netušil, anebo nechtěl, jak se na nás podepíše to, co se má stát. 
Měla se konat oslava. Ano, TA oslava. 
17. narozenin Selene a oslava 5. výročí muţe, s iniciály T. M. R.  
Jde doopravdy o toho člověka, kterého jsme se Siriusem měli na mysli? 
Nechtěla jsem na to myslet. 
Stane se tam to, co jsem očekávala? Anebo za tím stojí něco jiného? 
Něco daleko horšího? 
Kdybych v té chvíli věděla! 
Nedostali by mě tam ani párem volů. 
Ale nevěděla jsem nic a nikdo by mě neodradil od mého rozhodnutí.  
Jak jsem byla hloupá a naivní. 
„Isabel? Kdo je všechno na tu oslavu pozvaný?“ Zeptala se mě Beth, která pozvání odmítla. Vzhledem k okolnostem. 
Nikdo, aţ na Siriuse a mě nevěděl, jaký je toho pravý důvod. 
„Nevím, ale zeptám se Sonyho.“ Podívala jsem se na ni omluvně. 
 
Tou dobou se v chlapecké loţnici odehrávala hádka.  
Nehádali se však kluci, ale Severus s, Lily.  
Slyšeli jsme je všichni, kdo byli v tu chvíli ve společence. Nedivila bych se, kdyby byla slyšet po celém hradě. 
„Zbláznila ses?! TY, tam prostě nepůjdeš. Rozumíš! Nevíš, co se,…“ 
„A ty si jako myslíš, ţe to víš? Já tam půjdu, jsem pozvaná.“ Křičela, Lily. 
V jejím hlase byla slyšet lítost a slzy. 
„Nesmíš tam jít, udělali si z tebe dobrý den. Nehodí…“ 
Chvíli nebylo nic slyšet, byli moc potichu. (Ticho před bouří) Během pěti minut to však propuklo nanovo. 
„Severusi, já tam chci jít. Moc,…“ 
„Ne! To je moje poslední slovo. Nikam nepůjdeš. Já ti to nedovolím!“ 
PLESK! 
Ozvala se rána. 
Někdo někoho uhodil. 
Práskli dveře, bylo slyšet kroky. Někdo běţel ze schodů. 
Kolem proběhla, Lily. Nikoho si nevšímala. Plakala. 
„Beth. Běţ za ní. Ať neudělá nějakou hloupost. Já si to půjdu vyřešit se Snapem.“ 
Konstruovala jsem Beth a jako bohyně pomsty jsem vyběhla schody do klučičího pokoje za Sevem. 
„Ty ses snad zbláznil,…“ Vyhrkla jsem, ale ihned jsem zmlkla, kdyţ jsem uviděla tu spoušť.  
Všude kolem se váleli věci. Severus seděl na zemi a drţel se za tvář. 
A já si myslela.  
To by nikdy neudělal. Nikdy by ji neuhodil. 
Měla jsem si to uvědomit hned. 
„Co se stalo? Posadila jsem se vedle něho. „Víš, ţe mě můţeš všechno říct.“ 
Díval se do země. Na mě se ani nepodíval. 
„Díky. Moc si toho váţím, ale… Nic se nestalo, jen taková malá výměna názorů.“ 
Rozhlédla jsem se kolem sebe. „Coţe? Ţe se nic nestalo?  
A co tohle.“ Ukázala jsem prstem kolem sebe. „A ta hádka.  
Byla slyšet po celém hradě-“ Zase jsem sklapla, kdyţ jsem uviděla jeho pohled. 
„Víš. Já! Chtěl jsem,… 
Nechci, aby se, Lily, něco stalo. Na té oslavě mi něco nesedí.“ Bezradně se rozhlédl. 
„Můj otec. On, něco o tom ví, slyšel jsem ho mluvit o tom.“ 
Ztlumil hlas. 
„On není nadšený z toho, kdo jsem a jak se chovám. A to, ţe si chci vzít, Lily, on o tom neví, zabil by mě.“ 
Přikývla jsem, nevěděla jsem, co mám říct. Nemusela jsem. Vyřešil to za mě. 
„Prosím. Nic neříkej. Chystá něco! Vím to. On něco chystá.“ 
 
Jakmile to dořekl, v té chvíli by se ve mně krve nedořezali. Zbledla jsem, ovládla mě třesavka. A pak zase horko. 
Proboha. 
Takţe to brzy přijde. Nebude to trvat dlouho. Ten den tu bude, uţ za týden. 



 

Musela jsem se posadit. Udělalo se mi zle. 
"Isabel, co je? Stalo se něco?" Zeptal se mě Severus zúčastněně.  Podívala jsem se jeho směrem, vůbec jsem 
nevnímala.  
Zatřásl se mnou. 
„Hej, Isabel. Vzpamatuj se!“ 
Za ten okamţik, který nemohl trvat víc neţ minutu, se mi před očima promítl celý můj ţivot. I to, co má následovat. 
Uslyšela jsem jen : „Vzpamatuj se!“ 
Bylo mi, jako kdybych se právě probudila ze snu. 
Nechápavě jsem se podívala Severusovi do očí. „Co se stalo?“ 
„Totálně jsi vytuhla.“ 
Zkoumavě si mě prohlíţel, ale na nic se neptal. 
„Seve, měl by sis s, Lily promluvit. V klidu, promluvit. Všechno ji vysvětli, řekni ji, co víš a na co myslíš.“ Na chvíli jsem 
zmlkla, čekala jsem nějakou reakci, nic se však nestalo. Tak jsem pokračovala. „Neboj, ona to pochopí. Určitě ji něco 
takového napadlo, ale nechtěla si to připustit. Je tvrdohlavá.“ 
Přikývl. „Jsi moc hodná, nevím, jak bych se ti odvděčil,…“ 
„To je v pořádku, přátelé si přeci pomáhají. Hlavně se postarej o, Lily, ať je v pořádku.“  
Díval se na mě. Připadalo mi, jako by se mi chtěl dostat do hlavy. 
Překvapeně jsem zamrkala. 
A jeho „útok“ mu vrátila. 
Oči se mu rozšířily překvapením, nejspíš to nečekal. 
Můj „útok“ byl úspěšnější neţ ten jeho. Uviděla jsem vzpomínky, nebylo to nic hezkého. Znovu jsem se posadila. 
„Seve, jestli budeš něco potřebovat …“ 
„To je v pohodě, nikdo o tom neví, ani Lily.“ 
„Omlouvám se,…“ 
„Ne, já bych se ti měl omluvit. Začal jsem s tím já, pouze jsi mi to vrátila. Jsi lepší neţ já.“ 
„No, moţná v něčem, ale v lektvarech jsi nejlepší TY. A obrana ti jde také, víc neţ skvěle.“ To skákání do řeči, mě uţ 
přestávalo bavit. „Běţ za ní.“  
Ukázala jsem na dveře. 
Zvedl se, podal mi ruku a stiskl ji, beze slova odešel. 
Posadila jsem se pohodlněji na posteli, do tureckého sedu a záda si podepřela polštáři. Zaloţila jsem ruce, skoro jako 
při motlitbě, a dala se do přemýšlení. 
  
Co to má všechno znamenat? Má Severus pravdu? Chystá se něco? 
Tyhle a jiné otázky mi vířily hlavou, kdyţ jsem přemýšlela. 
Takhle zamyšlenou mě tam našel Sirius. Vrátil se z návštěvy u Jamese, který byl na ošetřovně. 
Posadil se vedle mě, dotkl se mého ramene. Nechtěl mě vylekat, ale právě to, se stalo. 
Vyjekla jsem a chytila se za srdce. „Sakra, víš, jak jsi mě vylekal!“ 
„Sorry. Nevěděl jsem, ţe tolik straším.“ 
Usmála jsem se, nemohla jsem se na něj zlobit. 
„Ne, ty ne. Byla jsem zamyšlená. Nečekala jsem, ţe sem někdo přijde.“ 
„Aha. Ale, víš, ţe jsi v klučičím pokoji.“ Zeptal se mě potutelně. Přitom se usmíval. 
„Coţe? No teda. Já myslela, ţe ve chlívku. Vypadá to tady jako po bitvě.“ 
„To vidím.“ Rozhlédl se šokovaně kolem. „Kdo to, udělal?“ 
Neţ jsem mohla jakkoli reagovat, vtrhla dovnitř, jako velká voda, Beth. 
„Uţ je to v pohodě, co se tady stalo?“ 
„Ale nic, nech to plavat. Došlo k nedorozumění mezi Sevem a Lily, ohledně toho večírku na Malfoy Manor.“ 
Beth přikývla, podívala se na mě a pak na Siriuse a odešla. No, spíš, utekla. 
„Co s ní je?“ Otočila jsem se na Siriuse. 
Podíval se mi do očí. „Ty, to nevíš? Já ti to říct nemůţu, je to její tajemství. Aţ bude chtít, tak ti to řekne. Já si myslel, 
ţe ti to uţ došlo.“ 
A s tím mě tam nechal o samotě. Abych mohla přemýšlet nad obsahem jeho slov. 
  
Oni spolu něco mají? 
 
Blíţil se den oslavy Seleniných narozenin. 
Po společném domlouvání, jsme Lily, rozmluvily její nápad s návštěvou. Sev nebyl jediný, kdo měl pochybnosti. 
Remus s Jamesem mi poradili, ţe se přeci někdo musí postarat o Siriuse, aby se nespustil s nějakou…                                                                                                                                                                        
To mě nakonec donutilo, abych podlehla. A v poklidu se mohlo stát to, v co jsem byla předurčena. Mít něco s … 
Nechtěla jsem? Ale přece jsem to udělala. Anebo jsem chtěla, ale připustit si to, bylo nad moje síly? 
Spolu s Jacksonem jsem se přemístila před Malfoy Manor. Měli jsme v plánu podívat se na Juliho. Něco však moje 
plány překazilo. Nebo spíš někdo:( 



 

Před vstupem stál Lucius a vypadal hrozně. Byl strhaný, špinavý a …. Zdálo se mi to? Anebo byl naštvaný? Zastavila 
jsem se, podívala jsem se mu do očí. Natáhl ruku a zachytil mě. 
Zaskřehotal:  ,,Izi. Chtěl bych s tebou mluvit, prosím.“ 
„Ne, to nejde. Pán …“ Ozval se Jackson. 
Lucius ho však přerušil. „Ty mlč. Je to můj dům.“ Nenávistně dodal, „ty špinavej zmetku!“  
Nevěřícně jsem zírala z jednoho na druhého. Nemohla jsem uvěřit. Co se s nimi stalo? Proč? Tušila jsem, co je toho 
příčinou, ale stále jsem nechápala, proč! 
Nechají se ovládat někým, koho neznají. Vědí, jestli jim za to stojí? Jen je zneuţívá ve svůj prospěch. Oni to vědí, ale 
nechají se ovládat. Co jím to přinese? Jen nenávist sami k sobě. „Jistě. Necháš nás o samotě!“ Přikázala jsem 
Sonymu autoritativně. „Rozumíš!“ Nechtěla jsem trpět neposlušnost. Lucius se pousmál, chytil mě za ruku a zatáhl mě 
do volného pokoje. 
„Co je? Stalo se něco?“ 
Stále vypadal naštvaně, jako kdyby ho něco trápilo. Udělal něco? 
„Já. Chci se ti omluvit. Zato, ţe jsem….“ 
Nenechala jsem ho domluvit. Nemáš se za co omlouvat. Nic jsi neudělal, a já ti nemám co odpouštět. Omluvit by ses 
měl někomu jinému, ale….“ 
Nedořekla jsem, nechala jsem ho, aby si to domyslel a pochopil, co jsem tím myslela. 
„To je to. Právě, ţe já nic, neudělal. Nezabránil jsem tomu, co se stalo a kvůli mně o tobě ví on! Ví, ţe mi na tobě 
záleţí a …“ 
Poloţila jsem mu prst na rty a zašeptala. „Mlč, prosím.“ Zase mě to ovládlo, a já se k němu přitiskla. Políbila jsem ho 
na tvář, odstoupila. 
Zašeptala jsem. “Děkuji”, a odešla. Nebo spíš utekla z toho pokoje. 
 
Dostala jsem se do velké síně, kde stálo hodně lidí. Někteří seděli u stolu, ale jiní na něco čekali. Za mnou se ozval 
hluk, a dovnitř vstoupil muţ. Vypadal úchvatně, stejně jako na hradě v tu noc. Bylo vidět, ţe to nečekali. 
“Pane!” Ozval se skřehotavý zvuk, podobný hlasu. 
Otočila jsem se tím směrem. Stála tam Bellatrix a vypadala, naštvaně. On ji však přehlídl jako holý lán a kráčel mým 
směrem. Vyděšeně jsem se rozhlédla, ale pak jsem našla ztracenou rovnováhu. Postavila jsem se zpříma a podívala 
se mu do očí. 
To jsem neměla dělat. 
Proč jsem to dělala, kdyţ vím, jak to na mne působí! No, jo. Já se nepoučím. 
“Siriusi Blacku! Uklidni se.” Ozval se vlevo ode mě naštvaný hlas. 
Otočila jsem se tím směrem. Seděl tam, spolu se svou rodinou, celou. Tvářil se jako kdyby… Ano, přesně tak. 
Skřípal zubama a vraţdil pohledem. 
ON ke mně přistoupil. “Smím poţádat o tanec?” 
“Nehrají.” Odvětila jsem.  
Stačilo, aby pohnul prstem a hudba spustila. Tančili jsme sami, jen mi dva. Nikdo jiný, neţ já a ON. Ani jeden z nás 
nepromluvil. Cítila jsem na sobě tolik pohledů. Stačilo se rozhlédnout kolem. 
Ucítila jsem, ţe se něco děje. Zastavila jsem se a podívala jsem se na něj. Nikdo nevycítil tu změnu, jak by mohli, 
kdyţ se vše zastavilo. I on stál a ani se nepohnul. 
Jedním prstem jsem do něj strčila, zakymácel se, málem spadl. Přemítala jsem, mohla bych ho zabít. Nikdo by…  
Neţ jsem, však mohla, něco udělat vše se zase spustilo. Stála jsem od něj 10 metrů. Nepodívala jsem se na něj a 
posadila jsem se vedle Sonyho. „Proč jsi něco neudělal?“ Zasyčela jsem mu do ucha. 
Nechápavě mě pozoroval. „Co se stalo?“ 
„Tančila jsem s Voldemortem. Tobě to nevadí?!“ 
„Mělo by?“ 
Ta jeho „debilita“ mě uţ pomalu, ale jistě srala. „Ne. Asi ne.“ Prohlédla jsem si ho a dodala „Měl pravdu.“ Postavila 
jsem se a nechala jsem ho tam sedět. Musela jsem si pročistit hlavu, po tom všem. Přišla jsem na balkon, byl z něj 
nádherný výhled na zahradu. Měsíc byl v úplňku, hvězdy zářily na jasném nebi. 
„Dnes je krásně, co říkáš.“ Ozval se za mnou známý hlas. „Chudák Remus.“ 
„Ano, chudáček.“Zašeptala jsem. 
Přistoupil ke mně a počal mi masírovat ramena, byla jsem ztuhlá a tohle mi moc pomohlo. Objal mě a otočil čelem 
k sobě. 
„Isabel, proč se to všechno děje. Nemůţeme být šťastni? Pojď, utečeme a budeme spolu. Navţdy spolu.“ 
Cítila jsem, ţe mi po tváři stéká slza. Jeho ruce ji však zastavily. Setřel ji a políbil mě na tvář.  
Oběma rukama jsem si ho přitáhla k sobě a začala ho líbat. 
Po dlouhých několika minutách jsem jej odstrčila. 
„Vezmi, sebou všechny na kom ti záleţí a zmizte, odejděte do našeho domu. Budete tam v bezpečí. Dnes se něco 
stane a já. Nechci, aby se někomu něco stalo. Informuj Brumbála.“ 
 „A co ty?“ Zašeptal. 
„O mě se nestarej. Já to zvládnu, do tří hodin jsem zpět.“ 



 

Viděla jsem na něm, ţe nechce odejít. Musela ho donutit, aby poslechl. Musí se postarat o bezpečí přátel, kteří nic 
netuší. 
„On nedovolí, aby mi ublíţili. Vy jste v nebezpečí. Myslím Jamese, Lily, Severuse, Remuse, Kathy, Beth a 
samozřejmě i tebe. Ani, Selene zde, není v bezpečí.“ 
Doufala jsem, ţe tohle jej přesvědčí. Nakonec jsem dodala i bombu. 
„Uţ někomu ublíţili. Cítila jsem to, při tom tanci. On nechce, abych někoho měla. Chce mě jen pro sebe. Nesmíme 
dovolit, aby vyhrál.“ 
Neměl ţádné argumenty, trochu jsem do něj strčila. 
Přikývl, otočil se a zmizel. Odešel do společnosti, najít ostatní. 
Stále jsem stála na terase, začala mi však být zima. Vrátila jsem se zpět. Zůstalo tam jen pár lidí.   
„Isabel! Myslel jsem, ţe jsi zmizela.“ Ozval se, napravo ode mě, jeho chladný hlas.  
Otočila jsem se opačným směrem. Ucítila jsem letmý pohyb, zvuky kroků a najednou bylo ticho. Zastavila jsem se a 
rozhlédla se kolem. Všichni zmizeli a já jsem tam zůstala s ním. 
Jako kdyby se svět zastavil. 
„Isabel“ ozvalo se mi u ucha. 
Otřásla jsem se a podívala se jeho směrem. Podlomili se mi kolena a já spadla na zem. Dotkl se mě a já ihned 
vyskočila na nohy. /no jo, gymnastka /. Byla jsem nebezpečně blízko zdi. Nebylo, úniku to jsem věděla.  
Utéct nemám kam, byl by to stejnak rozsudek smrti. Nebo také ne, musela bych ho přelstít. Co takhle, zdánlivě 
ustoupit? 
Svěsila jsem hlavu a podívala se do země. Dotkl se mé brady a zvedl jí tak, abych se mu musela dívat do očí. 
„Podívej se na mě.“ Dodal po mírném, zaváháním. Bylo vidět, ţe nikdy neprosí. Mělo by mě to snad těšit? „Isabel. Já, 
já – mam tě.“ 
Přestali ho ty řeči bavit, přitiskl si mě k sobě. Blíţ a blíţ a pak mě políbil. Já jeho polibek opětovala a to vášnivě. Líbala 
jsem ho tak, jako by měl být konec světa. 
Ale, pak cvak. A mě to došlo. Ne! Já nechci. 
Uslyšela jsem jen výkřik a pád těla na zemi. Po té bylo ticho. 
Otevřela jsem oči a podívala se před sebe. ON leţel na zemi, na druhé straně místnosti. Nehýbal se. Měla bych se 
podívat, jestli ţije, ne musím pryč.  
Nedalo mi to, přišla jsem k němu, zamyslela jsem se, necítila jsem přítomnost nikoho dalšího. Sehnula se k němu, 
políbila ho, přímo na ústa. A odběhla do temnoty, ven. Pryč, daleko od něj. 
Museli se dostat do bezpečí. Přemístila jsem se před dům Evansových. Bylo ticho, nikde se neskvělo znamení zla. 
Oddechla jsem si a zaklepala na dveře. Ozval se vystrašený hlas. „Kdo je to?“ Byla to, Lily. „To jsem já, Isabel. Musíte 
zmizet, rychle.“ 
Otevřela a sloţila se mi k nohám. 
„Co se stalo?“ 
Rozplakala se a nesrozumitelně něco huhňala. Nerozuměla jsem jí ani slovo. Byl z ní cítit, jen, strach. Pak se 
uklidnila. Pomohla jsem ji vstát, zajistila vchod a vešla do domu. Posadila se na pohovku a začala s vysvětlováním. 
„Máma se sestrou, se neobjevily. Sev je šel hledat. Slyšeli jsme, ţe došlo k útoku na Removi a Jamesovi rodiče. Katty 
přišla o otce,…“ 
Znovu se rozplakala.  
Objala jsem ji, utěšovala. Nikdy jsem na takové, věci, nebyla. A ujišťovat, ţe bude vše v pořádku, to byl nesmysl. 
Věděly jsme to obě. 
„Lily, otevři.“ Ozval se Sevův hlas. „Naši patroni jsou labutě.“ 
Vstala jsem a otevřela. Vypadal strašně. Vedl sebou dívku, mohlo ji být, tak pět let. „Kdo to je?“  
„Moje mladší sestra Lea. A co je…?“ 
Zavrtěl hlavou a ona opět spadla. Tentokrát omdlela. Pomocí hůlky, jsem ji od levitovala do postele, přikryla ji a vrátila 
se za Sevem. 
„Měl bys jít za ní. Je stále, tento dům, pod Fideliovým zaklínadlem?“ 
Přikývl. 
„To je dobře, ale aţ bude v pořádku. Půjdete k nám, tam budete ve větším bezpečí. Nevíš 
 co se stalo s ostatními?“ 
„Postarám se, o Lily a Leu a pak ti vše řeknu.“ 
Posadila jsem se na zem a přemýšlela jsem, ţe vše dopadne dobře, ale aspoň relativně dobře. 
Neţ se vrátil, uběhla drahocenná hodina času. Přišel a já zašeptala: „Jsi smrtijed?“ 
Měl sklopenou hlavu, nepodíval se mi do očí a já viděla, ţe mám pravdu. 
„Jak jsi to poznala?“ 
„Nebyla jsem si jistá, ale jak jsi se to, jinak mohl dovědět? Musel jsi tam být.“ 
„Slíbil mi, ţe se jí nic nestane!“ 
„Ano. Ten slib se zakládal, jen na Lily a ne na její rodiče. Podle něj jsou to jen špinaví mudlové.“ Zakroutila jsem 
hlavou. „Ty jsi mu uvěřil?“ 
Nereagoval, ale zodpověděl moji první otázku. 



 

„Zabili Potterovi rodiče, jeho mladší sestra přeţila, potom Lilynu starší sestru a matku, Kathy přišla o matku a Remus 
o otce. Nevím proč, ale zabili i Selenina otce.“ 
Odmlčel se a já věděla, ţe mi něco tají. „Co ještě?“ 
Zbledl, podíval se do země. „Tvůj bratr utekl z Azkabanu. Napadl tvou sestru a matku.“ 
„Co jim udělal.“ Skočila jsem mu do řeči. 
Nemohl najít slova, zakoktal se. „Marge má otřes mozku, ale …“ Odmlčel se a posadil se do křesla. „Zabil tvoji matku 
a pak i moji.“  
„Kde se tam vzala tvoje…? Ach. Uţ vím, ona byla u Sv. Munga.“ 
Přikývl. 
„To je mi líto.“ 
„Mě taky, ne tolik jak tomu zmetkovi. Poučil – pouţil, jsem na něj zakázanou kletbu.“ 
„Jakou.“ Zeptala jsem se, se zájmem. 
Podíval se mi do očí. „Cruciatus, vrátilo se mu to.“ 
Zablýskalo se mi v očích a nadšeně jsem přitakala. „S čím kdo zachází….“ 
„……tím také schází,“ doplnil Severus. 
Zvedla jsem se na nohy, podívala se na něj! Zatím se loučím. Nezapomeň.“ 
A odešla jsem pryč. 
Vyšla jsem před dům a vyčarovala několikanásobného patrona – šakala. K Remusovi, Jamesovi a domů. Doufala 
jsem, ţe jsou u nás v bezpečí. 
Vyčarovala jsem kolem domu, dodatečně ochranný štít a přemístila se před Malfoy Manor. Zajistila jsem si, svoji 
chameleoní podobu. 
Kolem domu se začali objevovat zahalené postavy. Bylo jich, čím, dál, tím víc. Nakonec se zjevil ON sám. „Splnili jste 
úkol?“ 
Rozhlédl se kolem. Nebyl spokojený, to bylo jisté. „Tak, kde je! Kde je moje dcera!“   
 
 

20. Kapitola 
 
Proč my? 
 
„Můj pane. Ptali jsme se, ale nikdo nic neví. Moţná Regulus, ten by mohl! Reagovala na pánovu otázku Bela. Bylo 
slyšet, ţe je nadšená z toho, ţe pomáhá svému pánovi. Nevadilo jí, ţe tím ublíţí svému bratranci. /moţná/ 
Zatnula jsem ruce v pěst a slíbila si, ţe pomstě neunikne. Proč to mrcha dělá? 
„Ano!“ Nadzvedl obočí a podíval se jí do očí. Moje, věrná Bellatrix, budu rád, kdyţ pomůţete mojí budoucí ţeně 
s výběrem šatů.“ 
Sklopila pohled. Jakmile řekl něco o ţeně, znovu pohled zvedla a podívala se na něj. V jejích očích se mihla bolest. 
„Pane!“ Ozval se druhý hlas, který patřil, nemohla jsem tomu uvěřit, Dereckovi. Ten hajzl. Polkla jsem nadávku. „Kdo 
bude ta šťastná?“  
„Ach, jistě ji znáte.“ Podíval se mu do očí. „Vy asi ne….“ 
Ten parchant, jak to můţe vědět. Kdo mu řekl o té paměti! Jasně, kdo jiný neţ Lucius! Musel ho mučit anebo.  
Moje myšlenky byly přerušeny příchodem …. Sonyho. Zalapala jsem po dechu, nechápala jsem, co se stalo? Chvíli 
mi trvalo, neţ to došlo do centra myšlení. Proto se choval, tak …. 
„Pane.“ Promluvil pokorně. „Ztratila se, nemohl jsem jí najít, ale myslím….“ 
Ten hajzl, on myslí? A od kdy, ten nikdy nemyslel, i kdyţ chodil do Havraspáru. Je to ignorant.  
„……. Měli bychom se vydat k jejich domu. Zjistil jsem zvýšenou koncentraci magie! 
No, zas tak blbej není. Proč to ale dopustil? Není pod impériem? Zabili jeho kamarádku, to je neuvěřitelné. 
„Zabil jsi je?“ Otázal se Voldemort, Sonyho. 
Ten se na něj podíval, jen přikývl. Jeho pohled zabloudil mým směrem. Oči se mu rozšířily poznáním. 
Měla bych vyslat neverbální kouzlo, dřív neţ něco řekne. On se však odvrátil a znovu se podíval do země. Nemohla 
jsem tomu uvěřit. To nebude jen tak, musím zmizet. 
Neslyšně jsem se odplíţila do temného lesa a odtud jsem se přemístila před náš dům. Doufala jsem, ţe jsou 
v pořádku.  
Zaklepala jsem a čekala, aţ někdo otevře nebo aspoň promluví. Nemohla jsem z hlavy dostat to, ţe někoho Sony 
zabil. To, ţe je Smrtijed mě doslova potopilo, ale měla jsem to podle jeho slov pochopit. 
Za dveřmi se ozval otcův hlas. „Kdo je to?“ 
„Tati to jsem já. Isabel. Zeptej se mě na něco!“ 
Chvíli bylo ticho a pak se ozval hlas Elizabeth. „Kdo byl tvůj nejlepší přítel?" 
Hořce jsem se usmála, nemohla to vidět. „Ano, byl. To je dost dobrá otázka, uţ neţije. 
Byl to tvůj bratr – Michael, ale také Patrik a ….“ 
„Dobře.“ Nenechala mě domluvit. 



 

Stála ve dveřích a stydlivě se usmála. „Co je?“ 
„Bet. Sakra, zavři dveře.“ Vykřikla jsem a vtáhla ji dovnitř. „Jde po tobě. Chce tě dostat na svoji stranu.“ 
„Co si o mně myslíš!“ Zašeptala. „Zabil mi moji rodinu, ublíţil přátelům. Za to si zaslouţí trest a to nejlépe smrt.“ 
Věděla jsem, ţe je toho schopná. Nesměla jsem to dopustit, nesmí si pošpinit ruce jeho krví. 
„Jo. To je přesně to, co chce. Pomsta není samoúčelná, platí se za ní. Nesmíš dovolit, aby tě ovládnul. Myslela jsem, 
ţe to víš.“ 
Němě přikývla a sklopila oči. 
„Vrátíme se do Bradavic? Dokončit školu?“ 
„Ano. Ty tam budeš chodit ještě jeden rok, pokud si dobře pamatuji!“ 
Vzala mě za paţi a vedla do obývacího pokoje. 
„Kde jsou?“ Zeptala jsem se ji s hrůzou v očích. „Slyšela, jsem co se stalo.“ „Od Severuse.“ Dodala a potom 
zašeptala. „Vím, ţe je Smrtijed. Lily, mě to řekla. Udělal to kvůli ní a kvůli jejich dítěti, které se brzy narodí. 
Raději jsem mlčela, nechtěla bych, aby viděla jak, mě to překvapilo. Ne to, ţe budou mít dítě, ale to, ţe ví o tom 
Smrtijedství. 
Lily by to tak nenechala, musí v tom bít něco víc. 
Došli jsme na místo, v křesle seděl James s Katty. Objímal ji a utěšoval, nemohla uvěřit tomu, ţe přišla o matku. 
Remus seděl na zemi a díval se do krbu. Jeho otec ho neměl rád, ale přece jen, to byl otec. 
Matka byla, podle Beth nahoře v matčině pokoji. 
Lily se Severusem a nějakým starším muţem, seděli na pohovce. Lily, kroutila hlavou a Severus jí drţel za ruku. 
Během pěti minut se z předsíně ozval křik. „Kde je Isabel? Uţ se vrátila?“ 
„Já jsem tady!“ 
Všechny pohledy se zaměřily na mě. Uhnula jsem očima a zabodla je do země. Nesmí poznat, ţe jsem totálně na 
dně. Musím jim vlít krev do ţil, ne je úplně potopit. 
„Dozvěděla jsem se, ţe během několika okamţiků budou chtít….?“ 
Nedořekla jsem, protoţe na mě něco skočilo, povalilo mě to na zem a začalo olizovat.  
„Achile.“ Vykřikla jsem se smíchem. „Co ty tady?“ 
Podívala jsem se ke dveřím a tam stál Sirius. Lehce se usmíval, ale v očích měl smutek, nekonečný smutek. 
„Jsem rád, ţe se ti nic nestalo.“ 
„To já taky.“ 
Posadila jsem se na zem a dala se do vyprávění toho, co jsem během dneška zaţila a zjistila. Nebylo toho málo. 
Někteří odešli spát, zůstal tam jen Sirius, Severus a James a z holek já a Elizabeth. 
Selene s Remusem odejít nechtěli, ale já jim doporučila, ať to udělají. Lily i přes svůj stav chtěla zůstat taky, ale i té 
jsme to vymluvily. 
Kathy odešla dobrovolně, protoţe svoji matku zboţňovala. Byla na tom dost špatně proto James za hodinu, odešel za 
ní. 
Ostatní dospělí a děti jiţ spali, pokud se tomu tak dá říct. Severus jim uvařil lektvary na uklidnění a spaní. 
Pak, kolem třetí hodiny ranní se to stalo. Zvenku se ozvalo volání. „Vydejte mi moji dceru, a nic se vám nestane.“ 
Všichni se na sebe podívali, ani jeden nechápal, co tím myslí. Tři z nás – asi všichni, jsme věděli, kdo je jeho dcera. 
Ale jak si mohl myslet, ţe po tom všem ustoupíme!      
„Pošleme jim odpověď.“ 
„Co blázníš. Já se mu vydám a bude klid.“ 
Podívala jsem se Beth do očí, bylo tam odhodlání, ale i bolest. „To ani omylem. Za chvíli tu bude pomoc a oni 
odtáhnou.“ 
Nebyla jsem si jistá, ţe se moje slova naplní. Ale proč by ne! 
„Pošleme jim toto: Za to, co jste udělali, od nás nic nedostanete. Budete potrestáni za svoje činy. Ne z pomsty, ale pro 
dobro. (Kec.)  
Protoţe zlo plodí jen zlo. A nic jiného, neţ zlo jej nezničí. Od nás odpuštění nedostanete, jen pohrdání a …….“ 
Na všechny jsem se podívala, očekávala jsem reakci. 
Sirius přikývl a stiskl mi ruku. 
„Pošleme to po sově a pak půjdeme spát.“ 
Pták odletěl a my čekali. Nemuseli jsme čekat dlouho, protoţe se kolem čtvrté hodiny ozvali kletby a pak několik 
hlasitých prásk a pak …. 
V pět hodin bylo ticho, ozvalo se jen „Vše v pořádku.“ 
Vyhlédla jsem z okna. Na pozemku stáli bystrozoři a pár dalších lidí, mezi kterými nechyběli ani učitelé z Bradavic a i 
Brumbál. 
A pak se všichni přemístili. 
„Měli bychom jít spát, co říkáte?“ Zeptala se Beth. 
Zvedli jsme se, Sirius mě zastavil pohledem a já zůstala stát. Beth se na mě podívala, zdálo se mi, ţe se jí v očích 
mihly slzy, a odběhla. 
Podívala jsem se na Siriuse. „Co-to-s-ní-sakra-je?“ 
Chytil mě za ruku a donutil mě, abych se posadila před krb na houni. Odněkud vytáhl flašku a rozlil jí do dvou sklenic. 
„Napij se, na uklidnění.“ 



 

Vzala jsem jí, naráz jí vyprázdnila a natáhla se pro další rundu. Bez řečí mi nalil, během necelé hodiny jsme celou 
vypili. 
Nic mi nevysvětlil. Já, však věděla, co chci, a to byl ON. 
 
Ráno jsem se probudila na pohovce, vedle mě leţelo něco měkkého. Promnula jsem si oči a podívala jsem se na to – 
tělo.  
Ano, bylo to tělo. A dokonce nic na sobě nemělo. Stejně jako já. Dodala jsem, kdyţ…… 
No, podívala jsem se pod přikrývku, a kde nic, tu nic. 
Znovu jsem si lehla a objala to tělo, kterým nebyl nikdo jiný neţ Sirius. Políbila jsem ho na hrudník a on otevřel oči. 
„Jak jsi, se vyspal?“ 
„Co se stalo?“ Zeptal se zmateně a podíval se na mé malé já. 
Usmála jsem se na něj. „Hádej.“ 
„Tak to je super!“ 
No, a pak se to stalo znovu. 
Zhluboka jsem oddechovala a objímala Siriuse. Občas jsem jej políbila. Ozvala se rána.  
Otočila jsem se po zvuku a tam stála Beth. Měla v očích slzy. Vykřikla: „Jak jsi to mohl udělat!“ A byla pryč. 
Nechápavě jsem se dívala na Siriuse a poté na místo, kde před chvílí stála Beth. „Co mezi vámi, je?“ 
 Sirius se neurčitě zatvářil a zamumlal. „To se zeptej Beth, já ti nic neřeknu. Sní, nic, nemám, nemohl bych….“  
Nedořekl, hodil na sebe triko a zdrhl do svého, prozatím, pokoje. 
„Ti mě zničí.“ Zamumlala, jsem, a přikryla se svým oblečením. „Kdyţ se něco sere, tak pořádně:“Vykřikla jsem a 
hodila na zem přívěšek od Elizabeth. Jek jsem to udělala, jako kdyby se mě zmocnila bolest. Byla šílená, jako 
kdybych byla trhaná zevnitř. Zvedla jsem pohozený šperk a vyběhla na horu do pokojů. Všechny jsem prohlédla, ale 
Beth nikde nebyla. „Co provedla!“ 
Sestoupila jsem ze schodů, otevřela hlavní dveře a vyšla ven. Na místo, odkud se budu moct přemístit. Z hloubi duše 
se moje mysl soustředila na to, najít Elizabeth. 
Zdálo se mi to, anebo to byl výkřik? Plný hrůzy a smích. Ano, ten mi něco říká. Poté se ozvalo. „Cruciatus.“ 
A já si byla jistá, kdo to je. Bella. Jo, je to ona. Ta mrcha. Rozběhla jsem se směrem, odkud vycházel ten srdcervoucí 
křik. 
Ta potvora, ona mučí Beth. Proč to dělá! Jako smyslu zbavená jsem vylovila hůlku, věděla jsem, ţe ji zabiju. 
Neušetřím její ţivot, ona by mě, neušetřila. Pak mě napadlo něco lepšího. Pomalými kroky jsem se přibliţovala k nic 
netušící Bellatrix. Stiskla jsem hůlku, silněji a zašeptala: „Imperius.“ 
Zastavila se v půli cesty. Otočila se mým směrem a … přemístila se do kobky vedle našeho domu. No, zas kobka to 
nebyla, spíš domek u domu.  
Sklonila jsem se k Beth a jemně s ní zatřásla. „Uţ je to dobrý. Kde se tady vzala?“ Zašeptala jsem a sklonila se ještě 
blíţ. Chytila mě za triko. 
„Já-nechci umřít.“ 
Usmála jsem se na ní. „Neboj, neumřeš. Co bych si bez tebe počala! Nebyla by zas taková sranda a to, s tím 
Siriusem neřeš. Nevěděla jsem, ţe …“ 
„Izi, to není, jak si myslíš. Já se Siriusem nic nemám.“ 
„Dobře.“ Umlčela jsem jí. „Musí tě odtud dostat, jsi v pohodě? Já se s tebou přemístím. Drţ se mě a opovaţ se mě 
pustit. Jasny!“ 
Mlčky přikývla a křečovitě se mě chytila. Zaryla mi do paţe nehty, dost to bolelo. Určitě ne tak, jak cruciatus, který 
musela protrpět ona. 
„Co s ní bude?“ Zeptala se a hodila pohledem, směrem kde měla být ONA. „Proč?“ Zeptala se zoufale. 
Zakroutila jsem hlavou. Přitiskla jí k sobě a přemístili se před dům. Dovnitř to nešlo, byl zajištěný víc neţ dobře. 
Ani já sama nevěděla, co sní, udělám. Věděla jsem ale, ţe nikdo se nesmí dozvědět, ţe jí máme. Přineslo by to 
jenom potíţe. Lepší neţ vědět, co se tu za individua skrývá. 
„Hej kde jste kdo! Pojďte nám otevřít, mám tu zraněného člověka.“ 
„Isabel, co se stalo.“ A pak výkřik. „Pro Merlina, Beth.“ 
Všichni vyběhli a shromáţdili se kolem nás. Nikdo se k ničemu neměl, musela jsem je popohnat. „Byl to Cruciatus.“ 
Někdo přidušeně vykřikl. Byla to Bellatrix, dostala se k Beth a mučila jí. Nevím jak dlouho, ale bylo to víc neţ deset 
minut.“ Zase někdo přidušeně vykřikl. 
„Stát tady tak na ráně, není moc dobrý nápad. Mohl by se tu někdo objevit.“ 
Sehli se k, Beth, otec jí vzal do náruče a odnesl do jejího pokoje. Severus jí donesl lektvar na posilnění. 

 
 
21. Kapitola 
 
Snad už pravda? 



 

 
„Izi,kde jsi ji našla a proč to udělala?“ zeptal se tázavě Sirius. 
Díval se na mě fakt divně. Doufám, ţe si nemyslí. Já bych nikdy nic takového neudělala. To přece ví! Nebo ne? 
Podívala jsem se mu do očí, ţádné obvinění jsem tam však nenašla. Oddechla jsem si! 
„No to by, jste se měli zeptat Beth. Nestihla jsem ji zastavit, jakmile zaregistrovala moji přítomnost, přemístila se na 
mně neznámé místo.“ 
Posadila jsem se na postel. Dnes toho bylo na mě dost, nejraději bych se někam zahrabala a uţ nikdy nevylezla. Uţ 
mi to leze krkem, to napadání a … 
Uţ ani myslet nanic jsem nemohla, co je to za ţivot, ţít neustále ve strachu o svůj a ţivot ostatních. Postel se 
prohnula pod váhou dalšího těla. Zvedla jsem oči a podívala se na tu osobu. Byl to Remus. 
„Tak co? Nechceš si na chvíli lehnout? Teď uţ bude klid!“ 
„Reme, nevíš o tom, kde se vyskytují mozkomoři. Chtěla bych si vyzkoušet patrona a nevím, jestli to zvládnu. Nemáš 
tušení, aspoň o jednom?“ 
Podíval se na mě. „Ale, to není vůbec nutné. Můţeš to pouţít normálně, i bez mozkomora.“ 
„Jasně, máš pravdu. Byla to jen otázka.“ 
Zvedla jsem se z postele, stiskla mu ruku a odešla do svého pokoje. Předtím jsem však musela za Beth. Zkontrolovat 
jestli je v pohodě. 
Leţela v posteli a spala. Pravidelně oddechovala, nevypadala zničeně. Ze spánku se i lehce usmívala. „Isabel, 
vypadáš hezky. Doopravdy ti to sluší.“ 
Rozhlédla jsem se kolem. Nikde, nikdo, jen Beth, najednou vypadala rozrušeně. 
„Ne, on ti nesmí ublíţit. Já, já … Mám …“ 
Sklonila jsem se k ní a zašeptala. „Všechno je v pořádku, já se nenechám. Neboj, mě, nikdo neublíţí.“ Pohladila jsem 
jí po tváři „sestřičku.“ 
Chytila jsem jí za ruku, nechtěla mě pustit. Pomalými pohyby jsem ji sundala. Šlo to těţko, ale šlo. 
Uklidnila se, otočila se na druhou stranu a zase spokojeně oddechovala. 
Co jen udělám s Bellou?   
To s mozkomorem, by bylo super, dali by jí polibek a byl by klid. No, ale já na to nemám. 
Zalezla jsem do svého pokoje, musela jsem počkat, aţ všichni budou spát. Den ubýval strašně pomalu, ale večer 
stejně nastal. 
Byla půlnoc, potichu jsem se vykradla ze svého pokoje a vydala se do zahradního domku. Který byl dočasným 
bydlištěm Belly. Stále byla pod „Impériem.“ 
Otevřela jsem dveře a vstoupila, seděla na zemi, měla zavřené oči. Jakmile jsem vešla, oči si chvíli přivykaly tmě, 
otevřela oči. 
„Bellatrix, mám pro tebe úkol! Přemístíš se před Azkaban a tam počkáš na svého pána. Hůlku mi zde nech. Poţádáš 
ho, aby tě potrestal, ublíţila jsi jeho dceři …“ Odmlčela jsem se, nevěděla jsem, jestli to mohu říct… „ …a i jeho, 
budoucí ţeně a zároveň matce jeho dětí. Rozumíš! Také mu vzkaţ, ţe musí nějakou dobu počkat, …“ 
Nadechla jsem se, má smysl s tím pokračovat? Ublíţí to i nevinným lidem. 
„… Dopadne to podle jeho představ.“ 
S tím jsem jí propustila a zůstala sedět na studené zemi. Poloţila jsem hlavu do dlaní a rozplakala se nad svou 
blbostí. 
Nemohla bych, takhle to přeci nesmí skončit. Ještě tolik toho musím vykonat! Ale co kdyţ to nepřeţiji, co potom? 
„Nelituj se.“ Okřikla jsem sama sebe. 
Postavila jsem se na nohy a pomalu otevřela dveře. Rozhlédla se kolem a pak se vydala zpět do domu. Za svým 
výrem-Diem, musí doručit důleţitou zprávu. 
Vstoupila jsem do, otcovi pracovny a zavřela za sebou dveře. Ze stolu jsem vzala pergamen, brko i inkoust. Posadila 
se za stůl a dala se do psaní.  
„Oslovení, sakra. Co tam mám napsat?“ Zabručela jsem nahlas. „Nic moc osobního.“ Tím jsem to uzavřela a dala 
jsem se do psaní. 
 
Pane Tome Raddle, anebo lépe-Voldemorte. 
  
U Azkabanského vězení na vás čeká vaše oddaná stoupenkyně. Jedná se o slečnu Bellatrix Black. Má pro vás 
několik zpráv.  
 

1. Zaútočila na vaši dceru a to jednou ze zakázaných kleteb. Doufám, ţe nejednala na váš rozkaz, tím bych 
byla velmi zklamaná. 
 

2. Tím zároveň zaútočila i na mě. 
 

3. Bohuţel budeme muset /je mi velmi líto/, počkat s plánovanými organizačními akcemi. 
 
a/ svatba 



 

 
b/ návrat dcery - samozřejmě musí dostudovat 
 

4. Plánoval-li jste svatbu, obvykle by se mělo stát, ţe by o tom nevěsta měla vědět. 
To je základ. Protoţe bez nevěsty, není svatba. To máte vědět zase vy. 
 
Určitě vás zdrţuji od více důleţitých věcí. Proto tenhle dopis ukončuji, odpověď neočekávám.  
Není důleţité, abych znala váš názor. Stačí, ţe vy víte o tom, co si myslím já.  
 
PS: Proč to všechno! Kolik jich musí ještě zemřít, abyste byl spokojen! 

 
Slečna  

 

Isabel Writte 
 
 

Přečetla jsem po sobě ten svůj výtvor. Zhrozila jsem se nad tím, jak ten dopis vyzněl. 
Doufám, ţe ho to neurazí. 
„Coţe?“Málem jsem vykřikla. 
Měla bych ho trochu poupravit, mohl by mě zato zabít. 
Pak jsem nad tím mávla rukou. Sloţila jsem pergamen, ovázala jsem ho červenou stuţkou a zapískala z otevřeného 
okna. 
Za chvíli vedle mě přistál můj výr. Přivázala jsem mu dopis na noţku. „Jakmile jej doručíš, ihned odletíš. Je to pro 
Voldemorta, najdi ho. Je to jen pro něj, rozumíš!“ A s tím odletěl. 
Vracela jsem se zpět do pokoje, ale na schodech někdo čekal. 
„Isabel? Kde jsi byla?“ 
„Pročpak tě to zajímá Severusi? Nemělo by tě spíš zajímat, jak je Lily a dítěti! Já nejsem zas tak důleţitá!“ 
Podíval se na mě tím svým nic neříkajícím pohledem. „To si jen myslíš.“ Zašeptal. 
„Lily, ví o tom, ţe jsem Smrtijed?“  
Musela jsem se zeptat, jak jinak se to Beth dozvěděla! Anebo lhala?“ 
Trošku to s ním zamávalo, ale odpověděl. 
„Doufám, ţe to neví. Proč se na to ptáš?“ V jeho otázce byly slyšet obavy a strach. 
Mám mu říct, co mi prozradila Beth? Anebo to na mě hraje? Sakra. Ta moje nerozhodnost! 
Stále čekal, nechtěl ustoupit. 
„No … Někdo mi řekl, ţe mu Lily, řekla… Jejda, tak to jsem moc dobře neformulovala. Co? 
Zakýval hlavou, nic však neřekl. 
Budu pokračovat, co mi jiného zbývá. …, ţe jsi Smrtijed.  
Posadil se na schody a poloţil hlavu do dlaní. Můj pohled z vrchu vypadal fakt zajímavě. Sedla jsem si vedle a 
poloţila mu ruku na rameno. Trochu sebou cukl, ale neshodil jí. 
„Nevím, jestli je to pravda …“ 
„Co jsi udělala s Bellatrix?“ 
Můj pohled se zabodl do nekonečna. Prostě jsem se dívala do blba, ne na blba. 
Mám mu říct o svém plánu, ale co kdyţ je to jen hra! Co říkal moudrý klobouk? Přítel tě můţe zradit. Je to pravda, ale 
co kdyţ ne? 
„To poznáš, aţ budete mít sraz. Jek vás zavolá?“ 
Díval se do země. „Většina má znamení, tady na ruce.“ Ukázal na TO místo a pokračoval. „Na to se zamíří hůlkou a 
přivolávají se. Myslím, ţe to dost bolí. Slyšel jsem o tom. Pánovi jsem řekl … Neobešlo se to bez bolesti, ale pak 
uznal moji pravdu.“ Hořce se usmál. 
„Udělal jsi to kvůli ní. Proč? Postarali, bychom se o, Lily, nikdo by jí neublíţil. Já bych to nedopustila.“ 
„Ano! Tak jako Milagros.“ 
Věděl, ţe ťal do ţivého. Omlouvat se, by bylo pod jeho úroveň. Věděla jsem, ţe má pravdu. Takhle to říct, ale 
nemusel. 
Utřela jsem si slzy. Nechtěla jsem podlehnout svojí slabosti. 
„Ne. To byla chyba.“ 
Postavil se, podíval se na mě. Věřím ti, všichni. Ale nemůţeš všechno dělat sama. Bylo to moje rozhodnutí, myslel 
jsem si, ţe je zachráním. Moje chyba, snad i osudová. 
Kdyby se to dozvěděla, nenáviděla by mě.“ 
Vyvracet jsem mu to nemohla, měl pravdu. Ona je dost zásadová. Buď dobro, nebo zlo, nic mezi tím pro, Lily, 
neexistuje. 
I kdyţ to nebyla omluva, moc mě to potěšilo. Řekl, ţe mi věří. A potom, lţu jím do očí. Všem jím lţu. 
„Co víš o tom, ţe chystá svatbu?“ 
Propaloval mě pohledem, ani nezamrkal. Poté hlavu sklonil. „Tohle přišlo před chvílí. Mám ti to předat.“ 



 

„Od Voldemorta?“ Zašeptala jsem. 
„Ano, od Temného pána.“ 
Klepali se mi ruce, ale přečíst jsem to musela. Něco mě k tomu nutilo. Vzala jsem mu pergamen z ruky a odešla do 
svého pokoje. Ve dveřích jsem se otočila na Severuse a zašeptala: „Díky.“ 
Vevnitř jsem se zhroutila na zem a dopis poloţila vedle sebe. Achill zakňučel a přiběhl ke mně, jako kdyby tušil. 
Olízl mi tvář a já ho podrbala za ušima. Sloţil se mi k nohám, zahříval je svým tělem. Byla jsem prochladlá aţ na kost, 
zamumlala jsem zahřívací kouzlo. Hned mi bylo líp, a dala se do čtení dopisu. V nejmenším jsem netušila, co v něm 
bude. 
 
Drahá Isabel Writte 

Moc mě těší, ţe jiţ brzy budete mojí ţenou. Moţná se ptáte, kde beru tu jistotu! Ale, já vás znám. Vím, ţe 

nenecháte trpět své blízké a ani ne úplně cizí lidi, na kterých by vám nemělo vůbec záleţet. 

Zkuste chvíli myslet jen na sebe. Spolu dokáţeme spoustu věcí. Přidejte se ke mně a nechám je ţít. Pouze 

v tom mi ustupte a všichni budeme spokojeni. 

 
Na chvíli jsem přestala číst. Co si ten „parchant“ myslí. Já mu mám věřit? Po tom všem, co udělal? No to snad ne! 
 
Dávám vám lhůtu na rozmyšlenou. Do konce příštího roku, jak vím, byla jste přijeta do školy v Chicagu. 

Dostudovat můţete, ale … 

 
Jaký ale. Takhle ne, chlapečku. Já ti v ničem ustupovat nebudu. Školu si dodělám a vezmu si tě … 
Nevím, jestli to vůbec udělám. Miluji Siriuse a ne toho „zmetka“, ani není čistokrevný a myslí si, … 
Proboha, co to vůbec mluvím. Já přece taková nejsem. 
„Jsi si jistá!“ 
Ozval se ten tichý hlásek. Tak dlouho uţ dal klid a teď. Měla bych si ten dopis dočíst. 
 
Jackson Carvanter byl cenným informátorem. Ano, byl. Uţ není. Nemohu mít ve své blízkosti někoho, 

kdo vás zradil. 

Moje dcera bude jistě spokojená s výběrem mé ţeny. Jak jsem mohl usoudit, z několika zdrojů velmi vás 

obdivuje. 

Jistě, ţe není sama, najde se pár dalších, kteří jsou na tom stejně. Oba víme, koho mám na mysli. O 

některých však nemáte ani tušení. 

Tím tenhle dopis ukončuji a doufám, ţe bude vše učiněno k všeobecné shodě. 

 

S láskou, milující Lord Voldemort 

 
Tohle mně fakt dojalo. Jak můţe ten bastard něco takového napsat. On ani neví, co to znamená.  
„Mě nikdo rozkazovat nebude.“ 
Vykřikla jsem, lehla si do postele a během 5 minut usnula. 
 
„Nic uţ nebude jako dřív, budeme poznamenaní aţ do konce ţivota.“ 
Přednášel svůj projev Remus, který dostal svoji náladu. Nejradši by všechno rozmlátil, ale nikdo z nás se mu nedivil. 
Nestává se přece kaţdý den, abys přišel o někoho blízkého. 
„No jo, co kdyţ to nebude tak dlouho trvat?“ 
„Co?“ Zeptal se Sirius Jamese. 
Ten mu odpověděl pohřebním hlasem. „Konec světa.“ 
„Prosím tebe, uţ toho nech. Přece je nenecháme vyhrát! To by se nikomu z těch, co to nepřeţili, nelíbilo.“ Elizabeth, 
která se pomalu vzpamatovávala ze šoku, se na mě podívala. „Nezemřeli zbytečně! My to tak nenecháme.“ 
 
 

22. kapitola 
 
Zase škola aneb Londýn nebo Chicago, všude jsou problémy 
 

 
Do Chicaga, jsme měli odlétat během několika hodin. Všichni jsme však stále prodlévali v domě. Seděli na svých 
oblíbených místech a přemýšleli. Kaţdý z nás uvaţoval nad tím, co bude, 
Jak to bude s rodinami, které opouštíme, s těmi, co přeţili? 
Sirius, jako jediný, nikoho z rodiny neztratil, ale zemřelo hodně jeho známých a přátel. 



 

„Izi.“ Zašeptal a sklonil se nad naším hloučkem. 
Zvedla jsem pohled, a zcela se utápěla v jeho bouřkově šedých očích. „Ano?“ Můj hlas zněl cize a chraplavě, aţ i mě 
vyděsil. 
„Já, chtěl bych s tebou mluvit,“ polkl. „Je to moc důleţité!“ 
„Lidi, je nejvyšší čas. V hale máme čekat, dvě hodiny před odletem. Přemístit se musíme několik metrů před letiště 
v Londýně.“ Ozval se unavený hlas, Remuse. 
„Siri, promluvíme si později. Na mluvení bude ještě času dost.“ 
Přikývl, otočil se a odešel do svého pokoje. 
I já se musela připravit. Čekalo mě však ještě rozloučení s Beth a otcem. Svého psa, Achilla, jsem zde nechávala. I 
on musel protrpět naše loučení a samozřejmě i Rhywes. Achill, zde zůstával jako ochránce. Beth ochranu 
potřebovala, co kdyby se ten, kdo si nechá říkat její otec, rozhodl, ţe ji unese! 
Zvedla jsem se z pohodlného křesla s hůlkou v ruce. Během několika sekund, přede mnou stál můj obří kufr. 
Odlevitovala jsem jej před vchodové dveře a vyběhla po schodech, do Bethina pokoje.  
„Beth,“ zašeptala jsem a otevřela dveře.  
Seděla na posteli a na nohou měla album. Polekaně se otočila. „Izi, co tady děláš?“ Usmála se na mě, a já její úsměv 
opětovala. 
„Jdu se rozloučit. Kdyby se něco dělo,musíš mi dát vědět. Ano!“ 
 

*** 
 
Nikdo z nás, ještě letadlem neletěl, takţe jsme byli hodně nervózní. Lily, nás uklidňovala. Měla totiţ, alespoň nějaké 
zkušenosti s mudlovským způsobem přepravy. Já také něco věděla, ale tzv. městská doprava, to bylo něco jiného, 
neţ – letadlo. 
„Lidi, je to něco jako let na koštěti. A to přece zvládáte.“ 
„Jak, kdo,“ ozval se zezadu tichý hlas. 
Lily, na to nijak nereagovala a pokračovala v „uklidňování“. „Bacha, na turbulence.“ Dodala jen tak, jako by 
mimochodem. Jako kdyby to nebylo nic šíleného. Měli jsme si na vlastní kůţi přesvědčit, ţe to není zase taková 
sranda. Létání, není jako, létání. 
Já, měla docela štěstí (zase), nic moc, to se mnou nedělalo. Aţ na ten zvláštní pocit při vzletu, a tlak. Musela jsem se 
usmát, kdyţ jsem viděla, vyděšené klučičí pohledy. Hlavně Jamese a Siriuse. Byli bledí a drţeli se za ruce, ne – drţeli 
v rukou sáčky na zvracení. 
Nakonec však byl jediný, kdo se pozvracel, Remus Nejspíš mu nesedlo to jídlo, které snědl před odletem. 
Samozřejmě se to neobešlo bez hloupých poznámek, Jamese a Siriuse. Kdyby se jen viděli. 
„Myslím, ţe přemístění, by byl lepší nápad.“ Zašeptal Severus, Lily a ona přikývla. Nevypadala moc dobře. No jo, to 

těhotenství, s ní dělalo divy. 
 
Po několika hodinách letu, jsme přistáli. Kluci nabrali barvu a hned se začali nafukovat. „To bylo trapný. Vy jste s tím 
nadělali.“ 
Všichni jsme si vyměnili vševědoucí pohledy a vybuchli smíchy. Severus jen zavrtěl hlavou a protočil oči. 
 

*** 
 
Nyní, se z Chicaga vraťme do Londýna, kde zůstala Elizabeth. Je sice dcerou Temného pána - Voldemorta, ale není 
to určitě ţádná výhra. Spíš, prokletí. 
Za několik málo hodin, má tato dívka nastoupit do posledního ročníku ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. Doba je 
temná a někteří z jejich přátel, se kloní k temnu, ke zlu.  
Cit, který není opětován, můţe vše změnit. Záleţí na člověku, jestli podlehne anebo se nad všechny problémy 
povznese a bude hledat jinde.  
Láska. 
Jak krásné slovo. Všem však není souzeno, aby se zamilovali tak, ţe tím nikomu neublíţí. A nejvíc sobě.  
Zrovna tenhle problém, trápí tuto dívku. 
Podívejte se.  
Našlapujte opatrně, ať ji nevyděsíte. (Aby chudinka nevypadla z okna, chichi.) Sedí u okna a zírá do prázdna, do 
temnoty, která obklopila celý dům. 
Nejenom dům, ale i duše. 
Přemýšlí. (Čím? Ona má mozek? Dovolte, abych se zasmála. Chacha.) 
Uvaţuje nad tím, co by bylo, kdyby,... Ale na kdyby, se nehraje. Čas vrátit nelze. A i kdyby. Změnilo by se tím něco? 
Poučili bychom se ze svých vlastních chyb a neudělali je znovu?  
Moţná. 
Je však moţné udělat další. Moţná horší neţ ty předchozí. Takové chyby, které nás zničí. 
A znovu. 
Opět bychom se vrátily v čase, a zase udělali něco špatně. 



 

Tohle stále dokola. 
 
„Beth, za hodinu ti jede vlak. Měli bychom vyrazit." Vyrušil ji z přemýšlení hlas pana Writta.  
Dívka seskočila z okna a dobalila si svoje věci. Sice mohla kouzlit, ale během manuální práce, se mohla vţdy 
odreagovat. Nemusela na nic myslet. „Tohle by se Voldíkovi, nelíbilo." zašeptala potěšeně a s kufrem v ruce, seběhla 
do přízemí. „Můţeme vyrazit." 
 
Isabelin otec se od dívky odpojil na nástupišti a odjel do práce. Beth si našla volné kupé a uloţila si svůj kufr v horní 
přihrádce. Achill, vyskočil na jedno sedadlo a poloţil si hlavu na dívčin klín. 
Jízda, probíhala v klidu, její spolujezdkyně, usnuly. Nikdy si ze svými spoluţačkami nerozuměla, nejspíš to bylo tím, 
ţe se spíš přátelila se staršími ročníky. A hlavně, uţ všichni věděli, kdo je její otec. Tím, se hodně změnilo. 
Všichni, jako kdyby ji přehlíţeli. Naopak studenti zmijozelské koleje neustále "dolézali". Snaţili se vetřít do její přízně. 
„Beth," ozval se od dveří chlapecký hlas. „Co tady děláš, s těmihle." zašeptal a hodil bradou po spících dívkách. 
(Jedna z nich se probudila a hodila mu bradu zpět.) 
„Co je ti po tom, Blacku!" zasyčela. Dala do té věty tolik nenávisti, aţ se Regulus otřepal. 
„Promiň. Udělal jsem ti něco?" zeptal se nechápavě. Nevědomky začal mluvit dost hlasitě. „Já, myslel jsem si, ţe 
jsme přátelé. Promiň." otočil se a odešel pryč. 
Elizabeth, chvíli zírala z okna. Pak si uvědomila, co řekla. Vţdyť byli, jsou, opravila se, s Regulusem, přátelé. Nesmí 
ztratit i jeho. Třeba o tom nic neví. Moţná neví, co je zač - ten, Voldemort. Uklidňovala se v duchu a vyběhla za svým 
přítelem.  
Za chlapcem, který chtěl být víc, neţ jen, přítel. 
Zastihla ho před jedním z kupé, ve kterém byli jen studenti Zmijozelu. Regulus se na ni otočil a lehce se usmál, pak 
však jeho úsměv nahradila ledová maska. Co kdyby se někdo díval. 
„Tohle na mě nehraj.“ zchladila ho a zamračila se na jednoho druháka, který proběhl těsně kolem nich. „Víš, Regulusi, 
chtěla bych se tě na něco zeptat.“ odmlčela se. „Co víš o … Voldemortovi.“ Poslední slovo zašeptala, protoţe věděla, 
jak její přítel zareaguje. 
„Takhle o něm nesmíš mluvit.“ zbledl. Rozhlédl se kolem sebe a přitáhl si Beth k sobě. „Já se tě také chtěl na něco 
zeptat,“ odmlčel se. „Nechtěla bys se mnou chodit?“ zašeptal. 
Dívka na něj chvíli zírala, ale pak zavrtěla hlavou. „Promiň, já nemůţu.“ zašeptala a odběhla pryč. 
Zastavila se aţ na samém konci vlaku a poloţila hlavu na chladivé sklo. V hlavě se jí odvíjel její dosavadní ţivot. 
Viděla tam všechny ty chyby, kterých se za sedmnáct let dopustila. Nikdy však nechtěla být taková jako její otec, ale 
co jí zbývá? 
Má nějakou šanci, aby se vzepřela? Není tak silná jako Isabel, nebyla a ani nikdy nebude. Je stejná jako Regulus, 
slabá. Anebo? 
Mohla by to zkusit. Za zkoušku přeci nic nedá. Dostane se dovnitř a nabourá celý systém. Zničí je zevnitř. 
Rozhodla se a vydala se nazpět za Regulusem. Přijme jeho nabídku a spolu,…  
Zastavila se u jeho kupé a zhluboka se nadechla, prokřupala prsty a zaklepala. Zevnitř se ozvalo dále a Beth 
vstoupila. Vešla do jámy lvové, do hadího doupěte. Do společnosti, ze které není návratu, to věděla. Všechny oči se 
na ni upřely. Beth polkla. 
„Regulusi. Já, přijímám tvoji nabídku. Pokud stále platí.“ Odkašlala si. „Mohla bych se posadit?“ 
Chlapec se na ni díval neschopen slova. „Promiň. Jasně.“ Vyhrkl a drcl do jednoho svého spolusedícího. Ten se na 
něj podíval, ale poté se kousek poposunul. 
„Drede, skoč Beth pro její věci. Rozumíš!“ otočil se na jednoho kluka. 
Mladík, který byl určitě silnější neţ Regulus, se na něj zamračil, ale poslechl. „Jo Regu. Neměj strach.“ Pomalu se 
zvedl a odešel. Za chvíli ho následoval druhý chlapec. 
Beth si vzpomněla na Malfoyovi gorily a přidušeně se rozesmála. Tři poslední spoluţáci, kteří tam zůstali, se na ni 
zmateně podívali. Věděli, o koho se jedná, a proto ji neokřikli. „Co je?“ zeptala se jedna ze dvou dívek. 
„Sorry. Vzpomněla jsem si na Malfoye. Máte podobný zvyky.“ 
Stále na ni nechápavě zírali. 
„Zapomeňte na to.“ Ukončila to Beth. 
 
Vlak po několika hodinách s kodrcaním zastavil v Prasinkách a šest studentů Zmijozelu a jedna studentka Nebelvíru, 
vystoupili z vlaku. Pohledy všech, se na ně stočily. Všichni čekali, co bude.  
Beth uchopila Regovu ruku a vydali se ke kočárům.   
Několik okamţiků bylo ticho, pak se však rozpoutala vášnivá debata, kterou nebylo moţno nezaslechnout. „Já to 
čekala. To bylo jasný, vţdyť je jeho dcera.“ 
Beth se v očích zaleskly slzy. I kdyţ to čekala, bolelo to. Reg, jí stiskl ruku a ona se křečovitě usmála. Její oči se však 
nesmály. 
„To bude v pořádku.“ 
Přikývla, ale chtělo se ji křičet. Chtěla se přiznat, ţe to je všechno jen hra. A ţe nic v pořádku nebude. Nic uţ nebude 
jako dřív, nikdy. 
„Myslíš, ţe bude chtít, abych přijala znamení?“ zašeptala nakřáplým hlasem. 



 

Reg, se na ni překvapeně podíval. Nechápal vůbec nic. „Stalo se něco? Nad tím jsem neuvaţoval. Ty se chceš přidat 
k Smrtijedům? Proč?“ 
Teď se na něj dívala nechápavě ona. „Ty nejsi?“ 
„Ne.“ zavrtěl hlavou. „Já jsem,… Teď je to jedno, kdyţ chceš ty, tak já také.“ 
Všechno je v prdeli. Zařvala v duchu a vyhlédla z okna. Nebylo vidět na krok, všude se válela mlha a chlad 

prostupoval aţ do kočáru. 
 

*** 
 
Celá parta, která vystoupila z letadla a poté přestoupila do taxi, se vydala vstříc novým zítřkům. Ani jeden nevěděl o 
tom, co se děje ve Velké Británii. Nikdo z nich nevěděl, o tom, co chce Beth udělat. Netušili vůbec nic. Brzy se, ale o 
tom měli dozvědět. 
Cesta taxíkem, trvala skoro hodinu. Zkuste narvat do jednoho, nekouzelného, auta, osm lidí. A k tomu ještě kufry. 
Taxikář se hodně divil, kdyţ všichni seděli a nikdo do nikoho nestrkal. Dlouho pak uvaţoval i nad tím, kam pro boha, 
strčili ty kufry. 
Zastavil před jedním hotelem, který se jmenoval – Grand. Ani v nejmenším nevypadal jako lepší hotel. Byla to spíš 
barabizna, a proto se divil, kdyţ všichni sborově vykřikli. „To je nádhera.“ 
 

� 
 

Pro něj to bylo něco, co se prostě do tohohle světa nehodí, ale jim to připomínalo domov. Viděli to, co on vidět 
nemohl. 
Překvapením, ale nebylo konec. Za několik hodin, měli vidět i svoji novou školu, univerzitu, kterou budou několik let 
navštěvovat. 
Na recepci uţ na ně čekali, rozdělili je na poloviny. Kluky a holky zvlášť. Holky měly pokoj číslo 77 a kluci 107. I kdyţ 
to byly spíš dva pokoje v jednom, které byly rozděleny jenom dveřmi. V jedné části měli spát dva a v druhé také. Po 
domluvě, která trvala pár vteřin, se rozdělili. Sirius skončil, jak jinak, s Jamesem, Remus se Severusem a holky, 
Isabel se Selene a Katty s Lily.  
Všichni se, po vzájemné shodě, odebrali do svých loţnic. Za dvě hodiny měli sraz v hale, kde na ně měl čekat jejich 
průvodce, který jim má vše ukázat. 
 
Seděla jsem na posteli, kdyţ se ozvalo tiché zaklepání, které bych snad i přeslechla, kdyby se neozval hlas. „Isabel, 
chtěl bych s tebou mluvit.“ Byl to Sirius. Jak jinak. 
Zhluboka jsem se nadechla a vstala, abych ho mohla pustit dovnitř. „Stalo se něco?“ Byla moje první otázka, kdyţ 
vešel a svalil se na postel. 
Chvíli mlčel a pak si odkašlal. „No. Nechodila bys se mnou?“ vyhrkl. Tohle jsem někde slyšela. Kde to sakra bylo? 
/Chvíli přemýšlí, aţ se jí kouří z hlavy./ Jo, uţ vím. Před chvílí ve vlaku do Bradavic. Copak odpoví? 
„Kdyţ si myslíš, ţe je to dobrý nápad. Jasně, proč by ne.“ 
Budu plakat, netrefila jsem se, achich. 
… 
 

*** 
 
Elizabeth si sedla na svoje místo u Nebelvírského stolu a skupina Zmijozelských, si sedla ke svému. Dívka upřela svůj 
pohled do středu stolu a čekala, aţ začne zařazování. Snaţila se, aby neslyšela uštěpačné poznámky, svých 
spoluţáků. Bohuţel to bylo nemoţné. 
Vztah se Zmijozelem, se v té době moc nenosil. Všichni se na takové, vztahy, dívali skrz prsty. Občas se objevil i 
někdo, kdo ţárlil. 
 
„Slyšel jsi to? Ta, Howardová. Jo, ta co sedí o dvě místa dál vlevo. Chodí s Blackem.“ 
„Coţe! Vţdyť ten minulý rok skončil.“ 
„Ne, ty idiote. Mám na mysli jeho bráchu, chodí do Zmijozelu.“ 
„To snad ne!“ 
 
Tento dialog, prostě nešlo přeslechnout. Chvíli na to, se to rozneslo po celé síni, a všichni o tom debatovali. Naštěstí, 
se uţ blíţilo zařazování a všichni, po proslovu ředitele, ztichli. 
 
Beth, čekala, aţ vše skončí a ona bude moci odejít do své loţnice. Na jídlo neměla ani pomyšlení. Všichni ji odsoudili, 
a přitom, vůbec ji neznají. Nic o ní neví a myslí si,…  
Několikrát se zhluboka nadechla a přejela všechny pohledem. Zdálo se jí, jako kdyby sledovali jen ji. Jako kdyby 
čekali na to, aţ udělá nějakou chybu a všichni se na ni vrhnou.  
Kdybych byla taková jako Isabel. Určitě bych to vše zvrátila ve svůj prospěch, na svoji stranu, ale takhle? 



 

 
Samozřejmě ani Blackovi nemohlo ujít, ţe se roznesla ta novinka, ţe spolu chodí. Reakce všech studentů ho dost 
naštvala. Co je jim sakra po tom? 
Pohledem vyhledal Beth a na chvíli přestal dýchat. (Jejda, aby se nám chudáček neudusil.) Jeho dívka se tvářila 
strašně. Bylo vidět, ţe ji bolí to, jak o ni ostatní smýšlejí. Nejraději by si nakopal za to, ţe to vlastně způsobil on. (A já 
si myslela, že se tak tváří pořád. No jo, mýlit se, je lidské.)  
Sevřel ruce v pěst a chtěl vstát. Zastavila ho však jedna z jeho spoluţaček. „Posaď se, můţe si za to sama. Je snad 
dost stará, aby věděla, co dělá.“ 
Přikývl a vrátil své pozadí na ţidli. Kdyţ se usadil a znovu se pokusil pohledem vyhledat Beth, byla pryč. Rozhlíţel se, 
ale nikde ji neviděl. „Kde je?“ zašeptal a podíval se na Karen.  
Ta se jen ušklíbla a ukázala ven. 
„Díky.“ usmál se a vyběhl za svoji dívkou.  
Druhá dívka, ta která mu poradila, kam Beth odešla, se zamračila. Štvalo ji, ţe si jí Regulus nevšímá. Má oči jen pro 
tu, Nebelvírku. No a co, ţe je dcerou Temného pána, stejně Blacka nemiluje. „Za to mi zaplatíš, Howardová!“ 
zasyčela polohlasně. Vstala od stolu, aţ ţidle dopadla na zem a rychlým krokem se vydala na svoji kolej. 
 
Regulus vyšel z Velké síně a rozhodoval se (co dál dělat. Pekařina pro něj byla jasná volba), kam mohla  
Beth jít. (Nevím, třeba do své společenky? Anebo do Komnaty nejvyšší potřeby – KNP?) 
„Do, prkenný ohrady, kam jen mohla jít?“ 
 
Mezitím Beth v KNP: 

 
„Nesmím být tak slabá! Ne, to nejde. Musím s tím bojovat a pak, pak zvítězím. Bohuţel za to bude někdo muset 
zaplatit. Jsem jako můj otec, chci vyuţít člověka, který mě má rád.“ 
Posadila se na zem a usedavě se rozplakala. 
„Otec. Otče!“ vykřikla. „Chci s tebou mluvit, přidám se k tobě. Slyšíš!“ 
Do všech těch slov dala tolik nenávisti a zloby, aţ se jí v hlavě rozezněl hlas, jeho hlas. „Dcero, pochopila jsi, ţe to 
musíš udělat. Dobře, to je dobře. Koncem týdne odejdeš z Bradavic, budu tě očekávat v domě tvého přítele. Určitě se 
divíš, jak to vím. Mohu ti říct jediné, já mám lidi všude.“ 
Hlas dozněl a Beth si otřela oči do hábitu. Postavila se, pomyslela na zrcadlo a ve svém odrazu se upravila. 
Naposledy pohlédla na svoji tvář v zrcadle a zděsila se. Obličej, který na ni zíral, byl cizí. Jako kdyby to ani nebyla 
ona. Chlad v očích a úšklebek na rtech. Co nejrychleji odtrhla oči od odrazu ve skle a vyšla z komnaty. 
Nečekala, ţe by mohla do někoho vrazit, ale právě to, se stalo. (Nečekejte žádný zvrat. Fakt ne.) Dotyčný na ni 
chvíli zíral a pak se otočil a byl pryč. 
„Malfoy? Co ten tady dělá?“ zeptala se sama sebe. (Samozřejmě jí nikdo neodpověděl. Trpí samomluvou. 
Chudinka malá.) 
Nad touto otázkou pak přemýšlela do té doby, neţ došla před portrét Buclaté dámy. „Heslo!“ vykvikla na ni Dáma.  
Neţ však mohla odpovědět, někdo ji chytil za rameno aţ Beth vykřikla.  
„Co děláš? To jsem já Regulus.“ 
„Promiň.“ zašeptala. „Nevěděla jsem a ani by mě nenapadlo, ţe tady budeš. Co bys chtěl? Jo a taky, mluvila jsem s 
otcem. Mám zítra odejít z Bradavic.“ Mluvila chladným a neosobním hlasem. 
Regulus si ji k sobě otočil a chvíli na ni zíral. Vypadala a chovala se úplně jinak, jako kdyby se něco stalo, jako 
kdyby,… „Beth, co se stalo? Proč jsi taková?“ 
„Vadí ti to!“ vyjela na něj. „Jsem, jaká jsem a jestli ti to vadí, tak,…“ odmlčela se a kousla se do rtu. 
Sváděla boj sama se sebou. Cítila se hrozně, jako kdyby v ní soupeřily dvě stránky jejího vlastního já. Jako kdyby ji 
něco anebo někdo, ovládal. 
„Promiň.“ zašeptala a vběhla do společenky, kterou před chvílí někdo otevřel.  
Chlapec uţ nemohl zahlédnout její tvář, která byla zvlhlá od slz a její oči. Oči, které se naplnily nenávistí. Ne k němu, 
ale k sobě. Nenáviděla se za to, čeho byla schopná. Za to, ţe je jen zbraní v rukou svého otce. 
 

*** 
 
V hale hotelu seděli na pohodlných křeslech, dvě dvojice. James objímal kolem ramen Katty. Severus s Lily, seděli jen 
o dvě místa dál a povídali si. 
Kdyţ jsme sešli, se Siriusem dolů, ani jeden nás nezpozoroval. Posadili jsme se tedy mezi ně a vyměňovali si 
pohledy. Bohuţel jsem to nevydrţela a vyprskla smíchy. 
V tu chvíli, se do nás zabodly čtyři páry očí a pak někdo promluvil. „Co vy dva tady? Spolu?“ 
„Co by? Sedíme a koukáme na sebe. Nevíte, kdy přijde Remus s,…“nedomluvila jsem. 
Ozval se smích a pak ze schodů sestoupili ti, na které jsem se chtěla zeptat. Drţeli se za ruce, zastavili se na 
spodním schodu a začali se líbat. Tedy, Selene začala líbat Remuse. 
Někdo si odkašlal a ti dva od sebe odskočili. Byli rudí, ale usmívali se, jako měsíček nad hnojem. „Jsem rád, ţe se 
bavíte.“ 



 

Promluvil někdo ze stínu a pak vystoupil. „Rád vás poznávám. Nejspíš bych se měl představit, jmenuji se Randy 
Denkins a budu váš průvodce. Na zvláštní ţádost jednoho z vašich rodičů, jsem vám vyřídil moţnost, kdykoli se 
přemístit do Londýna.“ 
Lily mu, skočila do řeči. „Kdo to byl?“ 
Muţ na to neodpověděl a pokračoval dál ve svém monologu. 
Všichni jsme si ho měřily nechápavými pohledy, ale nikdo se uţ k ţádné otázce neměl. Kdo by taky měl náladu na to, 
aby ho někdo ignoroval. Pouze Severus se tvářil neutrálně. Jako kdyby něco věděl. Podíval se, na Lily a stiskl jí ruku, 
pak ji něco zašeptal a ona se uklidnila. 
„Zítra vám začíná první den studia. Musíte se dostavit pět minut před sedmou, studium máte na dva roky. Moţná se 
divíte, ale někdo vás má rád. Ten dotyčný vám vyřídil individuální výuku, sice je trochu sloţitější, ale o to výhodnější.“ 
Stačilo jen pár slov a myslím, ţe všichni pochopili. Všem ztvrdly oči a Sirius zavrtěl hlavou, chtěl něco říct, ale já ho 
zastavila. 
„Pane, Denkinsi? Mohla bych si se svými přáteli na chvíli promluvit?“ 
Přikývl a nechápavě nás sledoval. 
Sedla jsem si na jedno z křesel a ostatní zůstali stát. „Raději si sedněte, a ty Severusi, mohl bys vyčarovat Silencio?“ 
Počkala jsem, aţ si udělali všichni pohodlí a dala se do mluvení. „Myslím, ţe vám asi došlo, kdo to všechno zařídil. 
Měli bychom to nechat být, nesmí se dozvědět, ţe my víme.“ 
„Ale Izi. On si nás chce koupit.“ zašeptala Katty a chytila Jamese za ruku. 
Zavrtěla jsem hlavou, tohle bude těţký. „Chtít můţe, ale nepovede se mu to, nikdy.“ 
„To si myslíš“, zavrčel Sirius a koutkem oka se podíval na Severuse. „U mě se mu to nepovede a u,…“ 
Chtěl pokračovat, ale zastavil ho Remus. „Měl bys toho nechat. Nikdo z nás se tím bezcitným hajzlem koupit 
nenechá. Zničil nám ţivoty, všem bez vyjímky. Máme totiţ svědomí a on, on ho nemá.“ 
„Přesně tak. Nemůţeš dát na to, co vidíš. Je to hra, a bohuţel v ní jde o ţivoty. Někdo z nás totiţ hrát umí a prostě to 
dělá. S tím ty, nic nenaděláš. Musíš se s tím smířit.“ dořekla jsem já a čekala jesti někdo něco nedodá. 
Bylo ticho, nikdo se k ničemu neměl. Postavila jsem se a na všechny se usmála. „Měli bychom jít, ať na nás zbytečně 
nečeká.“ 
 

*** 
 
Ve spodním patře Bradavického hradu, stála osamělá postava. Kaţdou chvíli se ohlédla přes rameno a vydechla. Na 
někoho čekala, ale ten někdo, měl zpoţdění. Posadila se na kufr, kterého by si všiml jen bedlivý pozorovatel, a 
poloţila hlavu do dlaní. 
„Slečno Howardová, co tady děláte? Neměla byste být na své koleji?“ ozval se zezadu hlas ředitele školy. 
Dívka se vyděšeně postavila a chvíli nebyla schopna slova. Polkla a otevřela ústa, aby odpověděla. „Já, myslela jsem, 
ţe to víte. On vám to neřekl?“ 
Otázka visela ve vzduchu, ale odpověď nepřicházela. Bohuţel se objevila otázka další. „Myslíte si, ţe děláte dobrou 
věc?“ zeptal se. V jeho hlase byla patrná starostlivost. 
„Kdyţ mi pane řediteli, neodpovídáte na otázky, mohla bych mít ještě jednu? Čistě hypotetickou?“ 
Kdyţ přikývl, pokračovala. 
„Myslíte, ţe víte všechno, ale asi vás zklamu, nevíte. Ano. A k té otázce. Myslíte si, ţe se člověk můţe změnit? Děkuji 
a přeji vám hezké sny.“ dořekla a otočila se k muţi zády. 
 
„Beth, jsi tady?“ 
„Jo, Regulusi. Sedím u dveří na kufrech.“ Otočila se a, Brumbál tam uţ nestál. Naopak se k ní blíţil nejmladší z rodu 
Blacků. 
Zastavil se u ní a chytil ji za ruku. „Mám tě dovést k nám domů a potom se pomocí letaxu, dostaneš do sídla. Já tam 
nemám přístup. Nejsem Smrtijed, zatím.“ zašeptal. 
„Regu? Já, nemusíš to dělat. Jestli nechceš, tak nemusíš, já to pochopím. Nechci ti zničit ţivot.“ 
Chlapec, pomalu jiţ muţ, se na ni usmál a políbil ji na rty. „Ty mi zničit ţivot nemůţeš, já ho uţ zničený mám a nikdo 
za to nemůţe. Jen já, já sám.“ 
Dívka ho chvíli zaraţeně pozorovala, pak však mávla hůlkou, kufr se zvedl vznášeje se, jen pár kroků před naší 
dvojicí. 
Několik metrů šli potichu, pak se ozval Regulus. „Za chvíli se přemístíme, pamatuj si, Grimmauldovo náměstí 12.“ 
odmlčel se a chvíli přemýšlel. „ A také, musíš být potichu, abys nevzbudila matku.“ 
Kdyţ přikývla, usmál se na ni. „Můţeš. Za chvíli jsem tam.“ 
Přes celé pozemky se ozvalo hlasité PRÁSK. Z dálky se ozvalo zahoukání sovy, poté následovalo další hlasité 
PRÁSK a pak jen ticho. 
Dvě modré oči, které to pozorovaly skrz půlměsíčkovité brýle, (Ach jo, je to ohraný.) chvíli nehnutě sledovaly ty dvě 
postavy. Jakmile se ozval i druhý zvuk přemístění, odtrhly se oči od venkovní scenérie a pohlédly na fotografii, která 
leţela na stole. 
 
 



 

23. kapitola 
 
Nečekaný návrat aneb Zločiny se vracejí ke svému původci 
 

 
Isabel a spol., měli za sebou jiţ první dny nového studia v Chicagu. Neměli ţádné nové informace z Anglie. Nikdo 
nevěděl, ţe se Elizabeth přidala ke svému otci a tudíţ ani netušili, co ji k tomu vedlo. Měli teď jiné starosti, neţ 
přemýšlet o tom, jak dlouho ještě bude tomu maniakovi, který si říká Voldemort, trvat, neţ dobude svět.  
 
„Isabel, nevidělas Seva? Říkal mi, ţe se spolu půjdeme rozhlédnout po městě. Je to uţ několik hodin, co odešel. Měl 
jen poslat sovu tátovi a vrátit se zpět. Mám strach, co kdyţ se mu něco stalo?“ 
Lily, se na mě dívala se strachem v očích. Co kdyţ,… „To bude v pohodě. Neměj strach, za chvíli tu bude.“ 
Uklidňovala jsem ji, ale jistá si tím nebyla. Určitě byl na srazu Smrtijedů. Nebo jak tomu říkají. 
Hodiny ubíhaly, Snape však stále nebyl k nalezení. Kluci, v čele se Siriusem, měli ve všem jasno a svůj názor 
ventilovali nahlas. „Co si myslíte? Kolik dostane, kdyţ tě vydá, Isabel?“ 
Počastovala jsem Siriuse svým vraţedným pohledem, který jsem měla v zásobě jen a jen pro něho, a soucitně se 
podívala na svoji kamarádku. Lily, se tvářila jako by měl nastat konec světa (boţí oukropeček). Poloţila jsem jí ruku 
na rameno. „Pojď si lehnout, aţ přijde tak ti řeknu. Prvně ho ale zabiju.“  

Zrzka, se na mě mdle usmála a stiskla mi ruku. „Díky. Máš pravdu. Nejspíš mu do toho něco vlezlo, určitě se to 
vysvětlí. Já mu věřím.“ 
„Já taky, já taky,“ zašeptala jsem jí s úsměvem do ucha a popřála ji dobrou noc. „Věřím, ţe pro tebe udělá všechno, i 
kdyţ by to mělo znamenat,…“ dodala jsem sama pro sebe, kdyţ Lily, odešla.  
Chvíli po ní, se zvedl i zbytek a jen já zůstala. Pohledem jsem zavadila o hodiny a oči se mi začaly pomalu klíţit a já 
usnula. Zdálo se mi to jako okamţik, kdyţ do mě někdo strčil. „Bel, vstávej. Musím s tebou mluvit, jde o Beth.“ 
„Co?“ zeptala jsem se ospalým hlasem.  
„Jde o Beth, patří k Smrtijedům, přijala znamení zla.“ 
Tohle mě uţ zcela probralo, posadila jsem se a uţ úplně vzhůru jsem zašeptala. „To si snad děláš prdel.“ 
„Ne,“ zavrtěl hlavou. „Nedělám si ani kozy. První den školy odešla z Bradavic, předtím začala chodit s mladým 
Blackem, a rovnou se přidala k Temnému pánovi. Dokonce po ní chtěl, aby pouţila jednu z kleteb. Určitě víš kterou.“ 
„Co ty?“ 
„Já.“ Zeptal se, dělal nechápavého.   
Zavrtěla jsem hlavou. „Nedělej ze mě, ani ze sebe blbce. Ano! Lily, o tebe měla strach, málem se tu sloţila a ty sem 
přijdeš s tím, ţe Beth zradila. Jak to mohla udělat!“ 
„Nevím. Já sakra vůbec nic nevím. Stejně je to jeho dcera, mělo ti být jasné, ţe se to jednou stane. Krev se prostě 
nezapře.“ 
„Aha!“ dala jsem ruce v bok. Byla jsem dost nasraná, takhle mě vytočit. „Snape, to snad nemyslíš váţně. Jaká krev, 
jaká dcera. Je sice pravda, ţe ji zplodil, ale ona taková není. Ptala jsem se, jestli jsi během svého „zasvěcení“, někoho 
zabil.“ 
Přikývl. 
„A Beth?“ polkla jsem. 
Zavrtěl hlavou a já si oddechla. Ne však na dlouho. Voldemort si to jistě nenechal líbit, určitě jí něco udělal, došlo mi 
vzápětí. „Co jí udělal?“ 
„Měla by ses posadit.“ Odpověděl mi a vzdychl. 
Na chvíli jsem zadrţela dech a pokrčila rameny. „To je v pohodě, já to zvládnu. Určitě pouţil nějakou ze svých 
oblíbených kleteb.“ 
„Jo. Tak nějak. Jako první, podle toho, co vím od Reguluse, pouţil kletbu Imperius. Chtěl ji donutit, aby poslechla, aby 
zabila anebo mučila. Nepovedlo se a tak pouţil několik kleteb z Černé magie, nevím jaké, protoţe jsem u toho nebyl. 
Regulus tam také nebyl, nemá tam přístup. Zatím tam nemá přístup. Je jen otázkou času, kdy to udělá. Kdy se přidá 
k Smrtijedům.“ 
„Sakra, nějak jsem se v tom ztratila.“ Přerušila jsem jeho monolog. „Mohl bys popořádku? Nebo ne, já to shrnu. 
Regulus tam nebyl, ale jak to, ţe ví, které kletby Voldemort pouţil? “  
Trhl sebou při vyslovení jeho jména, ale odpověděl. „Od Belly.“ 
 

*** 
 
Elizabeth, leţela v malé místnosti, která neměla ani okna a třásla se zimou. Celá místnost, ve které se nacházela, 
byla jedna malá komůrka. Velikostí připomínala malý sklep, který se nacházel v co nejhlubším podzemí.  
Najednou se probudila s výkřikem jména na rtech. „Isabel.“ Celá zpocená, se rozhlédla po místnosti, ale nic neviděla. 
Tma ji nedovolovala dohlédnout ani do jednoho z koutů, přesto se jí zdálo, jako kdyby ji někdo pozoroval. „Je tam 



 

někdo?“ zašeptala nakřáplým hlasem. Ozvalo se šoupání nohou a jen několik kroků před ní, se objevila dívčí tvář. Její 
velké, hnědé oči byly plné strachu, ale i zvědavosti. „Kdo jsi?“ zeptala se jí Beth se zájmem v hlase.  
Dívka otevřela ústa, avšak nevyšlo z nich ani písmenko.  
„Kde to sakra jsem!“ 
Neznámá k ní přistoupila ještě blíţ a objala ji kolem ramen. Pomalým tlakem ji donutila, aby se posadila a poté si 
sedla vedle Elizabeth. Tenhle projev jako kdyby zbořil všechny zábrany a Beth se rozplakala. Stavidla její bolesti, byla 
zvednuta a jiţ nebyla k zastavení. „Jsem idiot, zničila jsem jim ţivot, zradila jsem, budou mě nenávidět do konce 
ţivota,“ štkala. 
Dívka ji hladila po vlasech, které se rozprostíraly, na jejím klíně, jako závoj. Elizabeth zvedla hlavu a podívala se do 
hnědých očí své spoluvězeňkyně. „Můţu ti říkat Niobe?“ Kdyţ dívka přikývla, Beth pokračovala. „Moc by mě zajímalo, 
proč to pro mě děláš. Kdybys věděla, kdo já jsem, nenáviděla bys mě.“ 
Z ničeho nic se jí zatočila hlava a pocítila nepříjemný tlak. Podívala se na, Niobe, ta se však jen mírně usmála a ústy 
naznačila – Neměj strach. Přikývla a zavřela oči. 

 
Dny pomalu ubíhaly a obě dívky uţ o sobě věděly úplně vše. Jen ne to, kdy se odsud dostanou a co s nimi mají vůbec 
za plány.  
Niobe, však ukrývala ještě jedno velké tajemství. To tajemství ukrývala jako oko v hlavě. Nechtěla, aby ji její přítelkyně 
začala nenávidět. Kdyby věděla, ţe nejsou zas tak moc rozdílné. Stačil jediný den, jedna minuta a jediná okolnost a 
vše se změnilo. 
 
Leţely vedle sebe, kaţdá myslela na svůj předchozí ţivot. Myslely na to, kde udělaly chybu. Proč je osud přivedl aţ 
sem. Jako první promluvila Beth. 
„Byla jsi někdy zamilovaná?“ 
Niobe, se jí, podívala do oči, ale ihned je zase sklopila. „Jsem.“ 
„Ano? Do koho?“ Posadila se a podloţila si hlavu dlaní. „Víš já taky, ale u mě je to trochu složitější. Kdyby to 
věděl otec, ach jo, asi by mě zabil.“ 

Druhé dívce se z očí spustily slzy, zvedla se a odplouţila se do jednoho z těch nejtemnějších koutů. Beth za ní chvíli 
nechápavě zírala. „Ni, co jsem řekla? Já jsem tě nechtěla ranit. Promiň, už se o tom nebudu nikdy zmiňovat.“ 

Nikdo ji však neodpovídal.   
V zámku cvaklo a dovnitř vběhl prouţek světla. Beth zamhouřila oči a přikrčila se na lůţku. „Vstávej, pán s tebou chce 
mluvit.“ 
„Otec se mnou chce mluvit? Proč nepřijde sám? Snad se nebojí?“ zeptala se posměšně. 
Dveře se otevřely naplno a dovnitř vběhla ţena. „Ty malá děvko, co si o sobě myslíš. Takhle o našem pánovi mluvit 
nebudeš! Crucio!“ vykřikla a začala se šíleně smát. Najednou se však na ni vrhlo s divokým výkřikem něco, co nebylo 
moţné identifikovat. Snad nějaké zvíře.  
Beth s výkřikem vyběhla ven, zevnitř se ozvalo divoké zavrčení a pak zvířecí výkřik plný bolesti. Ten zvuk drásal uši, a 
zarýval se pod kůţi. 
Něčí ruce sevřely její rameno a neznámý člověk promluvil. „Ono tě asi musí… Nejspíš tě musí milovat, tohle ještě 
nikdy neudělalo.“ 
„Prosím?“ zeptala se Beth nechápavě. Muţ ji však neodpověděl a táhl ji za sebou. 
Zastavili před obrovskými tepanými vraty. „Zůstaň tady a o nic se nepokoušej, mohla bys toho litovat.“ Přikázal ji a 
vešel dovnitř. 
Po několika dlouhých minutách, které Beth přišli jako věčnost, se dveře opět otevřely. Nikdo za nimi nestál, ale zevnitř 
se ozval jeho ledový hlas. „Přistup ke mně a poklekni.“ Dívka se otřásla, ale učinila, jak jí bylo přikázáno. „Tak, budeš 
poslouchat moje rozkazy!“ 
Beth zašeptala: „Ne.“ 
„Dobře. Přiveďte ji!“ zavolal hromovým hlasem. Dovnitř vtáhly vzpouzející se zvíře, které bylo celé od krve. „Vidíš ji, 
tohle je ta tvoje, přítelkyně. Kvůli její, jak bych to řekl? Vášni? Byla na ni uvalena kletba a tohle je její důsledek. I kdyţ, 
ona to zas tak moc kletba není. To je ale vedlejší. Nejspíš se ti nezmínila o tom, co k tobě cítí. Oprav mě, jestli se 
mýlím.“ Ukončil svůj monolog a pohodlně se usadil na svůj trůn. 
„Ni? Proč jsi mi nic neřekla?“ Otočila se na vzpouzející se zvíře, které se, přímo před jejich očima, začalo měnit na 
člověka.  
„Co si myslíš? Zabije ji obyčejná Avada? Mám to vyzkoušet?“ zeptal se nebezpečně tichým hlasem. „Tak co? Budeš 
poslouchat a splníš všechny moje poţadavky?“ 
Elizabeth se podívala na, Niobe, která vrtěla hlavou a snaţila se poslat Beth myšlenku. Poté se otočila na svého otce. 
V očích se jí bojovně zablesklo, pak je sklonila a přikývla. 
„Neslyšel jsem!“ 
Polkla a zvedla hlavu, v jejích očích se objevila nenávist a zúţily se do malých štěrbinek, zasyčela. „Ano. Ano, pane. 
Přidávám se k vám a budu plnit vaše příkazy a poslouchat na slovo.“  
„Dobře,“ zamumlal spokojeně. „Chtělo by to něco jako pojistku. Ano, uţ vím. Co takhle nezrušitelný slib? Pokud budeš 
odporovat, zemřeš.“ 
Beth zalapala po dechu. „To přece nejde. Ty mi nevěříš!“ 



 

„Naopak, já ti věřím tak, jako sobě. Právě proto, chci tuhle pojistku. Mnozí si myslí, ţe mě znají, ale musím je zklamat. 
Nikdo o mně neví všechno, ani já sám jsem o sobě několik věcí nevěděl.“ Otočil se své stoupence. „Všichni ven. 
Okamţitě!“ 
Jediní, kdo zůstali, byli Voldemort a jeho dcera. 
„Chceš slyšet můj příběh?“ 
 

*** 
 
Zase jsem seděla /Pozn. Autora: Jo, za katrem. Uţ mi totiţ na všechno přišli. Przním postavy. Hehe./ na kanape ve 
spodním sále našeho hotelu, kdyţ se otevřely dveře a dovnitř vstoupil Denkins. V ruce drţel obálku a tvářil se 
důleţitě. „Slečno Writteová, přišel vám dopis, z domova.“ oznámil mi. 
„Děkuji, jste moc laskav, ţe jste se obtěţoval.“  
„To byla maličkost,“ usmál se a odešel. 
Rozbalila jsem dopis, který mi podle písma nic neříkal, a po jeho otevření jsem vyděšeně zírala na jeho řádky. 
Pozvánka. 

 

Dovolujeme si, Vás pozvat na významný den, který bude 17. listopadu. 
Oslava se bude konat od 17 hodin a 17 minut na dosud neznámém místě. Minutu před zahájením, Vás 

očekáváme v Londýně na Trafalgarském náměstí, odkud se bude možno přemístit pomocí neregistrovaného 
přenášedla. Tento den bude mít narozeniny slečna Elizabeth Howardová, taktéž známá jako dcera Toho-jehož-
jméno-nesmíme-vyslovit nebo také, Temného pána. Stane se tak zletilou v kouzelnickém světě a tím i oficiálně 

jeho stoupencem.  
 

Očekává Vás náš pán a doufá, že se dostavíte, aby bylo možno Vás oficiálně představit jako jeho snoubenku.  
 

S úctou Věrní Pánovi Zla. 
 

„Super, proč ne,“ protočila jsem oči v sloup a zvedla svoji tlustou prdel z kanape. „Z toho budou všichni nadšení, 
největší sranda bude, aţ se to dozví Sirius. Na to si musím počkat.“ Šeptala jsem si potměšile a vydala se do svého 
pokoje.  
 
„Isabel, to snad nemyslíš váţně. Já tě tam prostě nepustím. Kdo ví, co na tebe chystá a,… Ty si jej snad chceš vzít!“ 
„Siriusi Blacku, nesnaţ se mě naštvat. Jsem dospělá a vím, co mám dělat. Je to úkol, který musím splnit. Moţná, ne, 
určitě to zní sebestředně, ale nikdo jiný to za mě neudělá.“ 
Naše hádka musela být slyšet snad i venku, ale v té chvíli mi to bylo jedno. Beth je v nebezpečí a já ji musím ochránit 
a ani Sirius a ani nikdo jiný, mi v tom nezabrání. 
„Jak myslíš,“ zašeptal zklamaně. „Já jsem tě chtěl poţádat o ruku, ale jestli je to takhle.“ 
Zírala jsem na něj a nebyla schopná ani slova. „Coţe?“  
 

*** 
 
Niobe, seděla u stolu hned vedle Elizabeth a kaţdou chvíli si ji prohlíţela. Beth byla bledá a kruhy pod očima 
prozrazovaly, ţe toho moc nenaspala. Nemohla jiţ několik dní spát, stále přemýšlela nad tím, jestli to nemělo být 
jinak. Jestli neudělala chybu, kdyţ,…  
Dívka sklopila oči a dál se nimrala ve svém jídle. „Beth, kdy přijde Regulus?“ 
„Coţe?“  
„Ach. Ty nevíš, ţe se přidal k Smrtijedům? Chce ti být nablízku,“ zašeptala. V té větě zaznělo tolik nenávisti, aţ se 
Elizabeth otřásla. 
Pozorně se zadívala na svoji přítelkyni a zavrtěla hlavou. „Já vím, ţe mě má rád. Má však smůlu, já mám ráda někoho 
jiného.“ Niobe, se na ní podívala, v očích naději. Malý okamţik, který ji naplnil slastným očekáváním, ţe se splní její 
sen. Chvíle, která trvala jen kratičkou minutku a přitom zlomila její srdce. „Bohuţel je to láska, která mě zahubí.“ 
Ni, polkla a sklopila pohled. „Ach, to je mi líto. Vypadá to tak, ţe si jsme hodně podobné,“ odmlčela se. „Mohla bych tě 
políbit?“ zašeptala za chvíli.  
V tu chvíli se jejich oči spojily a oběma vyschlo v ústech. Byly k sobě přitahovány jako magnetem, ale jejich mozek je 
od sebe odpuzoval. Beth si olízla rty a, Niobe, se k ní naklonila. Vzduch v místnosti zhoustl a jejich rty se spojily. 
Někdo rozrazil dveře, obě dívky od sebe odskočily jako po zásahu elektrickým proudem. Jejich oči byly zastřené 
potlačovanou touhou, rty narudlé, stejně jako tváře.  
„Doufám, ţe jsem vás nevyrušil,“ zvolal. „Slečno Elizabeth, přišel za vámi váš snoubenec.“ Dodal, jako by, 
mimochodem. 



 

„Coţe?“ zeptala se Beth nechápavě. „Regulus a já, my jsme snoubenci?“ 
To ticho, které nastalo, by se dalo krájet. „Ano, vy jste o tom nevěděla? Tak to je nemilé.“  
 

*** 
 

Isabel se přemístila do Londýna, kde na ni čekal Regulus Black. „Slečna Writteová?“ 
„Ano,“ odpověděla. 
„Chytněte se přenášedla a poté počkejte na všechny zúčastněné.“  
 
Objevila jsem se před majestátním sídlem a čekala na další účastníky (zájezdu za krásami Velké Británie) této 
maškarády. „Super. Kdo ví, co mě dneska v tom domě hrůzy čeká.“ 
Ozvalo se několikanásobné prásk a kolem mě se začaly shromaţďovat postavy s černými kápěmi na hlavách a 
maskami.  
„To je ona?“ zašeptal někdo z nich. Zdálo se mi, jako kdyby v tom zaznělo uznání a snad i trocha závisti. Přišlo mi to 
směšné a jako na podporu této komedie, jsem se, usmála.  
„Pánové a dámy asi mě znáte, ale já vás bohuţel ne. Nemohu totiţ poznat, s kým mám tu čest, kdyţ máte na svých 
tvářích masky.“ Všichni si, jako na povel, začali pomalu sundávat masky. Znovu se ozvalo PRÁSK a přímo přede 
mnou stál Lucius Malfoy. „Isabel?“ unikla mu z úst otázka. „Chtěla bys vidět mého syna?“  
„Jistě, ráda. Jak se jmenuje? Myslím, ţe jsi ho přejmenoval a také jsem slyšela o tom, ţe ses dokonce oţenil. Kde je 
tvá ţenuška? Cissa, ţe? Pokud se mýlím tak mě oprav.“ podotkla jsem kousavě. 
„Draco, jmenuje se Draco. Moje ţena? Nejspíš bude u své sestry, mají dámskou jízdu, myslím.“ 
Někomu se však nelíbilo, ţe se spolu vybavujeme a tak nás přerušil. „Pán a jeho dcera čekají, nesmí je nechat, aby 
se zlobili.“ 
„Jistě,“ odvětila jsem a bez vyzvání chtěla vejít dovnitř. Nikdo mě nenásledoval, tak jsem se zastavila a otočila se 
čelem k nim. „Děje se něco?“ Mlčeli. 
Najednou se začaly vrata s rachotem otvírat a já se otočila nazpět. Pohled, který se mi naskytl, zvedl se mi z toho 
ţaludek. Voldemort se objímal s Beth a oba se na sebe usmívali. „Kde bych mohla zvracet?“ zašeptala jsem potichu. 
Naštěstí, či bohuţel, mě slyšeli. 
„Isabel, jsem tak ráda, ţe tě vidím. Já jsem tak šťastná, uţ jsem ani nedoufala. Mého snoubence jistě znáš.“ 
Přerušila jsem ji. „Snoubence? No, jak to říct? Mohli byste mě omluvit? Ráda bych se viděla se svým kmotřencem.“ 
„Ano, Lucius tě za ním zavede. Tím snoubencem je Regulus Black.“ 
Na půl pusy jsem odvětila. „Asi máme podobný vkus. Je mi líto, ţe jsem se mýlila. Já idiot mu nevěřila, ale děkuji 
bohu za to, ţe jsem si to mohla ověřit.“ 
„Isabel,“ snaţila se mě zastavit. Já se však neotočila a následovala Malfoye do pokoje jejich syna. „Prosím, Isabel. 
Chtěla bych s tebou mluvit.“ 
„Později,“ odvětila jsem a ani se neotočila. „Luciusi, jak se k němu tvá ţena chová? Má ho ráda? Mili chtěla, abych se 
o něj dobře postarala, aby poznal lásku a…“ 
Přerušil mě. „Miluje ho, jako kdyby to byl její syn.“ 
 
Beth, se nešťastně podívala na svého otce, v očích se jí mihly slzy. „Nenávidím tě, nenávidím. Zničil jsi mi ţivot, 
rozumíš!“ zařvala a vyběhla ven z místnosti.  
„Pane?“ objevila se vedle něj, Niobe. „Mám jít za ní?“ 
Přikývl a otočil se na své věrné. „Děkuji, ţe jste přijali mé pozvání, skvěle se bavte. Doufám, ţe mě omluvíte, musím 
si promluvit se svou nastávající a,… Jistě chápete.“ 
 
Vyběhla po schodech do svého pokoje, zabouchla za sebou dveře a bez rozmýšlení skočila do postele. Zabořila hlavu 
do nadýchaných polštářů a rozeštkala se, dlouho potlačovaným, pláčem. 
PUF, rozlehlo se, zcela ztichlým pokojem, kdyţ se dívka nadechovala, aby mohla pokračovat ve své lítosti – 
sebelítosti.  
„Paní,“ ozval se pisklavý hlásek, který byl posléze doprovázen tichým ťapkáním páru bosých noţek. „Paní, je vám 
dobře?“ 
„Co se staráš, skřete!“ okřikla ho a podívala se na něj rozlíceným pohledem. 
Chudák o krok ustoupil a jeho, beztak obrovské oči, se rozšířily údivem a strachem. Takhle se mladá paní ještě nikdy 
nechovala. Za těch několik měsíců, co zde pobývá, na nikoho ani nezvýšila hlas. 
Odkudsi, vmţiku, vytáhla hůlku a namířila ji na vyděšeného skřítka. „Cru…, Kruci,…“ sklonila ruku a hůlka ji vypadla 
z prstů. „Vypadni! Ihned odejdi z mého pokoje! Nechci udělat něco, čeho bych později litovala. Jdi, prosím.“ domluvila 
a svezla se na zem. 
Skřítek si však nedal říct a udělal krok vpřed. Dotkl se jejího ramene a,…  
Podívala se na něj, v očích bolest. „Já,… Jdi pryč, prosím. Terry, jdi raději pryč.“ 
Usmál se, uši zapleskaly, opět se ozvalo tlumené pufnutí a skřítek byl ten tam. Stačil ještě něco zašeptat, znělo to 
jako – „Donesu Vám večeři a u vašeho otce Vás omluvím.“ 
Zlomeně sklopila hlavu. „On tě zabije.“ 



 

Opět si lehla a zavřela oči. 
 
Niobe, zaťukala na dveře, kdyţ jí nikdo neodpověděl, po mírném zdráhání, je otevřela a vešla, naskytl se jí pohled na 
Elizabeth. Trhalo jí srdce vidět, jak ta dívka trpí. A to vše kvůli lásce.  
Došla aţ k její posteli a posadila se na ni. „Beth. Pro Merlina, co všechno se ještě musí stát?“ 
„Ni?“ ozvalo se. Elizabeth zvedla hlavu a upřela na druhou ţenu pohled. „Co tady děláš? Poslal tě sem on?“ zašeptala 
obviňujíc ji za její ochotu. „Promiň. Nechtěla jsem,…“ doplnila.  
„To je v pořádku, lásko. Chápu, ţe mi nevěříš. Po tom, co jsem udělala, nemám právo to po tobě chtít.“ 
Druhá dívka se posadila a bojovně si změřila svoji přítelkyni. „Ne, on neměl právo, aby tě vyuţil. Ty za to nemůţeš, je 
to jen jeho vina. Jen jeho,“ zašeptala, zvedla se z lůţka a došla k oknu.  
Niobe, ji pozorovala, uchvacovala ji Elizabethina přirozená krása a hlavně to, jak se chová, to, jaká je. Za to, za 
všechno, ji milovala.   
„Víš, já vlastně ani nevím, co chci. Já vím, ţe to co cítím k,… ty víš komu. Je to ztracená věc a hlavně tím ubliţuji těm 
lidem, co mě mají rádi. Regulovi, tobě. Mrzí mě to, všechno.“ Po tváři ji stékaly slzy, popotáhla a opřela se o okenní 
parapet. „Nechápu vůbec nic, já…“ 
Zavrzala postel a Elizabethina ramene se dotkla dlaň druhé ţeny. Natočila si ji k sobě a druhou rukou zvedla její 
bradu. Jejich oči se spojily a hleděly na sebe, plné očekávání. „Já,…“ zašeptala znovu. Umlčely ji však rty, Niobe.  
 
Lucius a Isabel se zastavili před jedním z pokojů. Jako první, po dlouhé chvíli, promluvila dívka. „Proč tu tvoje ţena 
dnes není? Snad jí nevadí moje přítomnost?“ 
„Ne,“ otočil se k ní. „Ona neví o tom, ţe mi dva,… Neví nic o tom, ţe tě…, ţe jsem tě miloval.“ Odvrátil hlavu a 
pokračoval. „Ty víš, co se stalo s Mili. Nemohl jsem dopustit, aby se pokusila ublíţit i tobě. Ne, to bych nepřeţil.“  
Usmála se, lehce do něj strčila. „Díky, ale o mě strach mít nemusíš. Já se o sebe dokáţu postarat sama.“ 
„Já vím,“ usmál se také a oba vešli do dětského pokoje. „Nejspíš spí, abychom ho neprobudili.“ 
Jakmile za sebou, potichu, zavřeli dveře, poznali, ţe se mýlil. Na oba dva se upřel pohled páru šedých očí a zvědavě 
je pozoroval. Roční dědic Malfoyova jmění odhalil svoje prozatím skoro bezzubá ústa a usmál se na pár, který stál jen 
několik kroků od něj. (Pro … to je věta.) 
„Mohu ho vzít do náruče? Chtěla bych si ho opět pochovat, po dlouhé době,“ dořekla. Na tvář ji dopadly slzy, které 
ihned setřela. Připomněla si ty chvíle, kdy byla šťastná. 
„Já vím, také mi chybí, moc.“ Promluvil muţ stojící za ní a poloţil ruku na její rameno. „Můţeš si ho pochovat, 
Milagros by si to tak jistě přála.“ 
Otočila se k němu a zabořila obličej do jeho hábitu, který voněl tak příjemně. „Promiň, zamokřila jsem ti tvůj slavnostní 
hábit.“ 
„To je v pořádku,“ uklidňoval ji a pohladil ji po vlhké tváři. „Víš, já,…“ 
Zvedla pohled a ihned jej zase sklopila. Odtáhla se od Luciuse a z postýlky vzala chlapce, který si ji prohlíţel očima, 
které se tak moc podobaly těm, které tak moc milovala. Oči, které, dřív, milovala. Přitiskla ho na svoji hruď a vyhlédla 
z okna. „Mili, určitě.“ 
Podlaha zavrzala a po jejím pravém boku, se objevil Lucius. I on vyhlédl z okna, chvíli hledal a pak se zaměřil jen na 
jednu hvězdu. Zavřel oči a pak zhluboka vydechl. „Julius,“ 
„Ty jsi Nezapomněl,“ usmála se a otočila se i s malým Malfoyem čelem k němu. „Byla by moc šťastná, určitě,“ dodala, 
jako kdyby se snaţila sama sebe uklidnit.  
„Nezapomněl, nikdy.“ 
Opět se na sebe podívali, vzduch v místnosti zhoustl. Oba dva začali zrychleně dýchat. (Infarkt) Isabel pootevřela rty 
a přejela si po nich jazykem. Lucius natáhl ruku a dotkl se její tváře, rtů a poté i zátylku.  
Dívka naklonila hlavu na stranu a muţ si ji přitáhl k sobě. Stačila jen sekunda a stalo by se to. Osud tomu však 
nechtěl. Chlapec sebou zavrtěl a zakňoural.  
Zachránil je. 
Odskočili od sebe, jako po zásahu elektrickým proudem a pak se rozesmáli. V tu chvíli někdo rozrazil dveře a v nich 
stál, Voldemort.  
„Jako na zavolanou,“ zamumlala sarkasticky.    
Luciusovi zacukalo v koutcích úst, ale dekorum zachoval. Jeho pán si jej měřil podezřívavým pohledem, pak se 
zhluboka nadechl. „Luciusi, nechal bys nás o samotě.“ Nezaznělo to jako rozkaz, ale on pochopil. 
„Jistě, pane,“ otočil se na, Isabel, vzal její ruku do své a políbil ji. „Omluvíš mě?“ promluvil na ni, na rtech lehký úsměv. 
Pousmála se a políbila ho na tvář. „Určitě. Neboj, já to zvládnu, vţdyť mě znáš.“  
„Znám,“ dodal a byl pryč.  
Zůstali tam sami. On, ten, o kterém si všichni mysleli, ţe není schopen lásky a ona, ta která vlastně ani nevěděla, co 
chce. Snad jediným štěstím bylo, ţe on měl zpět svoji podobu a nebyl podoben té beznosé stvůře.  
„Co byste si přál?“ zeptala se ho. Měřila si jej hodnotícím pohledem a v hlavě jí běhalo tolik otázek na které snad ani 
nechtěla znát odpověď.  
Pousmál se, bylo to tak netypické, tak, nevoldemortovské. „Určitě je to, to jediné, co by chtěla moje nastávající 
vědět?“ 
„Ach, omlouvám se. Neměla bych před vámi pokleknout, pane? Mám se stát vaší ţenou, ale,…“ 



 

Přerušil ji. „Drahá, mám ti snad připomenout tvá slova?“ usmál se. Teď věděl, ţe má vyhráno. Ona přeci nikdy 
neopustí od toho, co slíbila. Co je psáno, to je dáno.  
„Není třeba,“ zamumlala a sklopila pohled. „Myslela jsem, ţe jsme vše sjednali aţ po ukončení mého studia. Nečekala 
jsem, ţe budete chtít, abych byla představena vašim Smrtijedům. Jediné, v co jsem doufala, ţe i vy splníte číst svého 
slibu. Elizabeth měla dostudovat v…“ 
„Ne,“ skočil jí do řeči. „Nechtěl jsem po ní, aby přišla. Byla to její volba, jen její.“ 
Zavrtěla hlavou a zavřela oči. Ne, to nemůţe být pravda. Nesmí.  
Opět zapraskaly parkety a znovu se jejího ramene dotkla muţská ruka. Otevřela oči, zamrkala a podívala se do jeho 
hnědých očí, v kterých probleskovaly jiskřičky. Chtěla od něj svůj pohled odtrhnout, (ale drţel, potvora.) ale nemohla. 
Byla k němu přitahována, ale opět někdo nesouhlasil.  
Draco, se znovu zavrtěl. Podívala se na něj a pak na Temného pána. „Mohl byste mě pustit? Ráda bych jej uloţila.“ 
Přikývl. 
 
Elizabeth se od,Niobe odtrhla a zrak upřela na své ruce. „Tohle se nemělo stát. Já,… Musím jít za Regulusem, určitě 
mě bude hledat. Promiň,“ zašeptala a vmţiku byla pryč. Druhá dívka jí nestála ani za jeden jediný pohled. 
Ni, se v očích zaleskly slzy, nechala je dopadnout a pak se posadila na postel. Zhluboka se nadechla a nechala se 
zcela naplnit vůní, která naplnila celou místnost. Aroma, které ji připomínalo ji, její osobu. „Beth, proč mi to děláš.“ 
Doběhla do uvítací haly a zhluboka se nadechla. Mezi ty hady se jí ani za nic nechtělo, ale její plán to vyţadoval. 
Nesměla a ani nechtěla, aby jí nevyšel jen kvůli tomu, ţe se nechá ovládnout svými city. Vyţadoval, aby prokazovala 
svoji loajalitu a dokázala, ţe nezradí.  
Dotkla se kliky a stiskla, dveře se otevřely a jí se naskytl pohled na suitu plnou zmijozelských studentů a jejich rodičů. 
Všichni si ji podezřívavě měřili a čekali, aţ promluví. Polkla a vešla dovnitř. Jazyk se jí lepil na patro a v ústech jí 
vyschlo. Odkašlala si a poté promluvila. „Vítám Vás na oslavě mých narozenin a také při příleţitosti oznámení zásnub. 
Jak mých, tak mého otce. Děkuji za pozornost a doufám, ţe se Vám zde bude líbit.“ Lehce se uklonila a zmizela na 
balkón. 
Zevnitř bylo slyšet tichý šepot, který však po chvíli ustal. Nevěnovala tomu pozornost a upřela zrak do dálky, na 
úplněk, který osvětloval venkovní scenérii. Odráţel se v hladině jezírka, který se rozprostíral ve středu zahrady. 
Mimoděk si vzpomněla na, Lupina a všechny kdo teď jsou v Chicagu a vědí, ţe,… Zavrtěla hlavou, opřela se o 
zábradlí a zavřela oči.  
„Tady jsi,“ ozvalo se jí za zády. 
Otočila se po hlase a lehce se otřásla. „Musela jsem na chvíli vypadnout, popřemýšlet o tom všem. Poloţit si pár 
otázek a pokusit se najít na ně odpovědi.“ 
Přistoupil k ní a objal její třesoucí se ramena. „Pojď do tepla, mohla bys onemocnět a to já si na triko nevezmu. Tvůj 
otec by mě zabil,“ pousmál se. 
„Tohle není k smíchu, Regulusi Blacku,“ zavrčela naštvaně. Vyprostila se z jeho sevření a snaţila se kolem něj 
prosmýknout do pokoje. Jeho ruce ji však opět zastavily. Podívala se na něj, v očích se jí mihly jiskřičky vzteku. 
Opět se pousmál. „Chtěl jsem, abys přišla na jiné myšlenky. Nic víc v tom nebylo.“ 
„Já, měla bych ti něco říct. Nevím čím začít, ale,…“ 
„Miluješ někoho jiného?“ 
Tentokrát se na něj nepodívala, opřela se zády o zeď a zhluboka se nadechla. „No, ono je to trochu sloţitější.“  
 
Jen chvíli po tom, co Elizabeth odešla, vešel dovnitř lord Voldemort v doprovodu Isabel. Pohledy všech přítomných se 
upřely na tento podivuhodný pár a několik z nich i vzrušeně vykřiklo. Čekali na to, aţ jejich pán promluví a poctí je 
svým hlasem, svojí přítomností. Pro některé z nich to bylo naposled, co s ním mohli být v jedné místnosti. Byla to pro 
ně pocta, dýchat ten samý vzduch jako on. Jako muţ, který splnil všechny jejich tuţby. Dokázal to, o čem někteří 
z nich jen snili.  
„Vítám Vás. Dovolte, abych představil svoji snoubenku. Jak uţ jste jistě někteří z Vás poznali, jde o dceru našeho 
bývalého ministra. Po mém boku ji budete vídat kaţdý den a budete jí prokazovat náleţitou úctu. Je mi ctí Vám 
představit, Isabel Writte!“ dokončil. 
Ozval se potlesk, několik z nich k nim přistoupilo, aby jim popřáli. Následovalo nezbytné představování a řeči plné 
blahopřání a kdoví, co ještě. Isabel jen přikyvovala, ale jejich „milé řeči“ jí šli jedním uchem sem a druhým tam.  
Pohledem se snaţila vyhledat svoji přítelkyni, Elizabeth. Nikde ji však nezahlédla, jediný, kdo upoutal její pozornost, 
byla, Niobe. Tahle dívka vypadala v této společnosti ztraceně a vypadala, jako kdyby se nudila a vše ji jen odrazovalo 
od toho, aby se bavila. Vysoká brunetka s hnědýma a smutnýma očima, stála u jednoho ze stolků a v ruce svírala 
skleničku. Na rtech jemný úsměv.  
Isabel se otočila na „Toma“. „Omluvíte mě? Ráda bych se něčeho napila.“ Nečekala na odpověď a byla pryč. Došla 
k neznámé dívce, chvíli stála, ale nepromluvila. Natáhla se k jedné ze skleniček, zrovna ve chvíli, kdy Ni svoji 
skleničku odkládala. Jejich prsty se dotkly a obě ucukly. „Omlouvám se,“ snaţila se situaci uklidnit. 
Neznámá se na ni usmála a jen pokrčila rameny. Pak udělala několik posunků a podívala se na, Isabel, které ji 
nechápavě pozorovala. Trvalo několik sekund a ona pochopila. „Promiň, nevěděla jsem, ţe jsi němá. Ach, tohle 
nebylo moc ohleduplné. Nejsem ve své kůţi,… Já vím, tohle mě neomlouvá, ale nejsem zvyklá na to, být středem 
pozornosti. Neviděla jsi Beth, promiň. Já,…“ Trochu sebou trhla a upřela na ni svůj pohled. „Ty pouţíváš Nitrozpyt?“ 



 

 
„Drahá,“ přitočil se k nim Tomík. „Měli bychom si udělat chvilku jen pro sebe. Co říkáš?“ mrkl na ni.  
Isabel zalapala po dechu a opřela se o stolek. „Ni, dáš mě napít,“ naklonila se k dívce. Bohuţel si nevšimla, jak byla 
překvapena z jeho chování, jak dívka do sklenice nakapala několik kapek bezbarvého lektvaru. Poté ji podala sklenici 
a spiklenecky se usmála na svého pána. 
Dívka nabízenou sklenici vypila na jeden zátah a pak se usmála. „Kdyţ jinak nedáš, Tome.“ 
Trhl sebou, ale nijak nereagoval. Nabídl Isabel rámě a zmizeli ze společnosti. Niobe, se chvíli potom rozesmála 
tichým smíchem.  
Voldemort dovedl lehce ojíněnou dívku do jednoho z pokojů. Chvíli postávali, Isabel se zatočila hlava, kdyby ji 
nedrţel, nejspíš by spadla. Zachichotala se a objala jej kolem boků. Kousla se do rtu a zaklonila hlavu, aby se mohla 
dívat do jeho očí. „Víš, ţe ti to dneska sluší?“ 
„Ne tak, jak tobě,“ kontroval vzápětí. „Jsi neodolatelná, k nakousnutí.“ 
Opět se zasmála. „Tak si kousni.“ Naklonila hlavu na stranu, olízla si rty a přitiskla se těsněji k jeho tělu.  
Trvalo to jen malý okamţik, v jednu chvíli ji pozoroval a vzápětí byli jeho rty na její šíji. Líbal ji zpočátku pátravě a 
opatrně, snad aby ji neublíţil? Poté však jeho polibky začaly být vášnivější a vyhledaly její rty. Stačil jeden krok vzad a 
její tělo dopadlo na postel. Jeho boky obtočily její nohy, tiskla se k němu touţebněji.  
Líbali se snad okamţik nebo několik minut, hodin? Čas nehrál roli.  
Po chvíli se od ní odtrhl a podíval se do jejích očí, svedli spolu bitvu pohledů. Pousmála se a nervózně se kousla do 
rtu.  
Čekal, i ona čekala.  
„Já,“ zašeptala. „Pomůţeš mi z těch zatracenejch šatů?“ zahihňala se. 
 

 

24. kapitola 
 
Každá akce vyvolá reakci 
 
 
Isabel se po návratu z Londýna chovala jako vyměněná. Byla nervózní a stále v ní všechno vyvolávalo zlost. Nikdo 
z jejich přátel ani netušil, co se stalo ten večer. Moţná aţ na jednoho, ale ten měl nyní jiné starosti. Jeho budoucí 
manţelka měla zdravotní problémy. Neustále musela jezdit do kouzelnické nemocnice, ne jako studentka, ale jako 
pacient. Severus měl strach, aby o jejich dítě nepřišla nebo, aby se snad něco nestalo jí. 
Remus se, Selene měli také problémy, chtěli se brát, ale finance jim to nedovolovali. Spíš nedostatek financí, který jim 
nedovoloval ţít, tak, jak by si představovali. 
James a Katty, byli relativně v pohodě, ale zdálo se, jako kdyby jejich vzájemné city ochably. Ne, ţe by spolu 
nekomunikovali, ale oni se nehádali. To bylo prostě netypické.  
Sirius se choval, jako kdyby nastal konec světa. Mrzelo ho, ţe jej jeho dívka ignoruje a hlavně nechápal, co vedlo ke 
změně jejího chování. Kdyby jen tušil. 

 
Isabel, jako tělo bez duše, vešla do své loţnice a lehla si do postele. V hlavě jí šrotovalo, nemohla pochopit, jak mohla 
dopustit, aby,… Zavrtěla hlavou a zhluboka vzdychla. 
„Izi? Co se děje? Co se v tom Londýně stalo?“ přitočila se k ní, Selene. Posadila se vedle Isabel a zpytavě ji 
pozorovala. 
Oslovená dívka jen zavřela oči a otočila se na druhou stranu. „Promiň, ale nechci o tom mluvit. Stydím se za to, co se 
stalo. A,… Není se čím chlubit.“ 
„Jsem tvoje kamarádka, tvoje starost je i mou starostí. A…“ 
Isabel se opět přetočila, tentokrát čelem ke své přítelkyni, v očích slzy. „To bys nepochopila, ani já to nechápu, 
promiň.“ 
„Jistě, tak promiň. Pokud to má něco společného s Ty,… Voldemortem.“ poslední slovo zašeptala a obezřetně se 
rozhlédla kolem. Jako kdyby čekala, ţe vyskočí někdo ze skříně a na místě jí prokleje. „I tak mi to můţeš říct, já 
udrţím tajemství…“ 
Druhá dívka se pousmála a pokrčila rameny. „Kdyţ myslíš. Tak si sedni a chytni se něčeho, ať neupadneš a taky,… 
Nechceš kyblík na to, abys měla do čeho zvracet?“ 
„Proč?“ 
„Poslouchej, ale pamatuj. Já tě varovala.“ Isabel si sedla pohodlněji a čekala, aţ tak učiní i Selene. „Dobrý?“ Kdyţ 
přikývla, dala se do vyprávění. 
... 
„… ráno jsem se probudila vedle jeho těla. V tu chvíli mi nedošlo, vůbec mi nedocvaklo, ţe vedle mě leţí on. Aţ pak, 
trvalo to snad deset minut. Vyskočila jsem na nohy a vyděšeně zírala. Nejprve na něj a pak na sebe. Kdybych se 



 

rychle neuklidnila, asi bych vykřikla a on by mě snad zabil. Rychle jsem se oblékla a vypadla pryč, nenechala jsem 
tam nic.“  
Ticho. 
Vytřeštěné oči. 
„Tak to je hustý, chtěla bych vidět jeho výraz, kdyţ se probudil.“ zasmála se. Poté však zváţněla a začala si svoji 
kamarádku prohlíţet.  
„Co je?“ reagovala na její pohled. 
Zavrtěla hlavou a pokrčila rameny. „Nic. Ví o tom,…“ 
„Sirius? Si snad děláš srandu. Kdyby se to dozvěděl, zabil by mě. Nebo by se mnou alespoň několik let nemluvil. A já 
bych se mu nedivila.“ 

 
*** 

 
Po několika měsících, se situace stabilizovala a vše bylo jako dřív. V mezích moţností. Jeden problém se však 
objevil. Do Chicaga totiţ prosákly informace o tom, ţe se Voldemort zasnoubil a po několika dnech jiţ všichni věděli, 
kdo je ta „šťastná.“ 

 
„Isabel, nechtěla bys mi něco říct?“ přitočil se ke mně Sirius. „Co je pravdy na tom, ţe si budeš brát toho slizkýho 
hada. Myslel jsem,…“ 
„Ach, ty jsi myslel. To je fakt ten největší vtip, co jsem kdy slyšela. Sirius Black, řekl: Já myslel.“ zasmála se na něj. 
„Promiň, nebylo to vtipný.“ 
„Taky si myslím,“ zamumlal nově příchozí, kterým nebyl nikdo jiný neţ James Potter. „Takţe je to pravda?“ 
Pokrčila jsem rameny a podívala se Siriusovi do očí. „Omluvil bys nás,“ zeptala jsem se a blíţe nespecifikovala koho 
tím myslím. Naštěstí pochopil. Zůstali jsme sami, já a Sirius. „Sedni si, ráda bych, aby ses něco dozvěděl, je to hodně 
důleţité.“ (To je věta, achichky.) 
Posadil se a čekal. Za chvíli přehodil nohu přes nohu a pozoroval mě. Snad, abych mu nelhala? A já se dala do 
vyprávění. 
... 
Domluvila jsem, chvíli bylo ticho. Nejspíš vstřebával všechny informace. Poté se však zvedl a začal si to naštvaně 
rázovat po místnosti. Kdyţ to vše několikrát zopakoval, zastavil se a podíval se na mě. „Proč? Vţdyť ses tomu mohla 
postavit. Já,… Takţe se vyplní ten sen,“ zašeptal zničeně a posadil se zpět do křesla.  
„Ano,“ odpověděla jsem a čekala na to, co muselo přijít. 
Opět vyhledal moje oči a podíval se do mých. „Jsi těhotná?“ 
Zavrtěla jsem hlavou, ale poté pokrčila rameny. „Já,… Nevím, ale asi ano.“ 

 
*** 

 
Dnes to bylo přesně tři měsíce, co jsem absolvovala svůj „plodný“ rozhovor, se Siriusem. A od té doby o této 
záleţitosti, nepadlo ani slovo. Moje vděčnost byla nezměrná. Nechtěla jsem ani pomyslet na to, jaké by to všechno 
mělo následky. Chápal to, ale,… Mohla jsem po něm chtít, aby to chápal? 
Od té chvíle se změnil, nebyl tak sebestředný a dokonce se bavil i se Severusem, a to bylo co říct. James na to hleděl 
s otazníky v očích, ale neptal se. Nikdy se nezeptal na to, co bylo předmětem našeho rozhovoru. Anebo to snad 
věděl? 
Moje tělo mi nijak nedalo vědět, ţe bych ve svém lůně, nosila malého človíčka. Ţivot, který mohl změnit celý svět 
nebo alespoň jednoho člověka. Já si to však nechtěla připustit. Jak mi říkal ten slepec: Někteří lidé prostě změnit 
nejdou. 
Jeden člověk se nám však vyhýbal. Byla to, Selene. Jednoho rána jí přišel dopis.  Jakmile jej přečetla, zbledla a 
odběhla do svého pokoje. Kdyţ jsem jí následovala a chtěla znát důvod jejího zbrklého útěku, mlčela a po tvářích jí 
tekly slzy jako hrachy. 
Snaţila jsem se z ní něco dostat, ale odpovědí mi vţdy bylo jen zavrtění hlavy a pak pláč. Takhle stejně to šlo několik 
dní, aţ,… 
 
„Selene, mohl bych s tebou mluvit? Je to důleţité,“promluvil Remus. Pohledem svých očí propaloval svoji přítelkyni, 
která svůj pohled odvrátila a zavrtěla hlavou. „Není o čem.“ 
„Já si myslím, ţe ano,“ byla jeho odpověď. 
Opět zavrtěla hlavou a podívala se do jeho očí. V jejích, se mihly slzy. „Já s tebou mluvit nechci. Svůj názor jsi mi řekl 
a,… Nemám uţ o čem s tebou mluvit. My dva jsme spolu … Je konec,“ zašeptala a byla pryč. 
Všichni, kdo byli svědky tohoto, podivného rozhovoru, si vyměnili nechápavé pohledy. Ve všech očích se mihla 
otázka, ale neţ ji mohl někdo poloţit, nebylo uţ koho se ptát.  
„Isabel, neměla by ses zeptat, Selene? Já uţ něco z Remuse dostanu,“ otočil se na mě James a vmţiku byl pryč.  
Pokrčila jsem tedy rameny a vydala se za svojí přítelkyní. Myslela jsem jen na to, ţe je to zase zbytečná akce, ale 
následující situace mě vyvedla z omylu. 



 

Vešla jsem do našeho pokoje a první, co bylo – Selene, mě skočila kolem krku a začala mi plakat na rameni. „Izi, já 
toho hlupáka tak miluju. Proč mi to dělá?“ 
„Co, já…“ Připadala jsem si jako idiot. Ani v nejmenším jsem nechápala, kde je zakopaný pes. Selene, však nijak 
nereagovala a rozpovídala se sama.  
Posadila se na zem. „Jsem těhotná a Remus to dítě nechce,“ nepodívala se mi do očí. „Tvrdí mi, ţe by trpělo, ţe 
můţe být jako on. Nechce vůbec slyšet o tom, ţe,…“ Podívala se na mě. „Isabel, co mám dělat?“ 
„On má jen strach. Určitě ho to přejde, aţ uvidí toho malýho človíčka. Bude rád, ţe ses rozhodla takhle. Zkus mu dát 
čas. Vy dva se milujete, jste si souzeni a on,… Víš, ţe tahle doba je zlá. Voldemort bojuje proti … je to primitiv a je sto 
let za opicemi.“ 
Pousmála se a utřela si vlhké tváře od slz. „Jo, to máš pravdu. Myslíš, ţe přijde k rozumu?“ 
„Remus?“ Zeptala jsem se pro jistotu. Aby nedošlo k omylu. 
 Přikývla 
„Jo, ten určitě k rozumu přijde. Neměj strach, zrovna teď s ním hodil řeč James. I kdyţ,… Ten toho rozumu moc 
nepobral,“ uchechtla jsem se a podívala se na, Selene. 
„To ne.“ Tentokrát se jiţ usmála srdečným smíchem a objala mě kolem ramen. „Jsem moc ráda, ţe tě mám. Co bych 
dělala, kdyby,…“ 
„Ticho. Jsi těhotná a nesmíš se rozrušovat.“ 
Zavrtěla hlavou, rozesmála se zvonivým smíchem a posadil se na postel. „Těhotenství přece není nemoc.“ 
 
Kdyţ jsem se vrátila v doprovodu, Selene do haly, seděl tam i Remus. Pohledem se vyhýbal všem okolo a pak se 
podíval na svoji přítelkyni, v očích slzy. „Odpustíš mi to?“ zašeptal a sklopil zrak.  
Selene, zalapala po dechu a chytila mě za paţi. Otočila se na mě, „slyšela jsem dobře?“ Já přikývla a ona pomalým 
krokem došla aţ k Remusovi. Chvíli před ním stála a pak zvedla obě ruce a poloţila mu je na ramena. „Reme, podívej 
se na mě. Prosím.“ 
Stáli naproti sobě, vzduch zhoustl a skoro se dal i krájet. Jakmile Remus udělal to, o co byl poţádán, ochladilo se a 
nastala dlouhá minuta ticha. 
„Lásko, odpustíš mi to, všechno. A. Vezmeš si mě?“ 
Selene, o krok ustoupila a začala si jej zpytavě prohlíţet. Další dlouhá minuta, někteří z nás zapomněli dýchat, jiní se 
usmívali. A pak se to stalo. Selene, mu skočila kolem krku a začala ho divoce líbat a křičet. „Ano, ano, ano!“ 
Napjatá atmosféra se uvolnila a všichni se začali bavit. Mě se však udělalo mdlo a musela jsem se posadit. Nikdo 
z nich mi nevěnoval pozornost. Bavili se jen o tom, kdy bude jaká svatba. Já nic z toho nevnímala, zavřela jsem oči a 
zhluboka se nadechla. Kdyţ jsem je opět otevřela, celý svět se, se mnou začal točit. Trvalo snad pět minut, neţ se mi 
zdálo, ţe je vše v pořádku. Postavila jsem se a v tu chvíli se sesunula k zemi. 
Poslední co jsem zaslechla, bylo: „Siriusi a co ty a Isabel? Kdy plánujete svatbu vy?“ 

 
*** 

 
V sídle – místo pobytu Voldemorta, Malfoy Manor 
 
„Nitrozpyyyyt, to jéééé vědáááá. Porazíííí íííí medvěěědááááá, lalaláááááááá,…“ byl slyšet snad ze všech stran 
odpudivý zpěv. Nebo to, co bylo tímto slovem označeno. 
Jistě se ptáte, kdo má dnes tak super náladu, ţe musí kazit všem okolo tu jejich. Moţná vám to bude jasné, kdyţ… 
„Kterej idiot, to tady řve!“ vykřikl někdo a pak… 
„Crucio!“ 
Tak uţ víte? Ano, ten, kdo nás blaţil svým krásným a zvučným hlasem, byl on. Ano. Byl to Voldemort. Nejspíše se 
dnes vyspinkal do růţova.  
„Nebaví mě to. Vstaň a vypadni, ať tě tady nevidím,“ promluvil na mučeného Smrtijeda a odkráčel pryč. „Jo a ještě,…“ 
Smrtijed si uţ myslel, ţe má vyhráno. Ani nedoufal, ţe z toho vyklouzne tak lehko, kdyţ jeho pán promluvil a on věděl, 
ţe se radoval předčasně. 
„…Avada Kedavra! V mé přítomnosti se takto nemluví.“ Nechal leţet svého mrtvého stoupence a ještě do něj, jak 
procházel kolem, kopl.  
Voldemort došel do své komnaty a zavřel za sebou dveře. Ještě neţ se zabouchly, zakřičel: „Zavolejte, Niobe! Hned, 
a hlavně mě nenechte dlouho čekat!“  
Během několika sekund někdo zaklepal na dveře. Temný pán protočil oči, hodil nohy na stůl a zavolal na příchozího. 
„Vstupte!“ 
„Pane,“ vešel dovnitř a poklonil se. „Venku čeká, ona a je s ní i Vaše dcera.“ 
Jeho pán zúţil oči do tenkých štěrbinek a upřeně se zadíval na svého poskoka. „Elizabeth, tu nechci. Řekni jí, ať 
zůstane ve vedlejším pokoji.“ 
„Jistě,“ přikývl a vycouval z pokoje.  
Opět se otevřely dveře a dovnitř vstoupila, Niobe, za kterou vykukovala, Beth. „Zavři dveře,“ poslal jí myšlenku. 

Dívka zavřela a vyčkávavě pozorovala Voldemorta. Její výraz byl neproniknutelný, vypadala jako zvíře číhající na 
svoji kořist. „Už se můžeš chovat normálně.“ 



 

„Pane,“ otočila se ke dveřím a pak se posadila ke stolu. „Co ode mě očekáváš? A,… Proč jsi mi to sakra neřekl 
dřív!“ 

Postavil se, došel k oknu a vyhlédl z něj. „Niobe, uţ mě to nebaví.“ Vytáhl hůlku a začal si s ní pohrávat v prstech, 
dívka na chvíli přestala dýchat. „Ukončíme tuhle hru.“ Teď se otočil k vyděšené, Niobe a zamumlal kouzlo.  
„Co?“ vyklouzlo jí z úst. Udiveně se chytila za pusu a poté se podívala na Temného pána. „Jak to, ţe mluvím? Vţdyť 
jsem byla němá.“ 
„Mlč,“ zasyčel na ni a posadil se do křesla. Přehodil nohu přes nohu a upřeně se podíval dívce do očí. „Víš, proč jsi 
tady. Svůj úkol jsi splnila a teď bylo na mě, abych splnil svůj slib. Nebo jsi snad na něj zapomněla?“ tázavě. 
Zavrtěla hlavou. „A co Beth?“ 
„Co je s ní?“ nechápavě. „Ach, tak. Myslel jsem, ţe jsi to pochopila. Nevadí, přecenil jsem tě. Je pro tebe tabu. Nějaké 
základy morálky mě ještě zůstaly. Čeho je moc, toho je příliš!“ zvedl se a začal rozčíleně pochodovat po místnosti. 
„Dítě, tohle nejde,… Je to moje dcera a ty,… A navíc, Elizabeth se bude vdávat.“ 
„Ona ho nemiluje!“ vykřikla. 
Zavrtění hlavy a z jeho úst vyšel syčivý zvuk. „Takhle se ke mně chovat nebudeš. Crucio!“ 
Spadla na zem, zmítání a tiché výkřiky bolesti trvající několik minut. Sklonil hůlku a přiklekl k dívce. Její oči pozorují ty 
jeho, jsou si tolik podobné.  
Někdo rozrazil dveře a dovnitř vtrhla Elizabeth. „Otče!“ 
„Odveď tu bestii, hned!“ otočil se na svoji dceru a vypochodoval z komnaty. Jeho kroky mířily do sklepení, musel se 
odreagovat na svých vězních. 
Celý večer a noc, se ozýval ze sklepů děsivý řev.  
 

*** 

 
Otevřela jsem jedno oko a pak i druhé.  To, co jsem uviděla, mi vyrazilo dech. Byla jsem ve svém pokoji, 
v Bradavicích. Posadila jsem se a zamrkala, protřela si oči. Nic se nezměnilo, jen jsem viděla rozmazaně. „To je 
bomba!“ zamumlala jsem a opět si lehla. 
„Co je bomba?“ ozval se odněkud pisklaví hlásek. „Řekni mi toooo!“ 

Rozhlédla jsem se kolem, ale nikoho neviděla. „Vylez a řekni mi, kdo jsi, hned!“ rozkázala jsem panovačně a ještě si 
dupla.  
„Nějaká nabroušená.“  Opět jiný hlas. 
Zavrtěla jsem hlavou a ani jednomu z těch hlasů jsem jiţ nevěnovala pozornost. Rozhlédla jsem se kolem a postavila 
se. Něco mě táhlo ven a tak jsem přišla ke dveřím a otevřela. 
Najednou se oba hlasy ozvaly opět, začaly se hádat. „Já si myslím, ţe měla zůstat v posteli. Co kdyţ se jí něco 
stane?“ Co by se jí sakra mělo stát? Je to jen sen, je tady proto, aby si vybrala.“ 
Tohle mě zastavilo. „Co tím sakra myslíte? Vybrala. Co si mám vybrat? Mezí čím mám vybírat? Co je to za nesmysl?“ 
„Nooo, jde o to, ţe já si myslím.“ 
„Co myslíš, TY, to nikoho nezajímá. Dělá dobře, kdyţ zůstane s Pánem. On ji ochrání a nastolí,…“ 
„To snad není moţné! Kdo jsi, abys rozhodoval o tom,… Pro Merlina, ty jsi jedním z mých já. Tohle já přeci nechci, to 
je hloupost. Já chci, aby všichni ţili v míru a byli šťastní. Nechci, aby měli strach z toho, co bude příště a aby se báli o 
svůj ţivot. Můţeme ţít všichni společně a,…“ 
„Já jsem ti to říkalo. Ty ji totiţ vůbec neznáš, ona má lidi ráda. Nechce jim ubliţovat.“ 
„Cha. Co kdyţ si to ti mudlovští šmejdi, zaslouţí! Nemají právo, aby omezovaly naše ţivoty. Máme přeci právo být… 
Proč se schováváme, kdyţ je můţeme ovládnout. Můţeme je smést z povrchu zemského,…“  

Zavrtěla jsem opět hlavou a vydala se po schodech do Velké síně. „Kdo z nás má právo rozhodovat o tom, kdo můţe 
ţít a kdo ne!“ okřikla jsem ho a zcela jej vytěsnila ze své mysli. 
V síni jsem se zastavila. Všechno bylo takové, jak jsem si to pamatovala, ale něco mi říkalo, ţe to není pravda. Něco 
bylo jinak a já nemohla přijít na to, co. Pak mi to docvaklo. Úplně jsem slyšela jak mi ty malinkatý kolečka v hlavě, 
dělají cvak-cvak.  
Ticho. 
To, co bylo jinak a co bilo do uší. Ticho před bouří. „Dobře, můţe mi jeden z vás říct, o co tady jde? Nejspíš to vůbec 
nechápu. Ne. Určitě to nechápu.“  
 

*** 
 
Mezitím, co Isabel prodlévala v bezvědomí a nechala si zdát svůj sen. V Londýně a jeho přilehlých lokalitách se 
odehrávalo něco, co mělo předurčit pokračování celého příběhu. Mělo se stát něco, co bude mít rozhodující vliv na to, 
kdo vyhraje. 
 
Elizabeth, se skláněla nad svojí přítelkyní, která z bezvědomí něco šeptala. Bohuţel jí nebylo rozumět a tak se mohla 
jen dohadovat, co se sakra stalo. „Ni,“ zašeptala a posadila se vedle dívky. „Pro Merlina, Ni, co se stalo?“  
Za to mi zaplatí! Pomstím se mu za všechny. Sice jsem sloţila Slib, ale i tak mi v tom nic nezabrání. Musím vše, co 
vím, říct Regulusovi a on si s tím uţ poradí! Uzavřela svoji samomluvu, postavila se, došla k oknu a pískla na prsty. 



 

Vmţiku přiletěla k oknu mamá sovička a posadila se na parapet. „Daisy, počkej tady. Dám ti dopis a ty ho doneseš 
Regulusovi. Nikde se nesmíš zdrţet a jen do jeho rukou, rozumíš!“ zadívala se na malého výrečka. Kdyţ souhlasně 
zahoukal, vešla dovnitř a posadila se ke stolku. „Tak,“ zahleděla se na pergamen a dala se do psaní. 
Vyhazovala jiţ alespoň desátý pergamen. (Mazala a mazala, je přeci čarodějka.) Nadechla se a vydechla nosem jiţ 
také nejméně popáté. „Jak to mám do pr… kenný ohrady, napsat.“ 
Po půl hodině, kdy uţ se Niobe zklidnila a neházela sebou na posteli, konečně Beth svůj dopis dopsala a opřela se 
zády do křesla. „Uf, konečně to mám za sebou.“ Kriticky si prohlédla svůj výtvor a začala jej polohlasně číst. 
 
Drahý Regulusi, 
 
Moc mi chybí naše rozhovory a hlavně, ty. Nemohu se z celého srdce dočkat, až naše životy splynou v jeden. Vím, že bychom 
se spolu měli vidět, až v den svatby. (Nechápu koho, to napadlo.)Ale chtěla bych si s tebou o něčem popovídat. 
Co bys řekl tomu, že si spolu vyjdeme? Odpověz obratem. 
 
PS: Těším se z tvé společnosti. Je to otázkou našeho společného života. 
 

S láskou, milující, Elizabeth H. 
 

Otočila se k oknu. „Tak co tomu říkáš, Daisy?“ Výreček spokojeně zahoukal, začal si zobáčkem čistit peří a protahoval 
si své prokřehlé pařátky. „Je ti zima, co? Na, tady ho máš a potom si odpočineš. Neboj se.“ Došla k oknu, pergamen 
stočila a přivázala jej sově k noţce. Vzala ji na ruku, hodila. Daisy chvíli padala, pak roztáhla křídla a odletěla.  
Stála u zavřeného okna a čekala. Zdálo se jí to jako věčnost, ale neuplynula ani hodina, kdyţ se ozvalo zaklepání na 
dveře. Vyplašeně upřela pohled na dveře, mlčela. Klepání se ozvalo znovu, tentokrát naléhavěji. „Kdo je to?“ tichý 
hlas jí unikl ze rtů. 
„Beth, to jsem já.“ 
Vydechla a vydala se ke dveřím. V půli cesty se zastavila a mávla hůlkou. Dveře se otevřely a stál v nich Regulus. Byl 
špinavý a mokrý. 
„Co se stalo?“ 
Zavrtěl hlavou a vešel. „Nic, co by stálo za řeč.“  
Pokrčila rameny a pokynula mu, aby se posadil. Sama zůstala stát a z jedné skříně vytáhla kamennou misku, kterou 
poloţila před svého snoubence. 
„Myslánka?“ otázal se a pozvedl jedno obočí.  
Přikývla a vykouzlila Silencio, aby je nikdo nemohl slyšet a přidala i několik dalších kouzel. Poté se posadila a poloţila 
hlavu do dlaní. „Chci ti ukázat jednu vzpomínku a chci, aby se o tom dozvěděli oni.“ Hodila bradou k oknu a podívala 
se na Reguluse. Kdyţ nic nenamítal, pokračovala. „Musí vědět, jak tomu zabránit. Já to nedokáţu, ale oni ano.“ 
Opět nereagoval. Přiloţila hůlku ke spánku a zavřela oči. Musela vytáhnout celou vzpomínku a na nic nezapomenout, 
mohlo by je to stát ţivot. Po dlouhé minutce nechala vysíleně klesnout ruku i s hůlkou a namířila ji na myslánku. 
Vzpomínka vklouzla do misky a naplnila ji aţ po okraj. 
Natáhla dlaň k Regulusovi a nechala jeho ruku vklouznout do své. Postavili se a společně se naklonili nad miskou, 
která je vtáhla dovnitř. 
 
 
„Chceš slyšet můj příběh?“ otázal se Voldemort a chytil svoji dceru za ruku. „Tak pojď,…“ 
Regulus s Elizabeth je následovaly a vstoupily do vzpomínky, kterou si pro svoji dceru nachystal její otec. Drţeli se za 
ruce, nedýchali, skoro. 
 
(Však to znáte, jeho minulost, bla, bla, bla,… Něco bude ale jinak a to… chvilka napětí… počkejte si chvilinku… 
čekáte? Tak je to tady!) 
 
Po dlouhé cestě se posadili a Voldemort se dal do vyprávění. „Viteály,…“ 
 

Stáli, ruku v ruce, v pokoji, který před chvílí opustili, aby se podívali na vzpomínku. Několik okamţiků ani jeden z nich 
nepromluvil. Regulus se podíval na oddechující, Niobe a otočil se na Beth. „Neměli bychom jít jinam?“ 
Zavrtěla hlavou, vytáhla hůlku a kolem jejich těl se objevila záře, štít. „Tohle by mělo stačit. Nikdo nic neuslyší, neměj 
strach.“ dodala, kdyţ uviděla jeho výraz.  
Posadili se na zem a opět ţádný z nich nepromluvil. Oba čekali, aţ začne ten druhý. Nakonec se k řeči donutil 
Regulus. „Neměli bychom si to shrnout?“ 
„Kdyţ ti to udělá dobře, tak to shrň. Chtěla bych ti jen říct, ţe,… Slyšel jsi, co řekl nakonec! Kdyby se to dnes nestalo, 
tak,…“ Mávla hůlkou a přímo před nimi se objevil Voldemort. 
 



 

„Beth, na něco jsem přišel. Vím, ţe pozdě, ale,… Moţná jsem si vytvořil viteály, které mi zajistí nesmrtelnost. Můţe se 
ale stát, ţe o ně přijdu. A,… Kdyţ zemřu, kdo bude pokračovat? Já budu nesmrtelný i tak, budu ţít ve vás, ve svých 
dětech. V tom, co jsem vykonal,…“ 
 
„Beth,“ objal dívku kolem ramen. Přitáhl si ji k sobě a políbil ji do vlasů. „Udělala jsi dobře,“ polkl. „Musí ho zničit, 
musí.“ dodal, jako kdyby se chtěl uklidnit.  
„Já vím,“ zašeptala a vymanila se z jeho sevření. Posadila se zpět na zem a přivolala si psací potřeby. Pergamen 
narovnala, do ruky si vzala pero a namočila jej do inkoustu. Kapka dopadla na koberec a vsákla se do něj. Kousla se 
do rtu, chvíli přemýšlela a pak se dala do psaní. 
 
Viteály, které si otec vyrobil: 
 

1. Naginy  

2. Diadém Roweny z Havraspáru  

3. Zmijozelův medailonek  

4. Deník Toma Raddla 

5. Rojvolův prsten  

6. Kalich Helgy z Mrzimoru 

 

„Vím o všech, ale problém je v tom, ţe nevím,… Diadém by měl být v Albánii, ale nemám zdání o tom, kde se nachází 
medailon. Otec se mi svěřil s tím, ţe jej má někdo, komu věří. Věří mu tak, ţe by mu svěřil i svůj ţivot.“ odmlčela se a 
podívala se na svého snoubence. 
„Tak to bude problém. A co dál?“ 
Dívka se zavrtěla, zkříţila nohy a opřela se o psací stůl. „Jo, to bude. No, ten deník mám já, kalich vlastní tvoje 
rodina,…“  
„Coţe?“ skočil jí neomaleně do řeči. „Promiň,“ zašeptal a zrůţověl. 
Protočila oči a pokračovala, jako kdyby nebyla vůbec přerušena. „… prsten dostane jeho ţena a ten jeho had je stále 
s ním.“ 
„Bomba. Co mám udělat?“ 
Její oči vyhledaly ty jeho. Ani jeden nepromluvil, ale rozuměli si zcela beze slov. Přikývl, zvedl se a políbil ji na tvář. 
„Vrátím se, neměj strach.“ 
„Ano,“ zašeptala tiše.  
 

*** 
 
„Kde je Isabel?“ Byla jeho první otázka, kdyţ se objevil v hale hotelu v Chicagu. Sirius, který byl tím, na koho byla tato 
otázka mířena, se zamračil. „Co je ti sakra do toho.“  
Regulus pozvedl obočí. „Je s ní něco? Mě to zajímat musí, brzy totiţ přibude do naší rodiny.“ Nechápavý výraz 
v obličeji jeho bratra, jej rozesmál. „Ty nevíš o tom, ţe si ji Temný pán, chystá vzít?“ 
„Co je ti do toho, co já vím!“ rozčílil se a z očí mu šlehaly blesky. „Isabel je v bezvědomí a určitě nemá v plánu,…“ 
Druhý muţ sebou trhl a zbledl. „To není moţné. Já, mám pro ni ţivotně důleţité informace.“ 
Jeho starší bratr, mu skočil do řeči. (Všichni všem skáčou do řeči. To je mi společnost.) „Řekni to mě!“ 
„Nemohu, promiň.“ 
Sirius v údivu široce rozevřel oči. „Ty se mi omlouváš?“ 
„Jo. Ale jak to tak vidím, tak jsem neměl.“ 
 
„Siriusi, rychle pojď sem. Isabel se probrala.“ ozval se odněkud Jamesův hlas. 
Oslovený muţ se podíval na bratra a pokynul mu, aby jej následoval. Šli vedle sebe, ani jeden se neměl k tomu, aby 
promluvil. Zastavili se před dveřmi a jako první vešel Sirius. „Počkej tady, zatím.“ Vešel dovnitř a potichu za sebou 
zavřel. Netrvalo to ani pět minut a dveře se opět otevřely a vyšel z nich zástup lidí. Ani jeden se na něj nepodíval. 
„Regulusi, pojď dál,“ odměřený hlas. 
Sirius jej minul a lehce se usmál. Nejmladší z rodu Blacků vešel a dveře se za ním zavřely. Udiveně se na ně podíval 
a pak se zaměřil na lůţku, ve kterém leţela Isabel.  
„Co je tak důleţité, ţe,…“ 
Sáhl do hábitu a vytáhl skleničku. „Tohle.“ 
 
Kdyţ Regulus Black, po několika hodinách, odešel z Isabelina pokoje. Všichni se nahrnuli dovnitř a chtěli vědět, co se 
stalo. „Moc se omlouvám, ale nemohu nic říct. Svázala jsem se slibem, a jak jistě víte,…“ nechala zbytek věty vyznít 
do ztracena a zvedla se z postele. „Jistě mě omluvíte, musím se připravit na dlouhou cestu.“ 
„Coţe?“ ozval se hromadný výkřik.   
„A aby nedošlo k nedorozumění. Nikdo z vás mi to nevyvrátí. Opakuji, nikdo." dodala, kdyţ uviděla nadechující se, 
Selene. 



 

 

25. kapitola 
 
Nakonec skončí vše dobře? 
 

 
Uběhlo dlouhých pár let, ale o, Isabel nikdo nic nevěděl. Nevěděli, kde se nachází, jak se jí daří. Jestli ţije. A kdyţ, 
tak, kdy se vrátí. Neměli o ní ţádné informace anebo si to alespoň mysleli. Nevěděli o ní nic jen ti, kteří podle ní ani 
nic vědět neměli. 
Dva roky po jejím záhadném zmizení, se rozkřiklo, ţe je Ten-jehoţ-jméno- se-nesmí-vyslovit hodně neklidný. Jako 
kdyby jej něco trápilo.  
 
Byl květen, kdyţ k britskému přístavišti (v Doveru), přirazila loď z Francie. Mezi těmi, kteří připluli, byla podivná trojice. 
Ţena s dítětem a skřítek. Malému chlapci byly necelé dva roky, ţena vypadala mladě a sálala z ní podivná magie. 
Jakýkoli čaroděj, kterého jste se později na ni zeptali, byl vyděšený. A jediné, co jste z něj dostali, bylo: „Šel z ní 
strach, ale ne zlo.“ Podivná kombinace, řekl kaţdý, kdo to uslyšel. Kdyţ ji však spatřil, musel potvrdit, ţe i na něj takto 
působí. 
Kdyţ vystoupili, několikrát se opatrně rozhlédli a teprve poté vstoupili na pevnou zem. Skřítek se k paní choval 
zvláště. Ne, ţe by neposlouchal. Spíš to vypadalo tak, ţe jsou nejlepší přátelé. Jeden muţ, který jim byl poblíţ, se 
svěřil svým přátelům, ţe jej poslala, aby si odpočinul a poté se vrátil kdykoli bude chtít. Za druhé také nevypadal tak, 
jak typičtí skřítkové. Měl pěkné oblečení a vypadal jako malý člověk.  
Poté se z přístaviště přemístili a zanechali po sobě jen napjatou atmosféru a mnoţství otázek, které nebyl nikdo 

nikomu schopen zodpovědět.  
 
„Reme, nezdá se ti, ţe je ta ţena podobná na,…“ otočila se na svého muţe černovlasá ţena. Její manţel zaměřil svůj 
zrak na dvojici, která se právě před chvíli, přemístila jen pár metrů od nich. Protřel si oči, neodpověděl. 

Neznámá se otočila po hlase a poloţila synovi ruku na rameno. Chlapec se na ni podíval a usmál se bezzubým 
úsměvem. „Já jsem Lennymu říkala, ať ti nedává ty zatracený bonbony.“ Chlapec se rozesmál nahlas a zašišlal. 
„Mami, oň za ťo němuše. Ja ši je pšišaloval.“ rozhodně.  
Ţena se obezřetně rozhlédla kolem a poté si vzala chlapce na ruce. „Víš, ţe bys o tom mluvit neměl.“ Poté jej políbila 
na tvářičku a postavila zpět na zem.  
Chlapec přikývl a zatvářil se rozhořčeně. „Sethe, co jsem ti říkala?“ 
„Já vím, nemám šišlat.“ 
Mladá matka pozvedla obočí a na svého syna se zamračila. „Tohle jsem na mysli neměla.“ 
„Isabel?“ tichý hlas. 
Oslovená se otočila po hlase a překvapeně nazvedla obočí. „Selene? Remusi? Co vy tady, já myslela, ţe jste 
v Chicagu.“ 
„Vrátili jsme se proto, aby zde mohli být pokřtěny naše děti.“  
„Děti?“ překvapená otázka. „Vy máte děti? A co Sev a Lily, co je s nimi?“ zatvářila se na chvíli ustaraně. Za okamţik 
však její obličej ztratil jakýkoli výraz. 
„Nechtěla by ses s námi posadit. Popovídáme si a,…“ 
Zavrtěla hlavou a otočila se na chlapce. „Třeba někdy jindy, musím Sethovi představit jeho otce.“ Otrávený výraz ve 
tváři jejího syna, ji vnutil na tvář úsměv. „Jak vidíte, tak se moc těší.“  
„Sirius o tebe měl strach a všude tě hledal.“ 
Isabel se zamračila a zkříţila ruce na hrudi, snad v obraném gestu. „Ano? To je zajímavé a co ty jeho románky? Mohli 
byste mu vzkázat, aţ jej potkáte, aby se mi vyhýbal! Nechtěla bych mu ublíţit, protoţe pro mě kdysi hodně znamenal.“ 
dodala a odešla. 
Oba dva nechápavě pozorovali její vzdalující se záda. Oba dva snad ztratili hlas. 
Neţ zašla za roh, ještě se otočila a smutně se na ně usmála. „Ať mě nikdo nehledá, nedělalo by to dobrotu. Brzy 
pochopíte, nemějte strach.“ 
 
„Mamííí?“ ozval se, po několika tichých minutách, hlas chlapce. „Proč jsi na ně byla taková? Oba dva tě mají rádi, bylo 
to poznat na jejich hlase. Mají o tebe strach.“ 
„Já vím zlatíčko. Je to pro jejich dobro,“ poklekla před syna a natočila si jeho tvář k sobě. „Nesmíš dát na to, co vidíš. 
Prosím, musíš pochopit, ţe není vše, jak se zdá. Poslouchej tohle,…“ poloţila svoji dlaň na jeho srdce a měkce se 
usmála. „ … a taky rozum. Nesmíš se nechat ovládnout nikým a ničím.“ 
Chlapec se zatvářil na chvíli nechápavě, pak však přikývl a poloţil svoji dlaň do její. „Měli bychom jít.“ 
 
Došli na Grimmauldovo náměstí.  



 

Isabel pomyslela na číslo domu a chytila svého syna za ruku. Trvalo to jen okamţik, dům se začal zjevovat. Pevněji 
sevřela jeho ruku ve své, došla ke dveřím a poloţila ruku na klepadlo, pohladila jej a pak sevřela v prstech. Zaťukala a 
domem se rozlehl hlasitý zvuk oznamující příchod návštěvy. 
„Kdo je tam?“ ozval se nepříjemný hlas. 
Isabel si odkašlala. „Oznamte prosím panu Regulusi Blackovi, ţe přišla Isabel Writte i se synem.“ 
„Jistě,“ ozval se opět a pak bylo slyšet jen vzdalující se kroky.  
Přešlapovali několik minut na místě, kdyţ se hlučně otevřely dveře a ven vykoukla ţena s novorozenětem v náručí. 
„Izi?“ tázavě.  
Kdyţ oslovená přikývla, dveře se otevřely dokořán a Isabel i se Sethem, mohli vejít. 
„Tvůj syn? Jak se jmenuje?“ 
„Beth, nepočká to, aţ budeme vevnitř?“ 
Přikývnutí a úsměv.  
Následovali paní domu, která je dovedla do jednoho z pokojů. „Omlouvám se za tenhle nepořádek, ale před 
nedávnem zemřela paní Blacková. Starala se o domácnost a tak kolem…“ 
Přidušené zakašlání ji přimělo k tomu, aby se otočila. Poté nadzvedla obočí, kdyţ uviděla jiskřičky smíchu v očích své 
přítelkyně. „Řekla jsem něco vtipného?“ 
„Ne,“ úsměv nahradil bezbarvý výraz. „Já jsem slyšela jiné zvěsti. Ale nenech se rušit, mám to od Siriuse a je 
všeobecně známo, ţe svoji, rodinu, moc nemusí.“ pokrčení ramen.  
„Já vím,“ přikývnutí. 
… 
… 
… 
„Pamatuješ na,…“ 
„Doufám, ţe vás dámy neruším.“ promluvil Regulus, který se objevil ve dveřích jako duch. „Isabel,“ lehce se uklonil a 
pak se otočil na malého chlapce. „Ty jsi,…“ 
Seth, se podíval na tmavovlasého muţe a poté sklopil oči. „Já jsem Seth.“ Stydlivě. 
Jeho matka se usmála. „Zlatíčko, copak s tebou je? Takhle se přeci většinou nechováš. Chceš snad udělat dobrý 
dojem? Jako tvůj otec,“ zklamaně.  
„Mami, já nechtěl. Já přeci nejsem jako on,“ nenávistně. „Nikdy nebudu jako on, nikdy.“ 
Manţelé se na sebe nechápavě podívali, poté se otočili na chlapcovu matku a pak na chlapce. „Sethe, nechtěl by sis 
lehnout? Určitě jsi po té dlouhé cestě unavený. Potřebujeme si s maminkou o něčem popovídat.“ 
Chlapec se otočil na matku. Kdyţ přikývla, zvedl se a následoval Elizabeth do hostinského pokoje. Ve dveřích se ještě 
otočil a usmál se. „Promiň, mami.“ 
Kdyţ se za nimi zavřely dveře, Regulus se posadil a podíval se na, Isabel. „Je mu dost podobný. Co jste vůbec dělali 
celé ty roky? Neměli jsme o vás ţádné informace.“ 
„Dcera? Jak se jmenuje?“ zeptala se, aniţ by odpověděla na poloţenou otázku. 
„Sybil.“ 
„Co udělala Beth s deníkem?“ 
„Nemám zdání,“ postavil se a došel k oknu. „Proč ses vrátila? Všichni si mysleli, ţe jsi to vzdala. Začali jsme ţít svoje 
ţivoty. Přestali jsme doufat a věřit, ţe se něco změní.“ 
I ona se postavila, z očí ji začaly šlehat blesky. „Co jste doprdele dělali? Vy jste seděli doma se zaloţenýma rukama a 
čekaly, ţe se něco změní! To snad nemyslíš váţně!“ 
„Co jsme měli dělat! Dali jsme všanc svoje ţivoty. Máme rodiny, lidi, které milujeme. My nemůţeme jen tak vypadnout 
a nedat o sobě vědět! Nechala jsi nás abychom,… “ 
Ani jeden z nich nezaslechl, přes svoji hádku, ţe se Elizabeth vrátila, aţ kdyţ promluvila. „Regulusi, měl by sis také jít 
lehnout. Nech to na mě, prosím.“ 
„Kdyţ myslíš,“ přitáhl si svoji ţenu k sobě a políbil ji na tvář. „Přijď co nejdřív do postele, ano? Ty si také potřebuješ po 
dlouhém dni odpočinout.“ 
„Díky,“ odpověděla a dlouze jej políbila. „Jen běţ.“ 
Zavřel dveře a po, Isabel se ani nepodíval. 
„Nechápej ho zle, má o nás strach. Já jsem věděla, ţe se vrátíš a potom, co se otec změnil,… Začal se chovat hodně 
podezřívavě a dokonce se mě zeptal, jestli jsme někomu neřekla o,… Ty víš o čem.“ 
„Myslíš, ţe ví o tom,…“ 
Ani jedna nemohla říct, co myslí, ale obě věděly, o co se jedná. Chvíli se na sebe dívaly ani jedna nepromluvila, 
mlčely.  
„Co je s deníkem?“ 
„Vytvořila jsem jeho kopii a originál zničila. Nemá ani ponětí o tom, ţe přišel o jeden.“ 
„Dva,“ doplnila ji a sklopila pohled. „Myslíš, ţe se ještě změní? Doufala bych v to. Ne kvůli sobě, ale aby měl Seth 
otce, aby měl někoho… Nějaký vzor, který,…“ rozplakala se dlouho potlačovaným smutkem. 
„Isabel, já jsem ho poznala. Nějaký čas jsem ţila v tom, ţe v něm něco je, ţe cítí. Myslela jsem, doufala jsem, ţe má 
srdce, ale byl to omyl.“ odmlčela se a křivě se usmála. „Pak udělal jednu věc a,… Ublíţil někomu, koho mám ráda. 
Několikrát.“ 



 

 
Obě dívky si povídaly aţ do rána. Kdyţ na ně ke třetí hodině ranní, dopadla únava, lehly si na lůţko a usnuly drţíce 
se za ruce. 
Víčka se jim chvěla s příchodem snů a poté se probudily, s výkřikem na rtech a ledovým potem na těle. Vyměnily si 
pohledy a polkly.  
 

*** 
 

„Pane, očekáváte někoho? Před sídlo se před chvíli přemístila, nějaká ţena i s dítětem.“ Přitočil se k Temnému 

pánovi jeden z jeho přisluhovačů a uklonil se tak, aţ se skoro nosem dotýkal země.  
Voldemort na chvíli zaváhal, kdyby jeho „poskok“ na chvíli zvedl pohled, jistě by se divil a nebyl schopen slova, jeho 
oči se naplnily strachem. Něco nevídaného u člověka, který celý svůj ţivot zasvětil tomu, aby všem ukázal, ţe nemá 
strach a ţe neexistuje nikdo, kdo by mu jen nepatrně, ten strach nahnal. Ale právě teď, se to stalo.  
„Nemám zdání o tom, ţe bych někoho zval. Zeptej se a pak, pak se s tím vypořádej,“ rozkázal mu a na chvíli se 
zamyslel. Jeho stoupenec jiţ byl na odchodu, kdyţ jej zastavil hlas pána. „Ne! Vyřídím to sám! Odejdi a nech mě o 
samotě. Hned!“ Muţ jen přikývl a odešel. 
Temný pán, se postavil a rychlým krokem došel ke vstupním dveřím svého sídla. Zastavil se, s rukou na klice a na 
chvíli zavřel oči. Co kdyţ je to ona? Co kdyţ? „Ne!“ vykřikl nahlas a rozrazil dveře. 
Jejich pohledy se setkaly a první, kdo promluvil, byl on. „Ty? Myslel jsem, ţe uţ neţiješ.“ Poté jeho pohled padl na 
malého chlapce. „To je,…?“ 
„Kdo?“ 
Muţ, kterého kdysi dávno znali jako Toma Raddla, se zatvářil nechápavě. „… můj syn.“ doplnil a s otázkou v očích se 
podíval na, Isabel a pak na Setha.  
„Ano, je to tvůj syn. Bohuţel,“ dodala potichu a sklopila pohled. Ozvaly se kroky a poté utichly. Někdo se před nimi 
zastavil a zůstal stát. Zvedla pohled a její oči se zabodly do těch jeho. „Isabel, já,…“ polkl.  
Konečky prstů se dotkl její tváře, poté rtů a nakonec sjely na krk. Chvíli je ponechal na místě, stiskl a přitáhl si ji 
k sobě. Vzdorovala, ale jen okamţik. Poddala se tomu pocitu, pocitu, ţe je někým milována. Opětovala jeho polibky a 
tiskla se k němu těsněji a těsněji.  
„Mamííí,“ vyrušil je pisklavý hlas jejich syna. Poté se propletl mezi ně a doţadoval se pozornosti. „Mami, vem mě do 
náruče, prosíím.“  V jeho hlase byla potlačovaná úzkost a strach, ţe jej uţ nechce. 
Její pohled se vrátil k němu a chytila jej do náruče. Zvedla ho do výšky a podívala se do jeho oříškových očí. „Copak, 
zlatíčko?“ 
Chlapec zavrtěl hlavou a oči se mu naplnily slzami, opřela si jej o rameno a on na něj poloţil hlavu. Na tváři se mu 
rozlil úsměv a ušklíbl se na Voldemorta. Který se, k chlapcově údivu, široce usmál.  
„Ano, můj syn.“ zašeptal.  
 
„Zavolejte, Niobe!“ vykřikl, jakmile vešli do síně a dveře se za nimi nehlučně zavřely. 
Pokynul jí, aby se posadila a sám se usadil do obrovského křesla, které trůnilo naproti dveřím. Isabel se posadila po 
jeho pravici a otřásla se, snad strachem. Seth, se k ní přitiskl blíţ a zavřel oči. Drţel se jako klíště. 
Během několika minut, se před nimi objevila, Niobe. „Pane,“ otočila se na Voldemorta a sklopila pohled. Isabel, se 
uchichtla. Druhá ţena vyhledala její pohled a chvíli nedýchala. „Paní,“ uklonila se a o krok ustoupila. 
Muţ si je obě změřil pohledem a poté v otázce, pozvedl obočí.  
„Niobe, odveď mého syna do jeho pokoje! Splníš vše, o co tě poţádá! Rozuměla jsi?!“  
Isabel lehce zavrtěla hlavou a odkašlala si. „Našeho syna.“ 
„Ano! Mohu odejít?“ 
Propustil ji pokynutím ruky. Isabel postavila svého syna na zem a pohlédla mu do očí. Chvíli si vyměňovali pohledy, 
poté Seth přikývl, políbil svoji matku na tvář. Uklonil se otci a odešel. 
„Musím přiznat, ţe jsi „našeho“ syna, skvěle vychovala. Bude to ten nejlepší nástupce, jakého jsem si mohl představit. 
Budu a jsem na něj hrdý. Je mi, aţ neuvěřitelně, podobný.“  
„Ano, je.“ Odpověděla. Doufala, ţe nezahlédl anebo alespoň nepocítil změnu v jejím chování. Zbledla a nervózně 
skousla rty. Kapička krve stekla po rtu, olízla ji, zhluboka se nadechla. „Pane, měla bych otázku. Mohu?“ 
Otočil se na ni. Mátlo ho, jak se chová, jak se během chvilky, v mţiku, dokáţe změnit. Nepřipouštěl si to, ale děsila 
ho. Nemohl vědět, co od ní má nebo můţe očekávat. „Změnila ses. Co jsi celé ty roky dělala.“ 
„Studovala,“ odpověděla mu. „Já,… jedná se o tu otázku. Mohu?“ přikývnutí. „Proč jsi neřekl, ţe máš ještě dceru? 
Měla jsem sen a…“ 
Podíval se na ni, v očích se mu mihla zlost. „Jak,… Ty víš, kdo?“ 
„Ano. Vím. Proč jsi to tajil, proč jsi pouţil svoji dceru k tomu, aby,… Jaké jsi měl právo! Zničil jsi jejich ţivoty! Neţ se 
budeš pokoušet na mě pouţít nějaké ze svých oblíbených kouzel, nezapomeň, ţe jsem ti porodila syna. Mám právo 
na otázky.“ Během řeči se postavila a i jí z očí šlehaly blesky. Vytáhla hůlku a začala si s ní hrát mezi prsty. 
„Nezapomeň, studovala jsem.“ Zašeptala nebezpečně tiše a zabodla svoje oči do jeho. Jeho a její ledovost spolu 
bojovali. Nakonec zvítězila ta její. 



 

Cukalo mu ve tváři, ale dokázal se ovládnout. Skousl zuby, aţ zaskřípaly. Zhluboka se nadechl a otřel si tvář. 
„Vyhroţuješ mi?“ 
„Ne, varuji tě. To je velký rozdíl.“ Kontrovala mu a usmála se jeho reakci. 
Postavil se a promluvil, zády otočen k ní. „Ano, dcera, je to moje dcera a ví o tom. Myslím, ne, vím, ţe to stačí. Nikoho 
dalšího to zajímat nemusí.“ 
„Ne, nemusí.“ 
 

*** 
 

„Ty jsi jejich, syn?“ otočila se na Setha a v očích se jí mihlo rozčarování. „Nezmínil se o tobě, nikdy! Proč, snad se za 
tebe nestydí?“ 
Podíval se na ni a pohrdavě pokrčil rameny. „Však já o něj nestojím.“ 
„Nezdá se ti, ţe jsi prostořeký?“ 
„Ne. Vám se nezdá, ţe jste zlá! Vy se mi vůbec nelíbíte a také,… Neţárlíte?“ zvrátil hlavu a nadzvedl obočí. 
Chvíli jej propalovala pohledem a pak promluvila. „Na koho, na tebe? Dovol, abych se zasmála. Já jsem jeho 
prvorozená dcera. Ne ţádný nemanţelský spratek.“ zavrčela.  
„On si tvoji matku vzal?“ 
„Ne,“ zašeptala zlomeně a posadila se na zem. „A ani mě nemá rád. Nikdy nikoho neměl a ani nebude mít rád. 
Nevím, proč si stále namlouvám opak. Jsem naivní husa.“ 
 
Dokáţete si představit malého, dvouletého chlapce, kterak utěšuje o patnáct let starší dívku? Ne? Tak právě to, se 
teď, za pár chvil, stane. 
 
Postavil se, došel k ní a posadil se napravo od ní. „Niobe, můţeme zabránit tomu, aby se to jiţ nikdy neopakovalo, 
můţeme,… Moje máma ti pomůţe, stačí ji jen říct a …“ 
„Myslíš?“ podívala se na něj, v očích se jí mihly plamínky naděje. Doufala, ţe ta naděje nezhasne, ţe bude plápolat a 
snad i hořet. „Měla bych to zkusit. Běţ si lehnout, bratříčku.“ Usmála se, uloţila jej do postele a odběhla do svého 
pokoje. 
 

*** 
 

Uběhlo několik hodin, neţ se Isabel vzdálila do svého pokoje, kde na ni jiţ Niobe čekala. Měla sevřenou dlaň, něco 
v ní schovávala. „Je s Vámi?“ promluvila ze stínu a čekala odpověď. 
„Ne, není. Proč?“ 
„Já,“ zavrtěla hlavou. Raději nic.“ Odpověděla a měla se k odchodu. 
Isabel ji chytila za rameno a otočila si ji čelem k sobě. „Počkej, stalo se něco?“ 
Dívka sklopila oči a něco zašeptala. „Mám něco, co určitě potřebuješ. Mám něco, co zabrání tomu, aby dál vraţdil. A 
snad to zabrání tomu, aby … můţe být konec jeho zlým činům.“ 
„Máš,…“ 
Přikývla a potěšením jí zrudly tváře. „Medailonek. Mám jeho medailon, dal mi ho darem, jako dědictví. Řekl, ţe je jeho 
rodiny, ţe mi tím prokazuje úctu a lásku. Chránila jsem jej jako oko v hlavě a on? Odvděčil se mi tak, ţe mi neustále 
ubliţoval a ubliţuje.“ Opět se otočila na, Isabel. „Kolik jich ještě máte zničit?“ v očích se objevily plamínky zájmu. 
„Dva, hada a pohár Helgy.“ 
Niobe, se ošila. „Co ten diadém? Našlas jej?“ 
„Ano, uţ neexistuje. Stálo mě to dost sil, ale něco mi pomohlo. A pak, ţe studium není prospěšné. Mohla bych 
vyprávět o tom, jak mi několikrát zachránilo ţivot to, co jsem se ve škole a při samostudiu naučila. Nebo snad mám 
několik ţivotů? Kdo ví?“ pokrčila rameny a rozesmála se. „Nenapijeme se?“ luskla prsty a v mţiku se na stolku 
objevila láhev s vínem a dvě skleničky. „Piješ červené, Ni?“ 
„Jistě.“ I ona se usmála. Posadily se ke stolečku, který stál napravo od okna, a přiťukly si na zdraví. „Snad vše vyjde a 
budem konec všemu zlému.“ pronesla optimisticky a napila se ze skleničky. 
 
Myslíte si, ţe je někdy moţné říct: Vše se v dobré obrátí. Nebude zlo a všichni se budou mít lépe? Moţná. Je dobré 
v to doufat a něco pro to udělat. Jít svému štěstí vstříc a nečekat, ţe se něco změní samo! Bohuţel se můţe objevit 
někdo, kdo to změní, ale k horšímu. 

*** 
 
Temný pán seděl na svém trůnu a přemýšlel. Neustále v něm hlodal malý červíček pochybností, který mu velel, aby 
se nad vším zamyslel. Aby přemýšlel o tom, proč se Isabel vrátila, jaký k tomu měla důvod. Jak to, ţe se vrátila aţ po 
dvou letech. Po tom, co se mu začalo zdát, ţe se něco děje. Ţe vše není takové, jak se zdá. Pak se stalo něco, co jej 
v tom ještě utvrdilo. 
 



 

„Pane,“ rozrazily se dveře a v nich stála rozlícená ţena. Mokré vlasy ji vlály kolem zrudlého obličeje a v očích se jí 
zračilo odhodlání a touha po uznání. „Já, já,… Vím, proč se vrátila, vím,…“ 
„Mlč! Co tu chceš, Bello?“ vykřikl a upřel na ni pohled svých rudých očí. „Čemu, nebo komu, vděčím za tvoji milou 
návštěvu?“ ušklíbl se. 
Poklonila se aţ k zemi a nepatrně zvedla hlavu. „Děkuji, pane. Je mi ctí,…“ polkla. 
„Nechtěla bys mi políbit boty? Co bys řekla jednomu malému Cruciu?“ uchechtl se. „No tak, co máš na srdci?“ 
rozesmál se ledovým smíchem. (Fakt super vtípek. Co říkáte?) 
„Vrátila se proto, aby vás zabila. Je tady kvůli tomu, aby,… Chce vás zničit, chce vládnout místo vás. Nikdy Vás 
neměla a nebude mít ráda. Nikdy. Ne tak jako já,…“ poslední větu zašeptala a zrudla. 
„Jako ty? Zajímavé, zajímavé,“ ticho. „Dobře, hmmm, zavolejte moji snoubenku a mého syna,…“ vykřikl hlasitě, aţ se 
skleničky na stole zachvěly.  
„Syna?“ tiché šeptání se rozlehlo ztichlou síní.  
 
O co mu jde? Co chystá? Dozvíme se, co se v jeho šíleném mozku odehrálo za hrůzný scénář a co čeká Isabel a 
jejího syna? 
Bude to něco, co ještě více podnítí touhu po tom, aby zaplatil. Touhu po tom, aby byly všechny jeho skutky 
potrestány. Pomstě a spravedlnosti bude učiněno zadost. 
 
Trvalo to jen okamţik a do místnosti vstoupila rozespalá Isabel. V náruči drţela syna, který kulil ospalé oči na celé to 
divadlo a v závěsu za ní, šla, Niobe. „Co ty tady!“ vykřikl na dívku a ohnal se hůlkou. Niobe, se zhroutila k zemi 
s výkřikem na rtech. Poté hůlku sklonil. „Běţ pryč a vem sebou mého syna! Nemusí vidět,… zatím nemusí nic z toho 
vidět.“ 
„Ano, pane,“ tázavě se podívala na, Isabel, která jen pokrčila rameny. „Odpusťte,“ vzala Setha z matčiny náruče a 
odešla. Ve dveřích ještě otočila hlavu a smutně se usmála. Ze rtů ji bylo moţné vyčíst jen: Promiň. 
Jakmile dvojice opustila celé dějství a zavřela za sebou dveře, otočil se Voldemort na, Isabel a ledově mu blesklo 
v očích. „Lásko, tady Bella, projevila jistou starost o to, ţe ke mně nejsi upřímná. Zdá se jí, ţe si hraješ s mými city a 
chceš mě jen vyuţít. Co tomu říkáš!“ upřel na ni pohled svých rudých očí a čekal odpověď. 
„Pane,“ uklonila se. „Není moţné, aby vám někdo dokázal lhát. Vy snad myslíte, ţe by bylo moţné vás… Promiňte mi 
tak troufalé slovo. Jakkoli ošálit?“ 
Temný pán se pohodlně opřel do svého křesla a přehodil nohu přes nohu. Chvíli se díval na, Isabel, poté na Bellatrix 
a nakonec jeho pohled spočinul na jeho snoubence. „Jistě, ţe ne.“ zamumlal samolibě a olízl si své tenké rty. „Budu 
však muset vyzkoušet tvoji loajalitu. Přiveďte sem toho opováţlivce!“ Jeho oči, se zabodly do Isabeliných a čekaly její 
reakci na to, aţ uvidí toho lotra. 
 
Přivedli zuboţeného a zlomeného člověka, který neměl ani sílu na to, aby zůstal stát. Pustili jeho paţe a on se svalil 
na zem. Udělala jsem několik kroků a zastavila se u jeho nohou. Něco uvnitř mě, mi říkalo, ţe tu osobu znám a moc 
dobře. Sehnula jsem se k jeho tváři a dotekem jej donutila, aby se na mě podíval. „Jamesi?“ zašeptala jsem a oči se 
mi naplnily bolestí. Zamrkala jsem, abych zahnala slzy, které se mi hrnuly do očí, opět se postavila a podívala se na 
Voldemorta. „Pane, co ode mě očekáváte?“ 
Do mých slov zaznělo nevěřícné: „Isabel, co ty tady?“ Otočila jsem se za tím hlasem a uviděla Jamese, který se snaţil 
postavit, a v jeho očích se objevila nevyřčená otázka. „I ty?“ Nechápala jsem její význam, ale nejspíš někdo z přátel 
zradil.  
„Pottere, jak to, ţe jsi nás poctil svoji návštěvou!“ vyletělo ze mě ledově dřív, neţ jsem tomu mohla zabránit. „Jak to, 
ţe se nechal chytit chytač? Není to ironie?“rozesmála jsem se. V duchu jsem se však divila tomu, jak se chovám.  
Temného pána nejspíš začal náš rozhovor nudit, promluvil. „Myslím, ţe to stačí. Pouţij na něj pár Cruciátů a pak jej 
zabij. Nemáme čas na hrátky.“ 
 
„Niobe,“ promluvil Seth na svoji nevlastní sestru hned, jak byli v bezpečí jejího pokoje. „co se stalo?“ 
Dívka se na něj otočila a pokrčila rameny. „Já nevím,“ plačtivě. „Určitě se stane něco hrozného, a proto tě tam 
nechtěl, snad,…“ 
Chlapec jí skočil do řeči. „Máma bude muset někoho zabít.“ informativně, zcela bez emocí. „Neměj strach,“ uklidňoval 
ji.  
„Strach? Já se nebojím, ale,… Tobě nevadí, ţe někoho zabije?“ 
„Máma,“ smích. „ta by neublíţila ani mouše. A člověk, ten je s ní v naprostém bezpečí. Hlavně nedej na to, co vidíš. 
No, někdy je iluze doopravdy dokonalá.“  
Pokrčení ramen dala najevo, ţe tomu stejně nevěří a posadila se na zem. V ruce stále svírala medailonek a několikrát 
pohladila jeho chladný kov. „Stejný jako on, jako jeho srdce.“ Ze záňadří vytáhla dýku, která měla ostří ze zubu 
baziliška. „Víš, co to je?“ otočila se na Setha.  
V jeho očích se objevilo poznání a uctivě přistoupil k sestře a pozoroval zbraň, kterou svírala v ruce. „Je na něm 
nějaký jeho jed? Máma říkala, ţe je to jedna ze zbraní, kterou je moţno pouţít.“ 
Přikývnutí z její strany, mu podalo potvrzení k jeho tvrzení, usmál se a poloţil jí ruku na rameno. 
 



 

Vrátíme se do síně, kde se očekává veliké mučení. I my, se budeme moci přesvědčit o loajalitě naší hlavní hrdinky. 
Která strana, je pro ni ta pravá?   
 
V ruce sevřela hůlku a podívala se do jeho očí, které se jí zarývaly aţ do mozku. Koutkem oka se zadívala na stojící 
osobu, která to vše pozorovala ze stínu. Ucítila, ţe se ji někdo snaţí dostat do hlavy. Pevněji sevřela hůlku a otočila 
se na Temného pána. „Pane, mohla bych poprosit jednoho z vašich nejvěrnějších, aby moji hůlku zkontroloval?“ 
„Jistě,“ ukázal na muţe ve stínu. „Severusi, byl bys tak laskav!“ 
 
Mě hodně známá osoba, se vyloupla ze stínu. Nyní se jiţ mému pohledu vyhýbala. Tak to je ten zrádce? Musela jsem 
se tomu zasmát. Mohla bych,… 
Vzal moji hůlku a několikrát s ní zakrouţil a pak se na mě konečně podíval. „V pořádku,“ zašeptal. Poté přidal na 
intenzitě a tu samou větičku vykřikl. 
„Děkuji,“ převzala jsem ji od něj a mávla. S hůlky vytryskly jiskry a poté rudý paprsek, který se zapil do hrudi Jamese 
Pottera. Trvalo to chvíli, anebo snad věčnost? Muţ se zhroutil do klubíčka, křičel bolestí. Kdyţ vykřikl poprvé, cukla 
jsem sebou. Mávla jsem hůlkou podruhé,… 
„Co se stalo!“ vykřikl hrozivě. 
Muţ stále sebou házel, ale z úst mu nešly ţádné výkřiky. 
„Pane, nechci si nechat trhat své uši a také,… Nahoře je náš syn!“ 
Přikývl. „Dobrá. Uţ to ukonči! Je vidět, ţe jsi věrná a mohu ti ve všem důvěřovat. Převezmi ode mě tento snubní dar, 
který patřil naší rodině uţ od nepaměti.“ 
Mávla jsem naposledy hůlkou a do hrudi jednoho z mých přátel, se vpil zelený paprsek. Ucítila jsem, ţe sebou jedna 
z osob trhla a nevěřícně se na mě podívala. Neměla jsem sílu, abych se otočila. Ne, teď ne! 
„Pane, zbavím se toho těla.“ Neptala jsem se, ale oznamovala. 
K Voldemortovi se natočila Bellatrix a něco mu zašeptala. „Dobře,“ mávl rozhořčeně rukou. „běţ to zkontrolovat.“ 
Přistoupila k tělu, aby přezkoumala jeho ţivotní funkce. Zcela záměrně se vyhýbala pohledu na mě. Zavrtěla jsem 
hlavou a čekala na její ortel, který mohl být jedině,… 
„Je, mrtvý.“ 
„Co jsi čekala?“ 
Neodpověděla a opět se otočila na svého pána, v očích slzy. „Odpusťte, já,… Myslela jsem, ţe …“ 
Na nic jsem nečekala a nechala je o samotě. V ruce hůlku a před sebou nechala levitovat tělo Jamese. Došla jsem do 
sklepení a posadila se na zem. „Tak to je super.“ 
 
Kdyby někdo vešel, jistě by se posadil také. Tohle nikdo z nich nečekal, ţe by se tolik změnila? Jak, ale řekl její syn: - 
někdy je iluze doopravdy dokonalá. 
 
Vytáhla z kapsy lahvičku a z muţovy hlavy vytrhla vlas. „Kdyby tušil, kde jsem všude pobývala za ty dva roky. Nejspíš 
by mi nikdy nevěřil.“ zašeptala a tiše se rozesmála. Hodila jej do skleničky a nechala, aţ se vlas rozpustí. „Něco jako 
mnoholičný lektvar, ale dá se pouţít i na věci.“ Promluvila dost hlasitě. 
„Jak jsi věděla, ţe jsem to já?“ ozval se muţský hlas. „Mohla jít za tebou Bellatrix anebo,…“ 
„Seve, Severusi Snape, myslíš, ţe tě nepoznám? Tvá aura je jedinečná a nezaměnitelná, tu nikdo napodobit 
nedokáţe. Ne, ani on ne.“ 
„Jak,…“ 
„Myslím, ne, vím, ţe na takové otázky není čas. Můţeš ti zůstat, ale o nic se nesnaţ.“  
Dál jsem mu jiţ nevěnovala pozornost. Všechno muselo být uděláno přesně, nemohla jsem učinit chybu. Nesměla 
jsem nic pokazit. Mohlo by to mít nedozírné důsledky. Několikrát jsem zakrouţila hůlkou a na zemi se objevila 
panenka. Opřela jsem se o zeď a naposledy mávla hůlkou. Hračka se začala zvětšovat, aţ nabyla lidských rozměrů.  
Nyní stačilo jediné, pokapat panáka lektvarem a celý proces byl hotov. Jakmile na něj dopadla poslední kapka, začal 
se měnit aţ vedle těla Jamese, leţelo jeho identické dvojče. 
„Jak?“ 
Pokrčila jsem rameny a přistoupila k tělu. „Pomůţeš mi? Musím jej přemístit pryč. Stačí, kdyţ jej vezmeš před 
pozemky a pak na něj poloţíš toto přenášedlo. O nic dalšího se jiţ starat nemusíš.“ Sehnula jsem se k Jamesovi a 
zamumlala kouzlo. Celá postava se začala zmenšovat a hrudník se jí začal zvedat. 
Severus ode mě převzal přenášedlo, do kapsy si vloţil malého Jamesíčka a odešel ze sklepení. Zhluboka jsem se 
nadechla a sjela po zdi k zemi. Poloţila jsem hlavu do dlaní a chvíli přemýšlela. Co teď s tělem? Za několik hodin by 
celé kouzlo vyprchalo a celá hra by přišla vniveč. Vzala jsem naposledy do ruky hůlku a pronesla nad panákem 
dlouhé zaklínadlo s asijské magie. Věděla jsem, ţe mě hodně vyčerpá, ale bylo to nutné. Po ukončení zaříkávání, 
jsem vzala normální, mudlovský zapalovač a přiloţila k tělu. Trvalo chvíli, neţ přeskočila jiskra a tělo vzplálo jako 
troud. Pach „spáleného masa“, se nesl celým sklepením aţ do síně. 
 
„Pane, ţádá vás o slyšení, Narcissa Black-Malfoyová. Má pro vás velmi důleţité informace. Pouze opakuji to, co mi 
sdělila.“ dodal, jako by na omluvu.  
„Dobrá. Pošlete Bellu, aby se podívala, co se děje ve sklepení a přiveďte její sestru.“ 



 

 
*** 

 
Ten samý den, ale v jinou hodinu, v sídle rodiny Blacků, na Grimmauldově náměstí, se něco stalo. Chcete vědět co? 
Tak pojďte se mnou a nechte se vést. Jak bylo řečeno – Ne vše je takové, jak se zdá. Dejte si pozor na to, co vidíte. 
Smysly se dají lehce ošálit.  
 
Regulus Black, se chystal na to, ţe se zbaví toho, co jej tolik let tíţilo. Před ním stál pohár, na kterém byl vyobrazen 
znak Helgy z Mrzimoru a v kterém byla část Voldemortovi duše. Vedle něj leţela hůlka a kniha plná kleteb a kouzel 
z černé magie. Zhluboka se nadechl a pak vydechl. Mávl hůlkou a kniha se otevřela na místě, kde bylo potřeba. 
Někdo zaklepal na dveře, ale nikdo na to nijak nereagoval. Regulus zůstal sám v domě, jeho ţena i dcera, dokonce i 
Krátura, byli pryč. Zaklepání se ozvalo opět, tentokrát hlasitěji. Znovu se nic nestalo, jen ticho naplnilo celý prostor. 
„Regulusi, ihned otevři ty dveře! Vím, ţe tam jsi!“ ozval se ţenský hlas. „Vím, o co se snaţíš, ale ještě je čas. Nechceš 
přeci dopadnout jako tvůj bratr!“ 
Muţ zavrtěl hlavou, stále odhodlán k tomu, ţe zničí ten zatracený viteál. Nic mu v tom nemohlo zabránit, nic. Nečekal 
však, ţe se stane tohle. 
Z venku se ozval výkřik a pak tlaková vlna, která rozrazila dveře, ţe vyletěly z pantů. Ozvalo se několik hlasů a pak po 
schodech vyběhlo několik párů nohou. Zastavily se před dveřmi a opět se ozval ţenský hlas. „Otevři nám a já to 
pánovi vysvětlím. Řeknu, ţe tě někdo omámil, donutili tě k tomu. Tohle bys nikdy neudělal. Vím to, protoţe,… Řekla 
mi to tvoje ţena.“ 
„Beth?“ nevěřícný hlas. „Ne, tohle by ona. Ne! Je konec.“ 
„Maximo bombarda!“ a i tyhle dveře následovaly ty vstupní. 
Ve dveřích se objevila tlupa osob v černých kápí. První byla ţena, její blond vlasy vykukovaly zpod kápě. Za ní stál 
muţ, i on měl světlé vlasy a několik dalších osob. 
„Cisso?“ zašeptal jediné slovo a pod náporem několika omračovacích kouzel, se zhroutil k zemi. „proč?“ Bylo poslední 
slovo, které mu uniklo skrz rty. 
 

*** 
 

Opět se vrátíme do sídla Temného pána alias Voldemorta. Vše se, pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Stačí jen vyčkat a 
dozvíte se úplně vše. Moţná zvíte i něco, co jste nevěděli anebo jste o tom neměli ani potuchy. Anebo je vše jisté? 
 
Bellatrix, sešla do podzemí, jak ji poručil pán, v hrůze čekala jen to nejhorší. Zápach spáleného masa to jen 
potvrzoval. Několikrát polkla, neţ se zastavila jen pár kroků od Isabel, která se smála šíleným smíchem. Zachytila se 
zdi a sevřela chřípí svého nosu. Ten puch byl přímo odpudivý. „Ty jsi ho,…“ polknutí. „… doprdele. Ty jsi ho zapálila a 
nechala shořet!“ 
Opět smích. 
Bella, na nic nečekala, otočila se a vyběhla zpět do síně. Kde ji čekalo další překvapení v podobě bratrance. Toho, 
kterého snad i měla ráda.  
„Pane, ţádá vás o slyšení, Narcissa Black-Malfoyová. Má pro vás velmi důleţité informace. Pouze opakuji to, co mi 
sdělila.“ Uslyšela muţský hlas a zůstala stát. 
Do místnosti vešla Cissa v doprovodu svého muţe a několika Smrtijedů, vedli před sebou svázaného muţe, kterým 
nebyl nikdo jiný neţ Regulus Black. Její sestře hrál na rtech úsměv, Lucius se tvářil jako vţdy. 
„Pane,“ poklona. „Dozvěděla jsem se, od vaší dcery, Elizabeth, ţe se můj bratranec chystá na zničení jedné věci, 
která má pro vás nehoráznou cenu. Jde o tohle,“ poslední větu řekla záměrně hlasitěji. Z torny, kterou drţel jeden ze 
Smrtijedů, vytáhla jeden ze zbývajících viteálů.  
Voldemort vyskočil na nohy a přiběhl k nim. „To snad není moţné! Jak,…“ 
 
Mezitím, jak se bude (námi všemi milovaný Voldík) rozplývat nad tím, co pro něj udělali a bude jim děkovat. My 
bychom se mohli vrhnout na to, ţe si řekneme, co víme. 
Za prvé a za další a další. Takţe. Máme zničeno jiţ dost viteálů anebo ne? Víme o tom, ţe nám chybí Naginy a 
moţná i pohár. Ale, je to doopravdy tak? Víme, co jsme viděli? Doopravdy se můţeme spolehnout na náš zrak? Na 
naše smysly? 
 
Isabel, se vydala zpět do síně, zastavil ji však výkřik lorda. „To snad není moţné! Jak,…“ Chvíli zůstala nerozhodně 
stát a pak vešla. Celá místnost ztichla, nikdo nepromluvil, nikdo nedutal. 
„Mohla bych být tak smělá a zeptat se, co se stalo?“ 
Slova se ujal Lucius Malfoy a dal se do vyprávění všeho, co se událo během dnešního rána. Kdyţ dokončil svůj 
výklad, bylo několik okamţiků ticho a pak se ozval potlesk. „Skvěle, sestřičko. Věděla jsem, ţe je mezi námi zrádce, 
ale on?“ 
„Bello, co ty tady?“ otočila se blondýna na svoji černovlasou sestru a zkřivila obličej v úsměvu. „Vypadá to, ţe jsi 
nadšená.“ 



 

„Hmmm. Vypadá to, ţe ses s manţelem udobřila anebo neví o tom, ţe,…“ 
„Mlč!“ k ohromení všech, namířila hůlku na svoji starší sestru a vykřikla kletbu. „Crucio!“ 
Tmavovláska se svezla k zemi a zmítala se bolestí na zemi. Blonďatý muţ, zachytil ruku své ţeny a stiskl. I ona 
bolestí zkřivila obličej a hůlku upustila. „Auu. Pusť, to bolí.“ 
„Cisso, co to mělo znamenat?“ zasyčel. 
„Nic, drahý. Nic se nestalo, doopravdy je vše v pořádku.“ 
„Ticho! Běţte si svoje soukromé hádky vyřizovat někam jinam. Nikdo z nás na to není zvědavý. Hned!“ dodal, kdyţ 
viděl, ţe se nemají k odchodu.  
„Isabel, odveď toho ničemu do sklepení a poté se vrať do svých komnat. Přijdu tě navštívit.“ Dívka, snoubenka, 
přikývla a chytila mladého Blacka v podpaţí. Pomalu odcházela a nevěnovala nikomu pozornost. „Ty, běţ s ní.“ 
ukázal na jednoho ze svých Smrtijedů a ten ji následoval.  
Sešli do podzemí, kdyţ promluvil. „Isabel!“ Ten hlas znala, musela se otočit. Muţ sejmul masku a do jejích očí se 
dívaly oči, které tolik milovala. „Siriusi? Co ty tady?“ zašeptala a zastavila se v půli kroku. 
„Myslím, ţe nejlepší bude, kdyţ zamíříme do cely, tam nás nikdo rušit nebude.“ 
Přikývla. 
… 
„Beth, za námi přišla. Nevím, od koho se dozvěděla, ţe bojujeme proti Voldemortovi. Našla naši skrýš a řekla nám o 
všem, co jsi udělala a ţe budeš na jeho hradě. Všichni mají mnoholičný lektvar, aţ na mě, ale bylo to dost riskantní.“ 
Musela jsem jej přerušit. „Regulus ví o tom, ţe,…“ 
Ten, o kterém se mluvila, sebou cukl a já se na něj podívala. Měl v ústech roubík. Otočila jsem se zpět na Siriuse a 
čekala. „Můţeš,“ zamumlal. 
„Vy idioti,“ vykřikl, kdyţ jeho ústa opustila smradlavá hadra. „Já myslel, ţe se Beth zbláznila a ţe mě zradila. Vy jste 
fakt,…“ 
„Sorry brácha, ale byl to její nápad. Nechtěla, abys o tom věděl. Jo, a ten pohár je uţ zničený.“ 
Postavila jsem se a nevnímala výměnu jejich názorů. Musela jsem přemýšlet o tom, co teď s posledními dvěma 
viteály. Jak se dostat k tomu hnusnýmu hadovi a pak, co s prstenem.  
„Omluvte mě, ale musím za ním. Nechám vás tady, musíte se nějak zbavit jeho hada a pak zmizte. Všichni musíte 
vypadnout. Jo, abych nezapomněla,… Přeneste se na Machu Pichu, tam budete v bezpečí a někdo tam na vás bude 
čekat. Já uţ vše vyřídím, ano.“ Sirius chtěl něco říct, ale můj pohled jej zastavil. „Kdybych zemřela, musíte bojovat a 
zabít jej místo mě. Já věřím, ţe to dokáţete.“ Otočila jsem se a vyšla z kobky, ve dveřích jsem se ještě otočila a 
věnovala jim poslední pohled. Sirius se postavil a došel aţ ke mně, políbil mě a poté mě vystrčil ze dveří. „Ty to 
dokáţeš. Já ti věřím.“  
Byla jeho slova, která mě provázela po celou dobu. Pomáhala mi aţ do toho osudného okamţiku, který rozhodne o 
dalším osudu nás všech.   
 

*** 
 

„To snad nemyslíte váţně! Jak jste mohli dopustit, ţe se mezí vás vetřel někdo cizí! Jak je to moţné! Avada Kedavra!“  
 Znělo skoro celý den, z úst Lorda Voldemorta. 
„Drahý,“ přitočila se k němu Isabel. „Co se stalo? Muselo to být něco hrozného. Kdo si ti dovolil ublíţit?“ 
Otočil se na ni a v očích se mu mihla nenávist, která během chvíle vychladla. Uviděl v jejích očích strach, strach o něj 
a snad i,… „Lásko,“ zašeptal a dotkl se její brady. „Nějaký bastard zabil mého miláška. Mého nejlepšího přítele, mého 
hada. Nagini, Nagini,… je…. Smrt!“ zalkal a sloţil se na zem. 
Během svého pobytu na studených kamenech, které pokrývají zem celého sídla, si nevšiml vítězného výrazu v očích 
své snoubenky. „To je mi, líto. Pojď si lehnout, musíš si odpočinout.“ Zašeptala starostlivě a pomohla mu na 
rozklepané nohy. 
 
Stála jsem nad jeho lůţkem, neschopna jakéhokoli pohybu. Nemůţu ho přeci zabít ve spánku. Ne, to nejde. Tohle by 
bylo moc zbabělé a také,…. On si nezaslouţí zemřít takhle. Ne, musí se to stát při souboji anebo v bitvě. Běţelo mi 
hlavou. Naposledy jsem se na něj podívala a odešla do svého pokoje.  
 

*** 
 

„Rychle, napadli nás! Jsou v Bradavicích.“ Probudil mě jednoho rána výkřik, který vycházel z krbu. Věděla jsem jen o 
jedné osobě, která měla tu moţnost. Otevřela jsem oči a podívala se do krbu, z kterého na mě zírala tvář Elizabeth. 
„Isabel, musíš se sem dostat a všechno to ukončit. Prosím. On neví o tom, ţe uţ nemá ani jednu část své duše. Jen 
tu malilinkatou, která sídlí v jeho těle.“ 
Naposledy se na mě podívala a poté zmizela v plamenech. Ihned jsem vyskočila na nohy a oběhla všechny pokoje, 
musela jsem zjistit, kdo všechno je pryč. Zůstala zde jen, Niobe, malý Malfoy a můj syn. „Ni, kde je Lucius?“ Sklopila 
pohled, neodpověděla. „Dobrá, půjdeš se mnou a zabráníš svému otci, aby ničil další ţivoty? Anebo počkáš na to, co 
se stane?“  
Mlčela. 



 

„Dobře, postarej se o děti a odveď je do bezpečí. Jestli se jim něco stane, já si tě najdu!“ Naposledy jsem se na ni 
podívala, políbila děti a vyběhla před dům, kde jsem se přemístila do Bradavic. 
 
Bitva, byla v plném proudu, kdyţ jsem se tam objevila. Mávla jsem hůlkou a vyslovila jedno z kouzel, které jsem se 
naučila během svých cest. Bylo dost náročné a dlouhé, vysílilo mě, ale pomohlo. Všechny zakázané kletby měli 
oslabenou účinnost. Mělo to však háček. Záleţelo na tom, jak moc, si přeje ten, kdo kouzlo vysloví, aby udělalo to, co 
má. Kdyţ někdo doopravdy chtěl zabít, udělal to. Takţe úplně zbytečné kouzlo. Mělo však ještě jednu podsloţku – 
jakmile někdo vyslovil kletbu, do mozku se mu promítlo vše, co udělá a udělal. Všechna bolest a to, co cítí ten, kdo tu 
kletbu proţívá. 
Hlavní aktér tohoto divadla, si nevšímal toho, ţe jeho lidé nepouţívají kletby a dokonce i mizí pryč. Někteří z nich, se 
přidaly na stranu dobra, jiní uprchli a někteří stále bojovali. 
„Tome,“ promluvila jsem na něj, 
Otočil se po mém hlase a chvíli nebyl schopen slova. Pak promluvil. „Co ty tady, Isabel?“ nevěřícně. 
„No,“ otočila jsem hůlku několikrát mezi prsty. „Přišla jsem tě zabít.“ 
Zavrtěl hlavou a udělal dva kroky zpět. „To ne, to nemůţeš. Nesmíš mě zabít. On řekl, ţe spolu. Ţe budeme 
neporazitelní, ţe,…“ 
„Špatně, řekl ti jen to, co jsi chtěl slyšet. Moje práce, můj osud, bylo to, abych tě zabila. Mám to napsáno v knize 
ţivota. Já tě musím zabít a také to udělám. Budeš první, ale zároveň i moje poslední oběť.“ 
„A co Potter? Co ten? Toho jsi zabila přímo před mýma očima. Viděl jsem to, a nebyl jsem sám. I Bellatrix, to viděla, 
viděla,…“ 
„Jsi si jistý? Chceš to vidět?“ 
Přikývl. 
Já mávla hůlkou a před námi se začal odvíjet ten den, se všemi podrobnostmi, které mohl kdokoli přehlédnout. Ne 
však dnes. Kdyţ celé „video“, skončilo, Voldemort a ti, kteří zatím bojovali, jen zírali a čekali. 
„Tak co?“ zeptala jsem se posměšně a čekala jeho reakci. Ta následovala za malý okamţik. Sevřel hůlku v prstech, 
aţ mu zbělaly klouby a oči mu zrudly. Nenávistně se mu zúţily do úzkých štěrbinek a zasyčel něco, čemu jsem 
nerozuměla. Přímo ke mně, si to namířila nějaká z kleteb, které jsem stačila jen tak, tak, uniknout. 
Chce boj, má ho mít. 
Z našich hrdel na toho druhého, lítalo tolik kleteb, ţe je nebylo moţno sledovat. Namířil na mě dvě kletby v rychlém 
sledu. Vyhla jsem se té druhé, ale nečekala tu třetí, která mě udeřila do boku. Rozškrábla mi šaty a dostala se na 
kůţi. „Do prdele,“ vykřikla jsem a schovala se za kámen. 
Několik okamţiků bylo ticho a já vykoukla. To jsem, ale neměla dělat. Stačila jsem opět, jen tak, tak uniknout jeho 
zákeřné kletbě. Z úkrytu jsem na něj vyslala, rychle, tři kletby. Podle zvuku, jsem se aţ tou třetí trefila. Znovu jsem 
vylezla a zamířila si to k jeho tělu. Zastavila jsem se u něj a lehce do něj kopla. 
Nic. 
Zopakovala jsem to, pořád nic. Sehnula jsem se blíţ a na krk mi mířila jeho hůlka. „Copak, Isabel? Podcenila jsi mě, 
je mi moc líto toho, co budu muset udělat. Moc,… Neboj, já se o našeho syna postarám.“ Sebral mi moji hůlku a hodil 
ji na zem. Strčil do mě, upadla jsem a zůstala leţet. Neměla jsem se čím bránit, nemohla jsem nic. 
„Crucio!“ vykřikl. 
Ta bolest byla neuvěřitelná. Snaţila jsem se nekřičet, nešlo to. Nikdo se neblíţil, nikdo mi nechtěl anebo snad nemohl 
pomoci. Byl jsem vydaná na milost a nemilost toho, koho jsem snad i měla ráda. Myslela jsem, ţe půjde změnit. Ano, 
dřív jsem si to myslela. Teď jsem si však byla jistá jen jedinou věcí. Teď, ano, teď – umřu.     
„Crucio!“ 
Znovu bolest. Začala jsem ztrácet svoji kontrolu, necítila jsem nic, vůbec nic. Chtěla jsem spát, spát. Pak ta bolest 
polevila. Začala jsem se plazit, pryč od toho všeho, pryč. Pak však zazněla ta osudná slova. Slova, která znamenají 
jediné. Znamenají – smrt. 
„Avada Kedavra!“ 
Smrt, která nepřicházela. Trvalo to snad tak dlouho, neţ do mě měla narazit. Nebo se svět zastavil. 
„Nééé,“ výkřik a pak dopad těla na studenou a mokrou zem.  
Otevřela jsem oči, leţela jsem pod tělem. Pod mrtvým muţským tělem. Nebo jsem si to alespoň myslela, neţ sebou 
tělo cuklo. „Luciusi? Ty ţiješ?“ Na další otázky ale nebyl čas. 
Vyhrabala jsem se z hromady a plazila se dál. Nechápala jsem, na co čeká, proč mě nezabije! Hůlka byla tak blízko, 
kdyţ mě zastavila další kletba. 
„Imperius!“ 
Celým mým tělem se rozlil příjemný pocit. Nic jsem nevnímala, jen ten hlas. Hlas, který velel, abych skočila. Ten sráz 
byl tak blízko, byl lákavý. Jiný hlas však říkal něco jiného. Proč bych to dělala? Musím si vzít tu hůlku a ukončit to, co 
jsem začala. Musím zabít Voldemorta! 
„Ne!“ vykřikla jsem a vrhla se po hůlce. Sevřela jsem ji v prstech, otočila se a všechny své pocity jsem vloţila do toho 
slova, do kletby, která se nepromíjí. „Avada Kedavra!“ 
Opět výkřik, tentokrát jeho a poté následovalo několikeré PRÁSK a pak bylo ticho. 
… 
„Je mrtvý?“ 



 

„Běţte to někdo zkontrolovat.“ 
„Ne,…“ 
Snaţila jsem se vstát, nešlo to. Proč mě sakra nikdo z nich nejde pomoci. Jsem snad neviditelná? Vy idioti, kde jste! 
Já jsem doprdele tady. 
„Kde je Isabel?“ ozval se, konečně, starostlivý hlas. 
Kroky, byly blízko, pak byly slyšet vzdáleně, opět blízko. A pak se ozval znovu. „Isabel,“ potěšeně. Jeho ruce mě 
sevřely, tiskl si mě k sobě. Otevřela jsem oči a snaţila se zvednout, nešlo to. „Pro Merlina! Rychle sem, musíme ji 
odnést k Sv. Mungovi.“ 
„Lucius, musíte ho zachránit. On mi zachránil ţivot.“ 
„Já vím,“ snaţil se mě uklidnit Sirius. „Viděl jsem to, zachrání mu to ţivot. Neměj strach. Teď uţ spi, vše bude dobré, 
dobré,…“ 
 

*** 
 

Probudila jsem se, všude jen bílá. Jsem snad mrtvá? Co se sakra stalo?  Zamrkala jsem a smysly se mě začaly 
zaostřovat. Všude kolem mě stálo tolik lidí, některé jsem ani neznala. Stáli tam, na tvářích úsměvy. 
„Jsem mrtvá?“ zformulovala jsem svoje myšlenky do věty. 
Zavrtění těch několika hlav, mi to, naštěstí, vyvrátilo. Spokojeně jsem se usmála a pohledem vyhledala svého syna, 
který stál vedle Siriuse. I on, se usmíval. 
Musela jsem se, ale na něco zeptat, i kdyţ to mělo znamenat, ţe jim ty úsměvy z tváří smaţu. „Kolik a kdo unikl? Já, 
musím to vědět.“ 
„Dobře,“ polknutí. „Myslím, ţe,…“ 
„Řeknete mi to někdo?“ 
Sirius se zamračil a vydechl přebytečný vzduch z plic. „Dobře, tak já. Zatím běţte pryč.“ Kdyţ se za poslední osobou 
zavřely dveře a Seth mě políbil, mohl se Sirius pustit do vyprávění. 
„Bella a Cissa zmizely. Několik Smrtijedů je v Azkabanu, polovina zemřela a zbytek na útěku…“  
„Tolik?“ skočila jsem mu do řeči.  
„…Voldemorta si zabila. Niobe, Malfoy, Regulus a Beth, byli zbaveni všech obvinění. Z našich zemřel,… Nevím, jestli 
ti to mám říct. Pro Merlina,… Zabili Katty a na Remuse pouţili Cruciatus, několikrát. Jediné štěstí je, ţe je vlkodlak. 
No, není to ironické?“ 
„Katty? Co se stalo s Jamesem?“ 
„Je v pořádku, ale,…“ 
„Chápu.“ 
 

*** 
 

„Berete si zde přítomnou Isabel Writte,…“  
„Ano.“ 
„A vy pane, Siriusi Blacku,…“ 
„Ano.“ 
„Polibte nevěstu.“ 
Úsměvy ze všech stran, gratulace a polibky. Slzy radosti, štěstí. I ti, kteří někoho ztratili, měli radost. Moţná to zní 
jako klišé, ale ani oni nezemřeli zbytečně. Bojovali za to, aby se jejich známí, potomci, rodiny, měli lépe neţ oni. Aby 
nemuseli ţít ve strachu. Ve strachu o svůj vlastní ţivot. 
Jen jedna osoba, chlapec, se netvářil nadšeně. Ani trochu. Seth, se naopak tvářil, jako kdyby byl na pohřbu. V jeho 
očích nastal konec krásných dnů. Konec toho, ţe je milován. Nikdy uţ nebude sám se svoji matkou a ona jej uţ 
nebude milovat tak, jako dřív. Ne, teď uţ ne! Vţdyť teď uţ bude mít děti, které bude milovat tak, jako jejich otce. 
„Nádherná svatba a jak jim to spolu sluší. Ano, teď budou šťastní.“ Znělo snad ze všech stran. 
Nikdo si nevšiml osoby, které se vyloupla ze stínu košatého stromu a rozlíceným pohledem si měřila šťastnou 
skupinku. „Nikdy se nestane to, aby někdo mohl prohlásit: A ţili šťastně, aţ do smrti. I kdyţ,… Moţná smrt jednoho 
z nich, nastane nečekaně brzo.“ 
„Miláčku,“ vyrušila svého syna z rozjímání Isabel a chytila jej za ruku. „Teď uţ budeme šťastní. Hlavně nezapomeň na 
to, ţe tě má máma pořád stejně ráda. A nikdo a nic, to nezmění. Na to ti přísahám. Věříš mi?“ 
Přikývl.  
Musel jí věřit, chtěl. Zapomněl na vše, co mu do této chvíle přišlo na mysl, ale sám sobě slíbil: Pokud někdo někdy 
jeho matce ublíţí, dočká se odplaty. 
 

 

 



 

Epilog 

 
 

Čas pomalu, ale jistě ubíhal. Rok střídal rok. Zbývajících Smrtijedů, bylo méně a méně, aţ zbylo jen pár nejvěrnějších. 
Těch, kteří se skrývali anebo si odpykávali své zločiny ve vězení.  
Mezi těmi, kteří stále sledovali světlo světa zvenku, patřila Bellatrix Black – Lestrange a její manţel. Ani Narcissa 
Malfoyová nebyla k nalezení, jen se vědělo o tom, ţe jednoho večera dostal její manţel tajemný balíček. V kterém 
nebylo nic jiného, neţ dcera jeho švagrové, jmenovala se, Elektra.   
 
Idylka v rodině Blacků, dospívala vrcholu. Isabel a Siriovi, se měla narodit dvojčata. Mladá novomanţelka, byla jiţ 
v osmém měsíci těhotenství a zářila štěstím, stejně jako její manţel. 
Seth, svoji matku sledoval a hlídal jako oko v hlavě a byl neustále ve špatné náladě. 
 
Ode dne, kdy byl poraţen Pán zla alias Voldemort, uběhlo jiţ pět let. 
Katty, ještě neţ zemřela, zanechala po sobě tři děti. Dvojčata, Orfeuse a Medeu a syna Alexandra.  James je 
ochraňoval a nikdy je nespouštěl z očí. 
Remus a Selene, spolu měli trojčata. Ani jedno nebylo (díky bohu) postiţeno vlkodlačím prokletím. Kdyţ se narodila, 
byl úplněk a dostala jména – Theseus, Adriana a Natalie. 
Lily a Severusovi, se narodil Iáson, který přišel na světlo světa ve stejný rok jako, Seth. Poté se jim narodila dcera a 
dostala jméno Euridika.  
Regulus a Elizabeth, měli stále jen, Sybil a na jiné dítě se ani nechystali. 
 
No, a co se stalo s Luciusem a Niobe? Myslíte si snad, ţe se do sebe zamilovali a ţili šťastně aţ do smrti? Tak, jak to 
chodí v pohádkách? 
Bohuţel! Musím vás zklamat. 
Lucius zůstal sám, se svým synem Juliusem a odstěhoval se do Francie. Chtěl tam začít nový ţivot. 
A Niobe? Z té se stala chůva. 
 
No, a teď bychom to mohli ukončit a napsat: Ţili šťastně aţ do smrti. Bohuţel, byla by to leţ. A já, já vám nechci lhát. 
Ano, ţili šťastně aţ do smrti, (v mezích moţností) ale ta nastala nečekaně brzo (jak u koho). Ale nepředbíhejme. 
 

*** 
 

„Miláčku,“ přitočil se ke mně Sirius a políbil mě na tvář. „Dnes máme na ministerstvu hodně práce. Dostali se k nám 
informace o tom, ţe se v Londýně vyskytl někdo, kdo se, aţ neuvěřitelně podobá, mé sestřence. Máme nevyšší 
nasazení.“ 
Vrátila jsem mu polibek a pohladila se po břiše. Potě ke mně přiběhl Seth a chytil mě za ruku. „Mamíí, mamíí, musíš 
se jít ven na něco podívat,“ a tahal mě ven.  
„Tak já půjdu,“ zašeptal Sirius a vyšel ze dveří. Stihla jsem mu ještě poslat vzdušný polibek a zavřely se za ním dveře. 
Těţce jsem se zvedla. To víte, kdyţ v sobě nosíte dvě děti, někde se to ukázat musí. A následovala toho nezbedníka 
do zahrady. Ve dveřích jsem zůstala stát a chytila se za břicho. 
„Mami, mami, je ti něco?“ ohlédl se na mě Seth. V očích se mu mihl strach a zklamání. „Jestli ti není dobře, tak to 
počká,“ plačtivě. 
Sice mi bylo zle, ale co bych neudělala pro svého prvorozeného. Několikrát jsem se nadechla a pokračovala v cestě, 
kterou jsem musela kaţdou chvíli přerušovat. Zastavili jsme se před altánkem a Seth se na mě podíval. Očka mu 
svítila nadšením a mě to došlo. Dnes to bylo přesně pět let, co jsme se vrátili do Anglie. „Sethe,“ po tvářích mi skanula 
slza, po chvíli následovala druhá, třetí a pak další a další. „Copak jsi pro mě,…“ 
 
Nedořekla, kolem hlavy jí prosvištěla kletba. Měla štěstí, ţe ji netrefila. Podívala se na mě a chytila se za to obrovský 
břicho. Měl jsem doopravdy šílenej pocit, ţe jsem se zbláznil.  
Její oči. Hleděla na mě tak, jako kdyby to bylo naposledy, co mě můţe vidět. Ústa se jí hýbala, ale neslyšel jsem. Já, 
vůbec jsem neslyšel, co po mě chce. 
Určitě to vše proběhlo strašně rychle, ale mě to přišlo jako věčnost. Ucítil jsem na paţí její ruku, vtáhla mě dovnitř a 
schovali jsme se za jeden ze stolů. 
Neplakala. Nepamatuji si, ţe bych v jejích očích viděl slzy. Ale vím, ţe předtím určitě plakala, měla rozmazané stíny a 
řasenku.  
Naklonila se nade mě, políbila mě a zašeptala. Ano, šeptala. „Sethe, rychle běţ do domu a zavolej pomoc. Jak jsem ti 
říkala o tom Letaxu. Pamatuješ.“ Přikývl jsem a ona se usmála, vypadala šťastně. 
A pak, pak to bylo šíleně rychlé. Opět byly slyšet kletby, ale byl to jen jeden člověk. Já poznal, ţe je to jen jeden 
člověk, ţena. V jejím hlase bylo tolik nenávisti. Doopravdy. 



 

Máma se na mě otočila a já věděl, ţe je to naposledy. Začal jsem posmrkávat a nechtěl se jí pustit. Já nechtěl, chtěl 
jsem jí pomoci. Ona se mi však podívala do očí. Nic neříkala, ale já věděl, ţe chce, abych se zachránil. Abych přivedl 
pomoc a,…  
Podíval jsem se na zem a přikývl. Nemohl jsem vidět její oči, nemohl a ani nechtěl. Poté jsem jen cítil, jak mě opouští, 
její prsty opustily mé a já zůstal sám.  
Nemohl jsem se pohnout, nešlo to, ale nakonec,… Nakonec jsem to dokázal a vběhl do domu a dál, dál to víte. 
 
Kdyby někdo z těch, kteří to přeţili. Kdyby to někdo viděl, jistě by řekl, ţe to byl jeden z těch nejlepších, ale zároveň i 
nejhorších soubojů. Byl to nerovný souboj, kaţdý bojoval za něco jiného. 
Bellatrix bojovala kvůli pomstě. Isabel proto, aby se bránila. Proto, aby její děti mohli ţít. 
Kletba střídala kletbu. Nemluvily, jen bojovaly a obě věděly, ţe je to na ţivot a na smrt. Jediný rozdíl byl, Bella, 
neměla pro co ţít. Tahle ţena, uţ neměla, co ztratit. 
Obě byly unavené, kaţdá stála na jiné straně zahrady, jen několik metrů od sebe. Dělil je od sebe jen ten bílý altánek, 
jen budova. Teď by stačila jen jedna kletba, jen jedna jediná a všemu by byl konec. 
Smrt. 
Ano, tahle postava, se procházela po bojišti a čekala, čekala na to, aţ vydechnou naposledy. Jedna z nich anebo 
obě.  
Isabel doufala, ţe pomoc je blízko. Stačila jen jedna jediná neopatrnost a smrt jí byla o dost blíţ, neţ její soupeřce. 
Stačilo slovo a Isabelino soustředění, bylo nalomeno. Výkřik. „Mami!“ otočila se po hlase a do boku jí narazila kletba, 
která ji odhodila na stranu. Oči se jí rozšířily, lapala po dechu. Chtěla vykřiknout, chtěla,… 
„Ale, ale,… naše drahá Isabelka, nebyla pozorná. No, to je mi nadělení,“ ozval se jen několik kroků od ní, nenáviděný 
hlas. „Je mi líto, ţe tvoje děti,…“ rozesmála se a sklonila se k zraněné ţeně. „Hmmm, tak ty jsi těhotná. Není to 
skvělé, dvě mouchy jednou ranou. Myslím, ţe můj pán by měl radost. Měl mě poslechnout, měl,…“ 
Druhá ţena polkla, kousek se odsunula stranou a rozhlédla se. Jen pět stop od ní, v jednom keříku, leţela na zemi 
hůlka. Musela se rozhodovat rychle.  
Bellatrix, byla zcela zabraná do svého monologu, ţe vůbec nevnímala co se kolem děje. 
Isabel, natáhla ruku, dotkla se hůlky a tělem ji proběhla vlna magie. Ohlédla se po ţeně a sevřela v dlani ten 
zatracenej klacek. Jediná slova, která se jí drala na rty, byla,… 
„Avada Kedavra!“ rozlehlo se zahradou ze dvou hrdel a do těla Bellatrix Black Lestrange, se vpil zelený paprsek. 
V údivu se jí rozšířily zorničky a upadla na zem. Její mrtvé oči hleděly na oblohu. 
Isabel se ohlédla, usmála se a i její oči se zavřely. Jediné, co byla ještě schopná slyšet, byl výkřik a pak jen ticho. 
 

*** 
 

Pršelo, z nebe padaly obrovské kapky a s pleskotem dopadaly na zem, která několik dní nepoznala jejich 
ţivotadárnou sílu.  
Na celé zahradě stálo tolik lidí. Všechny pohledy mířily jen jediným směrem. Dívaly se tam, kde stála velká 
alabastrová hrobka. Nejblíţ stál muţ v černém obleku, před kterým stál kočár, v kterém spokojeně spaly dvě děti. 
Napravo od něj, s pohledem upřeným k zemi, stál malý chlapec. Kdyţ se ho dotkla muţova ruka, cukl sebou a setřásl 
ji.  
Někdo vpředu mluvil, většina lidí plakala. Chlapec obrátil svůj pohled k nebi a nechal si na tvář dopadnout obrovské 
kapky. V uších mu zněla její slova. Věděl, ţe se nikdy nevrátí a také věděl, ţe nikdy nesplní svůj slib. Slib, který si dal. 
Jestli mé mámě někdo ublíţí, zaplatí za to. 
 Pocit, který ho znenadání zaplavil, jej donutil, aby se podíval k západu. A tam, z těch ošklivých mraků, vykouklo 
Slunce. Zpočátku opatrně, ale poté oslnilo všechny zúčastněné. Pohledy všech, následovaly ten chlapcův. Jejich 
tváře projasnil nepatrný úsměv a kolem se prohnal vánek, který jako by šeptal. 
Děkuji, bylo to krásné. Ţijte dál. 
 
 
 

KONEC 
 


