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Kapitola 41. A NĚKDY JE POTŘEBA KOUZELNÍK

Ředitel řekl, že jejich pohovor proběhne hned, jakmile Úřad pro záležitosti kouzelnických rodin 
důkladně zhodnotí jejich žádost. Harry si přál, aby to celé už bylo za ním. Zíral na pergamen u 
dveří a přál si, aby tam uviděl oznámení o příchodu někoho z Úřadu. Každý večer po Snapeově 
návratu se ho Harry vyptával, jestli něco nezaslechl, cokoliv. 

A aby vší té jeho úzkosti nebylo dost, začínal si přát, aby býval byl do tohohle nikdy nezabředl. 
Měl pocit jako, když se topí. Párkrát zkusil Snapea oslovit jménem, ale vázlo mu to v hrdle. 
Pane bylo pořád ještě snazší a méně hrozivé. Jeho nervozita z učitele Lektvarů se v tomto 
období skoro-hotové-adopce zhoršila. Rozum mu říkal, že nebezpečí, že by byl zavržen v této 
konečné fázi, nehrozí. Dokonce i když se mu podařilo něčím Snapea důkladně rozzuřit, 
pokračoval ve své snaze o adopci, ať už to chtěl udělat kvůli kouzlu, nebo z jiných důvodů. 

Ale Harry nechtěl, aby to bylo jenom kvůli kouzlu. A tak kolem něj chodil po špičkách. Začal se 
daleko víc starat o Salsu, ačkoliv ji nemohl příliš předvádět před chlapci. Přítomnost jeho malé 
kamarádky byla příjemná. Vždycky, když se cítil špatně, sedl si někam do koutku a rozmlouval 
se Salsou hadím jazykem. Pokaždé se pak cítil o hodně lépe. Když v sobě tuhle tu schopnost 
kdysi objevil, děsila ho. Ale nyní to byla jeho součást, ať už se na něj přenesla od Voldemorta, 
nebo ne. 

Salsa byla tak trochu jeho důvěrník. Samozřejmě, hadí řeč se liší od lidské, takže když Harry 
chtěl vysvětlit věci, které se týkaly adopce, skončilo to tím, že řekl, že Snape není jeho otec 
teď, ale stane se jím brzo. Ačkoli to zřejmě v hadí řeči nedávalo moc smysl, zdálo se, že to 
hlavní Salsa pochopila. 

„Vím, že bysss chtěl tátu,“ syčela Salsa a obtáčela se Harrymu kolem zápěstí, když spolu seděli 
sami v pokoji. 

„Co bych chtěl je, abysss přessstala ssspát v rohu ohniště. Prosssím, Sssalso. Už jsssme o tom 
mluvili, bude ti zassse špatně, pamatuješ sssi to?“ 

„Kameny jsssou teplé,“ odpověděla Salsa „a ve sssklepě je taková zima.“ 

Když potřetí nachytal Salsu, jak ignoruje jeho přání, poprosil Harry Snapea, aby zvenku přinesl 
nějaké kameny. Položil je do rohu ohniště a pravidelně je střídal ve Salsině krabičce, aby tam 
měla něco teplého a pohodlného na spaní. Jenže Salsa stejně raději spávala v ohništi. 

Když si toho Snape všiml, poněkud hořce poznamenal, že domluva zřejmě vždycky nefunguje. 
Harry pochopil, co tím chtěl říct. Staral se o Salsu stejně, jako se Snape staral o něj. Ale stejně 
ho ten komentář trochu vyváděl z míry. Nevěděl, co se od něj čeká. Má nechat hada po škole, 
protože se neumí chovat? Nebo se mu Snape pokoušel říct, že je s Harrym stejně těžká dohoda, 
jako se Salsou? 

Bylo toho na Harryho nějak moc. Také soužití s bratrancem přinášelo Harrymu různá napětí. 
Celý tenhle nápad s adopcí se mu zdál prostě úžasný a Dudley měl pocit, že by z toho Harry 
měl být šťastnější. Harry se mu pokoušel vysvětlit, že je to celé trochu komplikovanější, ale 
Dudley to nijak nechápal. „Říkej mu táto,“ šeptal mu dvakrát, nebo třikrát denně, obvykle s 
pohledem upřeným na Snapea, i když si bezpochyby myslel, že ho učitel Lektvarů nemůže 
slyšet. Bez šance, pomyslel si Harry. Na sto kroků Snape pozná, jestli jste do kotlíku hodili jedno 
mločí oko nebo dvě. 

Merlinovi díky, Snape předstíral, že neslyší, k čemu Dudley Harryho ponouká. Poměrně zvláštní 
bylo, že jediná osoba, která nešla Harrymu na nervy, byl v těch dnech Draco. Samozřejmě, že 
byl ještě pořád naštvaný, Harry to poznal na sevření jeho rtů, ale on se zřejmě rozhodl, nedávat 
svou zlost najevo. Možná, že s ním Snape mluvil o sebeovládání. To Harry nevěděl. Co Harry 
věděl, bylo, že když se s ním Draco učil, nebo mu pomáhal s praktickou magií, choval se stále 
stejně aristokraticky a samolibě nadřazeně, ale ve skutečnosti mu doopravdy pomáhal. Četl 
vždycky všechny Harryho eseje před odesláním a opravoval mu chyby. 

Stejně jako Hermiona, pomyslel si Harry, ale rozhodl se, že tohle si radši nechá pro sebe. 
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***

Bylo to jednou odpoledne, během hodiny Lektvarů, když zmijozelský chlapec náhle řekl: „Někdo 
je za dveřmi.“ Bylo to překvapivé. 

Pokaždé, když za Harrym přišli jeho přátelé, Draco to věděl, i když očividně neviděl na 
očarovaný svitek. „Jak to můžeš vědět?“ Zeptal se konečně Harry. 

„Ten kouzelný pergamen dělá určitý eee... zvoní v mojí hlavě,“ vysvětloval Draco. 

Je to magický zvonek u dveří, pomyslel si Harry. Někdy se vážně divil, proč kouzelníci dělají 
všechno tak komplikovaně. Proč tam prostě nedali normální zvonek. 

Draco začaroval oheň pod Lektvarem na odstraňování bradavic do tenkého plamínku, potom 
kouzlem očistil svoje i Harryho ruce a vydali se chodbou ke dveřím, kde na pergamenu stálo 
napsáno: Albus Brumbál, Horace Darswaithe. 

„Žádní mazlíčci,“ zachichotal se Draco, ignoroval při tom Harryho povzdechnutí. „Abrire.“ 

***

Ředitel byl trochu nabroušený, pomyslel si Harry. Možná stále ještě pro to, že se mu Harry 
odmítl svěřit. Těžko říct. Takže Harrymu ani moc nevadilo, když je Brumbál opustil hned poté, co 
představil pana Darswaithe jako úředníka - sociálního kouzelníka z Úřadu pro záležitosti 
kouzelnických rodin. Muž byl vysoký a štíhlý. Vypadal mladý, ale jeho řídké hnědé vlasy 
vypadaly na to, že bude předčasně plešatý, což bylo u kouzelníků hodně neobvyklé. Harry 
náhle dostal zvláštní nápad, navrhnout mu, aby poprosil Snapea o vlasový tonic. 

Harry si uvědomoval, jak je nervózní a pokoušel se dostat sám sebe pod kontrolu. Cítil, že 
nerozvážné odpovědi při pohovoru by jejich věci nijak nepomohly. 

Darswaithe se chvíli rozhlížel po sklepení. „Máte to tady dole moc zajímavé. Byl jsem v 
Mrzimoru a nikdy by mě nenapadlo, že uvidím soukromou rezidenci profesora Snapea. Je 
daleko méně strohá, než bych předpokládal.“ Draco se při poznámce o Mrzimoru zašklebil. 
Bohudík byl úředník zády k němu, takže ho nemohl vidět. Poslední, co by Harry potřeboval, by 
bylo urazit ho tak, že by zrušil jednání o adopci. Pokoušel se zastrašit Draca pohledem, ale 
nemohl se tvářit příliš zle, protože Darswaithe se na něj pořád díval. 

„Pane Pottere,“ začal Darswaithe nadšeně a zuby se mu zaleskly v širokém úsměvu. „Je mi 
velkým potěšením seznámit se s vámi, opravdu velkým.“ Draco předstíral, že zvrací, ale v 
momentě, kdy se muž otočil, aby se s ním také přivítal, bleskově změnil výraz na neutrální 
znuděnost. 

„Áá, pan Malfoy. Nedávno jsme vyřizovali vaši žádost, zoufalé okolnosti, opravdu zoufalé. Jak se 
teď cítíte sám, bez rodičů?“ 

Draco se zatvářil ještě znuděněji. „Děkuji, dobře.“ 

„Musí být těžké prožít tolik změn na jednou,“ pronesl Darswaithe soucitně a vrtěl při tom 
hlavou, jako by se pokoušel přesvědčit někoho, kdo zastává opačný názor. „Nejprve vaše rodina 
a teď ještě to bydlení tady,“ mlaskl jazykem. 

„Od Severuse je velmi laskavé, že mě vzal k sobě,“ řekl Draco upřímně. 

„Velmi, velmi,“ zamumlal sociální pracovník a listoval přitom složkou svých papírů. „Rád bych si 
pak promluvil i s vámi, ale teď začnu s panem Potterem.“ 

Draco se zatvářil trochu udiveně, když lakonicky prohlásil: „Nevím, jestli jste si všiml, že je to 
Harry, kdo bude adoptován.“ 
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„To je sice pravda, ale bydlíte tady, takže mě zajímá, co tomu celému říkáte.“ Pak se podíval do 
svých papírů, otočil se k Dudleymu. „Vy musíte být pan Dursley, že? Harryho bratranec.“ Harry 
položil ruku na bratrancovo rameno předtím, než se chlapec stačil rozplakat. 

„Ano,“ řekl obtloustlý chlapec hlasem, ze kterého odkapával smutek. „Ano, to jsem.“ 

„Upřímnou soustrast, velmi lituji vašich ztrát.“ Soucit se zdál být v lepším případě povrchní, což 
Harryho u sociálního pracovníka poněkud zarazilo. Všechno, co se týkalo Vernona, bylo popsáno 
v Harryho žádosti a Darswaithe tedy musel vědět, za jak příšerných okolností zemřel. Jeho mysl 
teď, ale asi byla soustředěna jen na adopci. Dudleyho oči se začaly plnit slzami přesto, že ho 
Harry hladil po ruce. 

„Nemohl by být profesor Snape tady?“ Zeptal se Harry, aby odvedl Dudleyho pozornost jinam. 

„Moje kolegyně s ním bude hovořit ve stejnou dobu, kdy my dva budeme mluvit spolu,“ 
odpověděl pan Darswaithe. „Je zvykem provádět rozhovory odděleně, jeho přítomnost by 
ovlivňovala vaše odpovědi a naopak. Později vás navštívíme oba najednou. Tak tedy pane 
Pottere, je tu místo, kde bychom si mohli promluvit v soukromí?“ 

„Ano, profesor Snape změnil ochranná kouzla na jeho kanceláři tak, abych tam mohl s někým 
vejít. A také kouzlem zamčené dveře se teď otevírají mým dotykem.“ Odpověděl Harry. „Tudy, 
prosím.“ 

Draco si odkašlal. „Mohu vám vzít plášť a nabídnout něco k pití?“ Harry zrudl, když mu došlo, že 
tohle měl asi říci on. Role hostitele pro něj byla nezvyklá a nesporně neměl Dracovo dokonalé 
chování. Někdy se cítil, jako by byl vychován tlupou paviánů. 

„Ne, děkuji.“ Odpověděl sociální pracovník a přitáhl si plášť blíž k tělu, jako kdyby mu byla 
zima, což bylo ve Snapeově bytě, kde příjemnou teplotu udržovalo kouzlo, zvláštní. „Za chvíli si 
promluvíme, pane Malfoy, a potom bych rád prohodil pár slov i s panem Dursleyem.“ 

***

Když pak byli v kanceláři, Darswaithe si konečně odložil a přehodil plášť přes opěradlo křesla 
předtím, než si do něj sedl. 

„Jste v Bradavicích již více než pět let.“ Zahájil rozhovor a kouzlem uvedl do pohybu brk, který 
sám balancoval nad pergamenem. „Jak byste charakterizoval váš vztah během těch let?“ 

Harry si tak dlouho okusoval spodní ret, až se mu podařilo pořádně se kousnout. Neměl bych 
vypadat vyděšeně, taky bych neměl být příliš otevřený a vstřícný. Chytře, oklikou, jen tolik 
pravdy, aby to znělo uvěřitelně. „No, podívejte. Učil mě Lektvary po celou tu dobu a to není 
zrovna můj nejoblíbenější předmět, takže v tomto směru mezi námi bylo trochu napětí. Ale 
staral se o mě od prvního ročníku. Nejprve to bylo začarované koště, potom vlkodlak a teď 
naposledy, o Samhainu, mě zachránil před samotným Voldemortem, takže mohu myslím říct, 
že máme velmi dobrý vztah.“ 

Harry napjatě očekával další otázky, ale jediné, co úředník řekl, bylo: „Všiml jsem si.“ Mezi tím, 
sklidil jedny poznámky a vytáhl další. „Probral jste tu adopci s přáteli?“ 

„Samozřejmě,“ řekl Harry a obrátil tak pravdu na ruby. „Draco ví o všem.“ 

„Nikdo jiný? Jenom pan Malfoy?“ 

„Víte, moji ostatní přátelé tady od doby, co jsem se rozhodl, nebyli.“ Což byla naprostá pravda, i 
když upřímnosti v tom nebylo ani za mák. Harry o tom samozřejmě nehodlal říct přátelům ani 
slovo, dokud celá ta věc nebude uzavřena. 

„Jak na to pan Malfoy reagoval?“ 
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„Jak to říct. Potřeboval pár dní na to, aby to přijal,“ objasňoval Harry. „Ne proto, že by si myslel, 
že já a profesor spolu nevyjdeme, ale protože... , znáte jeho situaci. Jeho vlastní rodina se ho 
zřekla, takže bych řekl, že je teď na takové věci trochu přecitlivělý.“ 

„Hmm,“ řekl sociální pracovník a pokračoval psaním. Po chvíli se zahleděl na Harryho. „Jste ve 
výjimečné pozici. Jste Chlapec, Který Přežil a profesor Snape... víte, není žádným tajemstvím, 
že je nositelem Znamení zla. Neznepokojuje vás to?“ 

Harry nevěřil vlastním uším. „Ne, samozřejmě, že ne, absolutně ne.“ nervózně se zasmál. Proč 
mu proboha Brumbál neřekl, že může čekat takovéhle otázky? 

„Ale jděte, přece si o tom musíte něco myslet,“ zkoušel to znovu Darswaithe. 

„Profesor Snape je absolutně důvěryhodný,“ trval na svém Harry. Opřel se o dlaně, aby seděl 
rovně a díval se úředníkovi přímo do očí. 

„Pochopil jsem to tak, že do nedávné doby, tedy přesněji do incidentu o Samhainu, navštěvoval 
shromáždění smrtijedů a byl naprosto oddán Tomu-jehož-jméno-nesmíme-vyslovit?“ 

„Ano, navštěvoval je,“ vysvětloval Harry, „ale nebyl ve Voldemortových službách. Copak vy 
nevíte, jak to doopravdy bylo?“ Harry měl najednou chuť ukončit rozhovor, protože něco nebylo 
v pořádku. 

Ale Darswaithe moudře přikývl a řekl: „Samozřejmě, že vím. Byl zvěd ve službách Světla. Pár 
lidí od nás z Úřadu to ví, ale chtěl jsem se ujistit, že vy tomu rozumíte a že jste to vy pochopil. 
Víte?“ 

Léčka od Mrzimoru? To bylo zvláštní, ale Harry přikývl. 

„Dobře tedy,“ pokračoval sociální kouzelník. „Vzali jsme na vědomí, že profesor Snape již 
nenavštěvuje shromáždění smrtijedů. Ale zajímalo by nás, jak dokáže odolávat, když ho Vy-víte-
kdo volá prostřednictvím Znamení zla.“ 

„Nevím, nějak to dokáže.“ 

„Stěžoval si někdy, že by ho Znamení pálilo? Nebo naopak o tom vůbec nemluvil?“ 

Otázka sevřela Harrymu vnitřnosti. „Myslím, že pokud chcete vědět takové věci, měl byste se 
raději zeptat profesora Snapea.“ 

Darswaithe psal dlouhou odpověď a jeho pero se pohybovalo tak pomalu, že Harry měl chuť 
vyrvat mu ho z ruky a začít rozhovor zapisovat sám. 

„Jak se cítíte, když víte, že má před vámi nějaké tajnosti?“ 

„Nevím, že by nějaké měl,“ řekl Harry a nelíbilo se mu, jak to zní. 

„Viděl jste někdy v poslední době Znamení zla?“ 

„Co je tohle za druh otázek?“ Namítal Harry a jeho hlas byl o něco vyšší, než by si přál. 
„Samozřejmě, že jsem ho neviděl. Profesor má svoje soukromí, na tom přece není nic špatného 
a až dosud mi byl skvělým ochráncem.“ 

Darswaithe na něj chvíli zíral a potom začal psát další dlouhou odpověď, ve které 
pravděpodobně užil slovo obrana, pomyslel si nevrle Harry. Přinutil se nasadit o něco klidnější 
výraz a čekal na další otázky. 

„Před chvíli jste mluvil o napětí. Mohlo by to být přisuzováno té dvojroli, kterou hrál profesor 
tady v Bradavicích?“ 
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„Ano, určitě,“ odpověděl Harry s ulehčením. Tohle nabízené vysvětlení se mu hodilo. 
Umožňovalo mu vysvětlit nepřátelství mezi ním a Snapem, aniž by se dotkl jeho jména nebo 
pověsti. To by jim patrně nijak nepomohlo. 

„Takže, jak dlouho víte o jeho skutečné loajalitě?“ 

„Tedy... určitě jsem se to dozvěděl až po turnaji tří kouzelníků,“ řekl Harry a cítil se trochu 
klidněji. „Myslím, že je to tak rok a půl.“ 

„A od té doby jste neměl žádný důvod o jeho věrnosti pochybovat?“ 

„Ne...“ Samozřejmě, že obviňoval Snapea ze Siriusovy smrti. Ale věděl, že ani on sám se 
nezachoval správně. Tenkrát když se to stalo, byly jeho myšlenky týkající se Snapea a Řádu 
temné a ubíraly se zakázaným směrem. 

„Máte nějaký specifický důvod mu důvěřovat?“ Naléhal sociální pracovník a napětí v jeho očích 
zcela neodpovídalo tomu, že rukou zakrýval zívnutí. 

„Ano, samozřejmě že mám.“ Harryho klid zmizel a v hlavě mu zbyl jenom zmatek. Copak se 
celý rozhovor bude točit jenom kolem Snapeova Znamení a jeho loajalitě? Samozřejmě, že to je 
důležité, ale proč zatím nepadlo ani slovo o jeho pocitech, očekáváních a o těžkostech, které by 
mohly přijít? Proč se nemluvilo o Harryho minulosti a o tom, jak by mohla ovlivnit jeho 
schopnost navazovat vztahy? 

Asi jsem neměl strávit tolik času s tou proklatou knihou, napadlo náhle Harryho. 

„Jako třeba?“ Postrčil ho Darswaithe. 

„Jako třeba co?“ Nepřítomně opáčil Harry, který úplně ztratil nit hovoru. 

„Důvod, proč věříte, že profesor Snape už není ve službách Vy-víte-koho, pane Pottere,“ 
zopakoval Darswaithe netrpělivě. 

„No, Lucius Malfoy mě unesl k Voldemortovi a ten mě chtěl mučit a upálit a profesor Snape...“ 

„Ano, ano, to vím,“ přerušil ho kouzelník, „to bylo ve vaší písemné zprávě. Prosím pokuste se 
soustředit. Jaké další důvody máte k tomu, abyste věřil, že profesor Snape je na vaší straně a 
ne na jeho?“ 

„Nerozumím, na co se ptáte,“ odpověděl Harry tiše a cítil, jak v něm napětí opět roste. 

„Například informace, které poskytl Brumbálovi o aktivitách Vy-víte-koho. Nějaké zvláštní 
informace.“ 

Uvnitř Harryho hlavy se rozezněl hlas. Vaše instinkty jsou obvykle správné, pane Pottere. Harry 
se posunul na kraj svojí židle. „No, víte…, já myslím, že Draco o něčem takovém mluvil před pár 
dny, ale teď si nemohu vzpomenout o čem přesně. Když chvilku počkáte...“ Harry se rychle 
zvedl, udělal pár kroků ke dveřím a položil dlaň na dřevěnou desku, kterou Snape kvůli němu 
očaroval. Dveře se rozlétly právě v okamžiku, kdy sociální pracovník poněkud zpomaleně 
vyndával hůlku z kapsy pláště pověšeného na křesle. Víc Harry nepotřeboval vidět. 

Rozběhl se dolů halou a volal Draca. 

Ten se zvedl ze svého místa u jídelního stolu právě v okamžiku, kdy Harry vpadl do pokoje. „Co 
se děje?“ 

Harry právě otvíral pusu, že to vysvětlí, když v tom za sebou zaslechl zaklínadlo. Nevěděl co je 
to za kouzlo, ani co mu může udělat. Ale instinkty, které Snape tak chválil, ho vedly k tomu, 
aby padl stranou a snažil se co nejrychleji odvalit z cesty kouzlu, které prosvištělo kolem něj a 
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rozprsklo se v ohňostroji safírových jisker. Jeden zlý plamínek se zakousl Harrymu do levé nohy 
a výbuch bolesti ho donutil křičet. Tam, kde se kouzlo dotklo zdi, se lámaly kameny a stoupal z 
nich dým. 

„Tohle,“ zařval Harry, i když Dracovi nebylo už třeba nic vysvětlovat. Uskočil před letícím 
kouzlem, vytáhl hůlku a v momentě, kdy Harry křičel, namířil jí na Darswaithe s výkřikem: 
„Petrifikus totalus!“ Ten ztuhl jako kostka ledu a svalil se. Zem se zatřásla, jak se na ni zřítil. 

„Mdloby na tebe.“ Seslal pro jistotu zmijozelský chlapec ještě jedno kouzlo. Převalil Darswaithe, 
aby se ujistil, že je úplně mimo. Pak se vrhl k Harrymu. „Jsi v pořádku?“ Pohlédl mu do tváře a 
zbledl. 

„Do hajzlu, to teda nejsi.“ Aniž by ztratil jediný okamžik, hodil letax do krbu a zařval do 
kabinetu učitele Lektvarů. „Severusi, pojď dolů, hned!“ A rozběhl se zpátky k Harrymu, sedl si 
vedle něj a lapal po dechu. 

„Dýcháš? Srdce ti stále bije? Tohle kouzlo dokáže vyřídit i dospělého kouzelníka. Do háje! 
Ztrácíš úplně všechnu barvu!“ 

„Bolí to...“ úpěl Harry, „mám úplně rozdrcenou nohu. Je to špatný, ale na druhou stranu, už mi 
bylo i hůř.“ 

Snape vstoupil do místnosti s malou tlustou čarodějkou, která měla zrzavé vlasy sepnuté do 
naprosto příšerného drdolu a jejíž hábit měl otřesnou třešňovou barvu. Oči učitele Lektvarů 
bleskově přelétly celou scénu a okamžitě všechno pochopil. „Draco,“ řekl ostře a pokynul 
hlavou do strany. 

Harry tomu nerozuměl, zřejmě ještě nebyl dost zmijozelský. Naproti tomu Draco pochopil 
okamžitě a namířil svoji hůlku na sociální pracovnici, která stála vedle Snapea. „Vaši hůlku,“ 
přikázal. „Dejte mi ji.“ 

„No dovolte?“ Bránila se. Ale když Draco zavrčel, vydala mu ji. Zmijozelský chlapec na hůlku 
bezodkladně použil kouzlo znemožňující její přivolání a podal ji Snapeovi. 

„Ustupte,“ přikázal Draco a oháněl se hůlkou způsobem, který u něj Harry nikdy předtím 
neviděl. Ten pohyb vypadal tak... zmateně, jakoby měl upozornit na to, že pokud se Draco ještě 
trochu rozzlobí, mohl by, jen tak mimochodem, seslat nějakou kletbu. Protože Harry věděl, že 
Dracovo sebeovládání není zas až tak špatné, domyslel si, že je to úmyslná taktika. Chtěl, aby 
si čarodějka myslela, že snadno ztratí trpělivost. A fungovalo to. Když zakřičel: „Jděte odsud, 
tamhle do rohu. Hned!“ Neodvážila se protestovat. 

Snape bleskově zkontroloval Harryho předtím, než obrátil svojí pozornost k muži, ležícímu v 
hale. 

„Petrifikus a Mdloby?“ Ověřil si u Draca. Potom vytáhl svoji hůlku a tvářil se zle, když pronášel 
dlouhé poutací kouzlo, které mohlo ukončit jen jeho vlastní Finite. A celou tu dobu udržoval 
Draco čarodějku v bezpečné vzdálenosti od Harryho. Když měl Snape konečně pocit, že 
všechna nebezpečí pominula, obrátil svou pozornost k chlapci na podlaze. 

„Jsem docela v pořádku, opravdu.“ Cedil Harry přes zaťaté zuby, když ho Snape začal zvedat. 
„Je to jen noha. Myslím, že všechny moje kosti jsou zlomený.“ 

Snape položil chlapce na gauč a jemně kouzlem sundal jeho botu a ponožku. Pak si klekl na 
podlahu, položil hůlku na prsty a nárt poraněného. „Je to rozdrcené,“ prohlásil. Otočil se. „ 
Accio Kostirost! Accio Zpevňovací balzám.“ Lektvar dal Harrymu vypít a balzám mu rozetřel po 
celé noze a snažil se ho co nejvíc vmasírovat. 

Harry cítil, jak během léčby, jeho kosti srůstají. Nebylo to bolestivé. Předpokládal, že 
zpevňovací balzám obsahuje nějakou silnou umrtvující složku. Přesto cítil podivný tlak, který ve 
vlnách prostupoval celou jeho nohu, pocit, ze kterého se mu dělalo trochu špatně. Celou dobu 
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zadržoval dech, až pak nakonec řekl: „Vypadá to docela dobře. Proč nejste lékouzelník? 
Opravdu tomu rozumíte.“ 

„Pomfreyová umí víc, trochu později si tě taky přijde prohlédnout.“ Snape se podíval na Draca. 
„Co se tu stalo?“ 

„Zaútočil na Harry Kostidrtícím kouzlem,“ začal vysvětlovat Draco. Když se na něj Snape 
podíval pohledem, ve kterém bylo jasně napsáno: Taky mám oči, Draco, zmijozelský chlapec se 
hluboce nadechl a pokračoval. „Já viděl jen, jak Harry vyběhl ven z kanceláře, volal mě a ten 
kouzelník se ho pokoušel zaklít. Teda jen jednou, protože pak jsem ho dostal.“ 

„Myslím, že by to měl slyšet ředitel,“ řekl Snape a odkráčel zavolat ho krbem. 

Poté, co Brumbál přišel, Snape povolil, aby si úřednice sedla. Draco na ni stále mířil hůlkou, ale 
vypadal klidnější. Teď, když tu byli dva starší kouzelníci, kteří by mu kryli záda, kdyby se o něco 
pokoušela. 

„Takže, co si o tom myslíte?“ Ptal se Snape a jeho tmavé oči probodávaly čarodějnici. „Přišli jste 
sem pod záminkou úředního rozhovoru a zaútočili jste na malé dítě? Kdo doopravdy jste? A 
proč jste ohrozili mého potencionálního syna!“ Ke konci už křičel. 

Harry si skousl rty. 

„Jsem Amélia Thistlethorneová z Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin,“ rozhořčeně 
vysvětlovala. „A on je Horace Darswaithe z toho samého Úřadu. Pracujeme společně již šest let 
a nevím, co se tady dole stalo, ale nedokážu si představit, že by Horace zaútočil na klienta, 
zejména ne na dítě.“ 

„Ukažte mi ruku,“ přikázal Snape. Nepokoušela se předstírat, že nerozumí a během chvíle 
ukázala obě předloktí. Draco si ji prohlédl z blízka a oznámil: „Nemá Znamení zla.“ 

„Harry, možná bys nám ty mohl vysvětlit, proč na tebe pan Darswaithe zaútočil.“ 

„Ale, já nevím proč,“ řekl Harry. „Ten rozhovor byl zvláštní. Celý byl o profesoru Snapeovi a proč 
jsem si jist, že stále ještě není... ehm...“ 

„To je v pořádku, Harry,“ dodával mu odvahu Brumbál. „Slečna Thistlethornová ví všechno.“ 

„Aha, dobře.“ Přikývl Harry. „Darswaithe se stále snažil naznačovat, že profesor je stále ještě 
smrtijed. Potom, když jsem důrazně trval na tom, že není, chtěl... , já nevím... Pořád se ptal, 
jestli Znamení dosud plane a chtěl vědět, co mohl profesor Snape sdělit Řádu o 
Voldemortových plánech.“ 

Snape se podíval Harrymu přímo do očí. „A co jsi řekl?“ 

„Já... nic, já přece nic nevím, ale on stále víc naléhal. Přestalo se mi to líbit, a tak jsem se 
rozhodl, že raději zavolám Draca.“ 

„Draca?“ protáhl Snape. 

„No, ano. Došlo mi, že asi budu potřebovat pomoc, a že Dudley nedokáže Darswaithe zastavit, 
pokud se něco stane. Došlo mi, že potřebuji čaroděje.“ Harry si musel připustit něco, co by ho 
ještě nedávno nenapadlo. Draco skutečně byl na jeho straně... Kdyby nebyl, mohl pomoci 
sociálnímu kouzelníkovi, který, ať už měl Znamení nebo ne, očividně pracoval pro Voldemorta. 
„Děkuji ti,“ řekl upřímně a díval se do Dracových stříbrných očí. „Dnes jsi vážně odvedl dobrou 
práci.“ 

Draco zavrčel. „No jasně. Měl jsem odrazit jeho kletbu a hned kolem tebe vykouzlit ochranné 
kouzlo, místo toho, abych ho nechal rozdrtit tvoji nohu na kaši. Očividně jsem vyšel ze cviku. 
Musíme přivolat tvoje magické schopnosti zpátky, abychom spolu mohli trénovat,“ řekl a jeho 
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oči se rozzářily očekáváním. 

„Myslím, žes byl v pohodě,“ zamumlal Harry. „Řekni mi, kde je Dudley?“ 

„Říkal, že je unavený a že si potřebuje zdřímnout. Odešel hned, jak jsi zmizel v kanceláři. 
Popravdě si myslím, že je trochu v depresi.“ Draco se krátce podíval na sociální čarodějku. „Ten 
kretén Darswaithe mu připomněl jeho nedávno zabitého otce.“ Jeho oči se znovu setkaly s 
Harryho. „Je divné, že to všechno dokázal zaspat.“ 

„Už zaspal i horší věci,“ řekl Harry bezmyšlenkovitě a pak zrudl. „Víš, moje noční můry, v létě 
jsem neměl žádné lektvary, ani jsem nemohl použít nějaké kouzlo...“ Pokrčil rameny. 

„Otázkou zůstává,“ pokračoval Snape tvrdým tónem, „proč zaměstnanec Úřadu slídí po 
informacích o mém Znamení zla, nebo o Řádu.“ 

„Mnoholičný lektvar?“ Navrhl Draco. 

„Nemožné,“ namítala sociální kouzelnice a její hlas byl vzdálen rozhořčení, protože Harryho 
příběh jí vzal vítr z plachet. „Jeli jsme s Horácem vlakem, ale celou dobu nic nejedl ani nepil.“ 

„Možná jste to nepostřehla,“ zkoušel Harry. „Možná vás převezl. Nebo má... ehm... upravenou 
formuli.“ 

Snape zavrtěl hlavou a Harry si domyslel, že Mnoholičný lektvar s dlouhým účinkem je Snapeův 
vlastní recept, který nikomu neprozradil, ani členům Řádu. 

„Nemohla bych si toho nevšimnout,“ trvala na svém čarodějka, „Horace vypadal vyčerpaně a 
celou cestu podřimoval, což se mu tak docela nepodobá...“ 

„Imperius!“ vyhrkli Snape, Brumbál a Draco najednou. 

Čarodějka vyděšeně zalapala po dechu a její těstovitý obličej zbledl. „No to snad není možné. 
Měla jsem si toho všimnout, měla jsem to nějak poznat...“ 

„Neobviňuj se z ničeho Amélie,“ uklidňoval ji Brumbál. „Všichni víme, jak těžké je ho 
rozpoznat.“ Otočil se na Snapea. „Co myslíš, že měli v plánu?“ 

„Vypátrat, jak odolávám Voldemortově volání a zjistit, co Řád ví o jeho aktivitách,“ objasňoval 
Snape. „Předpokládám, že když by z Harryho vytáhl všechny důležité informace, kouzlem by ho 
uspal a pokračoval by ve výslechu Draca pod stejnou záminkou.“ 

„Říkal, že se mnou bude chtít mluvit.“ Informoval ho Draco. 

„To je ale standardní praxe,“ poukázala sociální čarodějnice, i když musím připustit, že otázky 
na pana Pottera příliš standardní nebyly.“ A celý její obličej se jí svraštil, jak se zamračila. 

„Takže Darswaithe měl příkaz dostat z nás co nejvíce informací a potom se s námi oběma 
přenést letaxem pryč?“ Ptal se Draco. 

„O Bože, mohlo mě to sežehnout na popel.“ Snape vrhl Harryho směrem krátký zlobný pohled. 
Nebuď směšný. „Ten muž je z Mrzimoru, víš přece, jací jsou. Nedokázal by tudy projít, ne přes 
moje strážné kouzlo. Ani by nedokázal projít dveřmi. I kdyby to naplánoval se vším úsilím, 
nemá na to dost rozumu.“ 

Brumbál si odkašlal. „Severusi, chlapče, myslím, že bys měl vědět, že Amélie také studovala v 
Mrzimoru. Ještě předtím, než jsi sem přišel ty.“ 

Z výrazu tváře učitele Lektvarů se dalo přečíst něco jako: mělo mě to napadnout, ale přesto z 
jeho rtů lehce plynula slova omluvy. „Omlouvám se za ta nevhodná slova. Je to stresem z celé 
té situace, doufám, že mi rozumíte,“ a mírně se jí uklonil. 
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Draco náhle nahlas vyjádřil to, o čem Harry jen přemýšlel. „Kde se tady najednou vzalo to: my-
všichni-jsme-přátelé? Jak si můžete být jisti, že také není pod kletbou Imperius?“ 

„Proč si to myslíš?“ Jemně se zeptal Brumbál. 

„Protože můj otec rád dělá věci komplikovaně.“ Uplivoval Draco a praštil do zdi, o kterou byl 
opřený. „Vy si myslíte, že tenhle plán splichtil Temný pán, že? Pokud on chce někoho vyslýchat, 
nechá ho přivléct k sobě. A je mu jedno, jestli tím ztratí nějakou výhodu. Rád pozoruje mučení. 
A mimo to... můj drahý tatínek, jak poznal Harry, má prsty v každém oddělení ministerstva. 
Dokonce i v tak nevýznamném, jako je Úřad. Řekl bych, že se někdo doslechl o té adopci a dal 
mu tip. Jak se lépe dostat do Severusova bytu? Všichni víme, že by umřel, jen aby mě dostal... 
Takže tímhle plánem by zabil dvě mouchy jednou ranou a měl by Harryho znovu v rukou.“ 

Draco se zhluboka nadechl, a pokračoval. „A k tomu přemisťování... to by nesměl být můj otec, 
aby mu nebylo jasné, že úředník pod kletbou Imperius stěží překoná Severusova ochranná 
kouzla, takže si myslím...“ Řekl a zmizel do haly. Po chvíli se vrátil a před ním levitovaly kapesní 
hodinky. „Je to očarované. Předpokládám, že je to přenášedlo. Vsadím se, že se to aktivuje 
vyslovením kouzla. A předtím, než řekneš, že nikdo nemohl dostat přenášedlo přes tvá 
ochranná kouzla, Severusi, musíš připustit, že můj otec tady pobýval mnohokrát. A tak bych se 
vsadil, že ví dost o tvých magických zvyklostech.“ Mávnutím hůlky poslal hodinky řediteli. „To je 
důkaz pro bystrozory. Pokud by se jim podařilo dostat mého otce do vězení a udržet ho v 
Azkabanu, možná by se zmijozelská kolej konečně uklidnila natolik, abych odtud mohl odejít.“ 

Snape namířil svou hůlku na vznášející se hodinky a tiše pronesl sérii kouzel. „Luciův magický 
podpis,“ připustil, „chytře zastřený, ale bezpochyby jeho. Inaktivuji je tak, aby nějaké 
neopatrné slovo nemohlo způsobit, že by odletěly k němu.“ 

Brumbál se otočil na sociální kouzelnici. „Lituji Amélie, ale obávám se, že vzhledem k 
okolnostem vás dva budu muset předat k výslechu bystrozorům.“ 

„Já tomu naprosto rozumím. Celý tento incident je jako skvrna na naší pověsti. Jsme hrdí, že 
hájíme zájmy všech dětí. Myšlenka na to, že jsme byli infiltrováni od Vy-víte-koho, a že jeden z 
našich pracovníků ohrozil Harryho Pottera...“ Pokrčila rameny. „Bystrozorové by měli vyšetřit 
celé naše oddělení.“ 

„Dobrá, počkáme na ně tedy v mé kanceláři. Severusi, mohl bys mi s ním prosím pomoci?“ 
Poprosil Brumbál. 

Zloba zaplála ve Snapeových tmavých očích. „Bude mi skutečným potěšením.“ 

Ředitel ho zastavil gestem ruky. „Když tak nad tím přemýšlím, raději ne. Potřebujeme ho živého. 
Mobilicorpus.“ Tělo připlulo z haly a následovalo Brumbála a Thistlethorneovou do krbu. Snape 
předal Brumbálovi čarodějčinu hůlku a odstranil poutací kouzlo, které předtím umístil na 
Darswaithe. Harry si nebyl jistý, ale znělo to, jako by Snape ujišťoval, že bystrozorové budou 
schopni kouzelníka probrat ze stavu, ve kterém se nacházel. 

„Seznamte mě s výsledkem,“ požádal Snape, když vyndával z kapsy ebenovou krabičku a 
podržel ji před Brumbálem, který si nabral plnou hrst letaxu. 

„Počkejte,“ zavolal Harry z gauče. „Salsa, podívejte se po Salse.“ 

„Jeho had rád spává v ohništi,“ vysvětloval Snape, poklekl a pohledem prozkoumával tmavé 
zadní kouty. Harry uslyšel syčení, a pak uviděl svého učitele, jak se vrací s tenkým rudozlatým 
hádkem v dlani. 

„Skutečně budeme muset s tímto jejím zlozvykem něco udělat.“ Zlobil se Snape, když pokládal 
hada do Harryho natažené ruky. 

„Sssalssso,“ napomínal Harry svého hada a s obavami se ptal. „Byla jsssi tam, když můj 
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ssskoro-otec-přišel-před-chvílí-plameny?“ 

„Viděla jsssem plameny a věděla jsssem, že kameny budou teplé.“ 

„On má hadí jazyk,“ ozvalo se vyjeknutí. 

„A je to dobře, Amélie,“ uklidňoval Brumbál čarodějku, která vypadala blízko mdlobám. „Určitě 
se mnou budeš souhlasit, že potřebujeme hadí jazyk na naší straně.“ 

„Váš letax, řediteli,“ přerušil je Snape a znovu nabídl ebenovou krabičku. Harry pozoroval, jak se 
přemisťují a nepřítomně si pomyslel, že Snapeův letax vytváří plameny ještě zářivější než je 
obvyklá smaragdová barva. Cítil se hloupě, když tu seděl s jednou bosou nohou, a tak se 
opatrně pokusil obout na svoji nedávno uzdravenou nohu ponožku a botu. 

„Už jsi párkrát viděl kletbu Imperius,“ řekl Draco Snapeovi. „Myslíš, že byla pod ní?“ 

„Pochybuji. Vypadalo to, že je to její reakce, když slyšela hadí jazyk, a ne Voldemortova,“ řekl 
Snape a otočil se zpátky k Harrymu. 

„To je špatný,“ dodal tiše Harry, „protože myslím, že v tom případě, můžeme zapomenout na tu 
adopci, ona to nikdy nepodepíše.“ 

„Zdá se ti to beznadějné?“ Sondoval Snape. Zvedl Harrymu nohy z gauče, posadil se a položil si 
je do klína. Jeho prsty opatrně prozkoumávaly zraněnou nohu. „Bolí to?“ 

„Ne.“ 

„A tohle?“ 

„Moc ne.“ Prohlásil Harry. „Víte, jestli je ona jedna z těch poctivých, tak je to samozřejmě 
beznadějné. Draco ji ohrožoval hůlkou, vy jste ji urazil a bystrozorové teď budu mnoho dní 
obtěžovat celé její oddělení. Pravděpodobně je z toho případu zhrzená. Popravdě, vsadil bych 
se, že většinu z nás nenávidí.“ 

„To zní... zklamaně?“ 

„Do háje, já nevím... Zvykl jsem si na tu myšlenku. Už jsem hlavně chtěl, aby to skončilo, 
abychom mohli dokončit to kouzlo. Dudley má svůj vlastní život, ke kterému by se měl vrátit.“ 

„Já vím,“ odpověděl mu Snape, i když bylo vidět, že přemýšlí o něčem jiném. 

„Ta tlustá čarodějnice nenávidí možná mě,“ prohlásil Draco. „Vy dva si s tím nedělejte vůbec 
žádné starosti. Zkuste se nad tím zamyslet. Je z Mrzimoru. Tak emocionální...“ mírně pokrčil 
rameny a zlomyslně dodal. „Škoda, že Lektvar na odstranění bradavic se musí nechat ustát tak 
dlouho, nějaký by se jí hodil. Viděli jste její krk?“ 

Harry si neohrabaně srovnal polštáře za záda tak, aby si mohl lehnout. „Někdy si myslím, že vy 
zmijozelští nenávidíte Mrzimor ještě o něco víc než Nebelvír.“ 

Draco se zasmál. „To je jednoduché, my nenávidíme všechny. Havraspárští jsou nechutně chytří 
- Severus by mohl být v Havraspáru. Ale předpokládám, že Moudrý klobouk věděl, že bude 
užitečnější ve Zmijozelu... a podívej se. Nebelvírští jsou tak imbecilně stateční až je to směšné 
a vůbec nejsou mazaní. Mrzimorští budou nad tebou plakat, když budeš neopatrný. Ale zpátky k 
věci. Viděla tě se Severusem, viděla jak byl bez sebe vzteky, když jsi byl v nebezpečí. Tvoje 
bezpečí a pohodlí bylo pro něj absolutní prioritou. Téměř supěl námahou, jak se pokoušel najít 
tvého mazlíčka. Můj odhad je, že se přetrhne, aby mohla podepsat všechny vaše adopční 
papíry.“ Draco si sedl do křesla vedle Harryho a bezmyšlenkovitě si prohlížel svoje nehty. 

Harry se otočil tak, aby na něj lépe viděl. „Myslím, že bych ti měl doopravdy poděkovat.“ 
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V šedých očích se objevil úžas. „Už jsi to udělal.“ 

Snape opatrně vstal tak, aby neotřásl Harryho nohama. „Harry má potřebu lidem děkovat, 
myslím, že si na to budeme muset zvyknout.“ 

Co je tak špatného na tom někomu poděkovat. Možná zmijozelští považují všechno za 
samozřejmost, ale Harry ne. Dursleyovi mu léta vtloukali do hlavy, že si nic od nikoho 
nezaslouží a po všech těch letech v přístěnku pod schody, po všech těch Vánocích a 
narozeninách bez dárků, tomu uvěřil. Takže možná měl Snape pravdu, možná měl sklon trochu 
to s děkováním přehánět. 

Ale i když už to udělal, měl stále ještě potřebu v tom pokračovat. „Poslouchej Draco, já vím... , 
že jsem na tebe nebyl... ehm... příliš milý... ale víš... jestli tvůj otec očaroval to nedovolené 
přenášedlo, pravděpodobně by fungovalo, on není z těch, co by se vzdávali...“ 

„Harry,“ přerušil ho Draco „co se pokoušíš říct?“ 

Směšné, jak těžké to bylo vyslovit, přestože to nebylo nic jiného než čistá pravda. Harry se 
zhluboka nadechl. „Jsem opravdu, opravdu moc rád, že jsi tu se mnou.“ 

„Já jsem taky rád,“ odpověděl jednoduše Draco a usmál se. 

Harry se zakabonil, jak přemýšlel, co by ještě mohl říci. Bylo nad slunce jasné, že Draco 
nesplétá žádnou bizardní intriku. Nejprve mu vrátil hůlku, kterou ukradl Voldemortovi před 
nosem a prozradil, že celý tenhle ďábelský plán nastrojil jeho vlastní otec... Draco byl zřejmě 
zcela upřímný, když tvrdil, že se změnil. To musel Harry uznat. Měl by Dracovi říci, že mu už 
věří. To ale nedokázal, protože ani po tom všem tomu tak nebylo. Harry věděl, že se muselo 
ještě něco přihodit. Pořád nemohl uvěřit Dracovu vysvětlení, proč změnil svoji loajalitu a dokud 
se tak nestane, bude muset spoléhat jen na svoje instinkty. 

Když o tom přemýšlel, začal se zase mračit. 

Draco a Snape se na něj starostlivě podívali, ale nechali ho být. Když se Draco vrátil ke stolu ke 
svému školnímu úkolu, Snape zavolal krbem Madam Pomfreyovou a poprosil ji, aby se 
zastavila, až se jí to bude hodit. 

Harry neměl pocit, že by měl být unavený, ale zřejmě to, že byl vyslýchán, že mu byly 
rozdrceny, a pak zase spraveny všechny kosti v noze, z něj vysálo všechnu energii. Krátce 
přemýšlel, že se přesune do ložnice, ale stále ještě nemohl došlápnout na poraněnou nohu a 
poprosit, aby ho tam někdo odlevitoval, mu přišlo trapné. Stulil se do co nejpohodlnější pozice 
a zavřel oči. 

Už skoro spal, když ucítil měkkost deky, kterou přes něj někdo přehodil a poznal silné prsty, 
které mu odhrnuly vlasy z očí. Harry si pomyslel, že Snapeovy prsty jsou trochu cítit mátou a 
skořicí a otočil trochu hlavu, aby vdechl tu vůni ještě jednou. Uklidňovala ho a dávala mu pocit, 
že všechno je tak, jak má být. 

Myšlenka ho náhle vytrhla z dřímoty a přinutila ho otevřít oči do nesnesitelně zářivého světla. 
„Pane profesore? Jsem si jistý, že máte dost své práce...“ 

Snape ho trochu pohladil po vlasech, vzal si z nízkého stolku před sebou časopis o lektvarech a 
začal jím listovat. „Zůstanu tady s tebou.“ 

„Ale vaši studenti,“ zíval Harry. 

„Budou v pořádku. Zrušil jsem odpolední vyučování kvůli tomu pohovoru.“ 

„Opravdu?“ Harry se přitulil k učitelově ruce, ten dotyk měl rád. Snapeovy prsty byly silné, 
konečky jeho prstů tvrdé a drsné, ale to bylo v pořádku. Byly tu ruce, o kterých věděl, že ho 
ochrání. 
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„Samozřejmě. Ty máš přednost.“ 

„Opravdu?“ 

Snape ho trochu zatahal za vlasy, „ano, Harry. Ale dost vyzvídání. Jsem překvapený, že jsi ještě 
vzhůru, Kostidrtící kouzlo je velmi vysilující. Spi už.“ 

Harry už nemohl udržet oči otevřené, tak zamžoural a trochu si postěžoval. „Zapomněl jste na 
pitomé děcko. Čekal jsem, že mi řeknete pitomé děcko.“ 

„Já ti budu říkat pitomče,“ navrhoval Draco a jeho smích se rozlehl po celém pokoji, „pitomý 
Nebelvíre, co ty na to? Nebo radši užvaněný pitomče, nebo králi všech pitomců...?“ 

„Pitomé děti,“ vyslovil Snape pečlivě. „Rozhodně množné číslo. Draco ty jdi dokončit svůj esej o 
řádné přípravě blínu před použitím v nápoji lásky a ty, Harry, koukej spát, hned.“ 

„... dobře...“ Harry usínal a s čím dál, tím větší dálky k němu doléhal zvuk otáčených stránek. 
Ospale si pomyslel, že je tak příjemné mít u sebe někoho, někoho kdo se stará. Možná, 
pomyslel si těsně před tím, než úplně usnul, možná je Snape daleko víc typ na tátu, než by si 
kdy Harry pomyslel.

Kapitola 42. UČIT SE ZE ZKUŠENOSTÍ

„Řekl bych, že si můžeme pohovořit tamhle,“ řekl Harry, odvrátil se od Darswaitha, aby viděl 
na impozantní chrlič. „Ach jo, Gumoví medvídci? Lentilky? Citrónový drops?“ 

„Lékořice,“ broukl Snape, který proplul kolem jako duch s vlajícím hábitem. 

Chrlič se posunul stranou, kouzelné schody se začaly s Harrym a Darswaithem otáčet - nahoru 
a nahoru a dokola, ale když se dostali ke dveřím úplně navrchu, ty se otevřely do lesní 
scenérie, kde vzduch byl nasycený vůní pinií. Úplněk zářil vysoko na obloze a ozvěna ze 
vzdálených hor přinášela žalostné vytí vlkodlaka. 

Darswaithovo milé chování se zcela ztratilo, jeho pleš se leskla a v očích plál žhavý oheň, když 
se sklonil a se zuřivostí zíral na Harryho. „Znamení zla!“ dožadoval se. „Viděl jste ho? Planulo? 
Jak profesor Snape odolává jeho volání? Co ten zrádce Brumbálovi řekl o plánech Temného 
pána? Řekněte mi to, Pottere, teď hned!“ 

Prsty s otřepanými nehty se jako spáry zarývaly do Harryho ramen, zatímco kouzelníkova tvář 
se proměňovala, oči teď plály rudě, kůže byla tenká, pak se na ní objevily šupiny, jeho nos se 
zploštil v příšerné hadí nozdry. 

Harry prchal pryč, běžel trávou, kletby létaly okolo něj a on křičel, „Draco! Draco!“ 
Ale tentokrát tu Draco nebyl, aby ho zachránil. 

Harry utíkal mezi stromy, uhýbal před kletbami a náhle se ocitl před buclatou dámou v 
krajkových růžových šatech. „Draco!“ ječel a bušil na obraz. „Draco, otevři!“ 

„Můj milý, tohle je nebelvírská věž,“ řekla buclatá dáma. „Tady Draco není.“ 

„Já jsem z Nebelvíru!“ křičel Harry. „Nechte mě projít!“ 

„Heslo?“ ptala se nafoukaně. 

„Lékořice,“ zašeptal Snape ze stínů předtím, než se rozplynul. 

To slovo se stalo přenášedlem a Harry se náhle viděl, jak pronásledován Darswaithem znovu 
běží přes Brumbálovu kancelář. Tentokrát to byl opět Darswaithe a ne Voldemort. Všude kolem 
Harryho vybuchovaly kostidrtící kletby, ničily křesla a stoly a jedna z nich těsně minula 
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Fawkese moment před tím, než naplnila Harryho nohu ochromující bolestí. S obrovskou ránou 
dopadl na kamennou podlahu, ale stále se plazil dál, naříkal, šílený bolestí z rozdrcených kostí,  
dokud další kletba nenarazila přímo do něj. 

Ta rozdrtila jeho páteř. 

Harry ochabl, jeho ruce a nohy se staly zcela neužitečnou hromadou masa. Všechna bolest 
zmizela, změnila se však na nemohoucnost - a to bylo ještě děsivější, než jakákoliv bolest může 
být. Znehybněn, neschopen zvednout se z podlahy, viděl chlapec přibližujícího se Darswaitha, 
který mu mířil hůlkou na srdce. 

Byla to jeho hůlka? Nebo byla Harryho? Cesmína a pero z Fénixe, jedenáct palců dlouhá, pěkná 
a ohebná, z jejího konce vyletovaly jiskry, jak se Harry pokoušel vykřiknout. Předtím, než se mu 
podařilo nabrat dech, kouzlo se mu pevně ovinulo kolem hrdla a stisklo. „Silencio, Harry 
Potter.“ 

Křik mu uvízl uvnitř, tělo neposlouchalo jeho zběsilé povely, Harry nemohl nic dělat, Darswaithe 
byl stále blíž a blíž a blíž. Čaroděj poklekl vedle Harryho, jeho rty se zvedly v krutém úsměšku, 
když odhrnoval chlapci vlasy z čela v parodii Snapeovy péče. „Draco tu není,“ protáhl 
Darswaithe a jeho slova byla jako ozvěna buclaté dámy. „Snad si nemyslíš, že tě Malfoy 
zachrání?“ 

Harry se pokusil vrazit pěst do Darswaithovy šklebící se tváře, ale jeho ruce byly kvůli 
přetnutým nervům ochromeny. Bezvládný, nemohoucí, nedokázal vzdorovat, ani když ho 
Darswaithe popadl a nesl ke krbu. 

V cestě jim stál stůl, a když ho Darswaithe míjel, Harry němě vykřikl. Bylo tam zrcátko, to 
zrcátko, které mu dal Sirius, a už nebylo prasklé! Kéž by na něj dokázal dosáhnout a vzít si ho! 
Sirius by mu pomohl, Sirius by mu řekl, co má dělat! 

Wingardium leviosa. Pomyslel si Harry, ale samozřejmě se nic nestalo. Jeho kouzla už nikdy 
nebudou fungovat. 

„Temný pán má pro tebe dárek,“ zašeptal mu Darswaithe do ucha, když vstoupili do krbu. 

„Pochopil jsem dobře, že máš moc rád jehly?“ 

Proč by měl mít strach z jehel, když je pravděpodobné, že ho cesta s letaxem bude stát život? 
Uhoří zaživa, jako o Samhainu. Bude spálen na popel. Zemře. Zemře jako Cedric, jako Sirius a 
nikdy nebude mít otce. Bude se Snapeovi stýskat? 

Salse bude, věděl Harry. 

Salsa! 

Podíval se dolů, krk byla jediná část těla, kterou mohl hýbat. Spatřil Salsu v rohu krbu. Pach 
použitého letaxu naplňoval vzduch okolo něj, stejně jako jeho mysl. Přemýšlel. Salso, co mám 
dělat? Já opravdu potřebuji to zrcátko. Sirius by mě nenechal uhořet. Sirius by mi řekl, co mám 
dělat... 

Zrcátko jakoby cítilo jeho zoufalství, připlulo před jeho tvář. Harry k němu překotně mluvil  
neslyšitelnými slovy, vysvětloval horečně, protože Darswaithe sahal po letaxu, v ruce 
ebenovou krabičku, ačkoliv Brumbál ho má v mosazné, že ano? 

V zrcátku se objevila tvář, tvář, kterou s láskou poznal. Siriusův obličej se vynořil z prostoru za 
závojem. Strhaný útrapami, nyní projasněný láskou se usmíval na Harryho, chystal se 
promluvit, ale před tím, než stačil říci jediné slovo, jeho tvář zprůsvitněla, rozplynula se ve 
vířící mlze a na jeho místě se objevila tvář jiného muže. 

Zahnutý nos, tenké rty stažené do úsměšku, temné oči plné zloby, Snape vyhlížel ze zrcátka, 
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zíral zle na Harryho, v tom Harry uviděl Siriuse za zády toho druhého muže! Ale jestli je Snape 
na tom samém místě jako Sirius, znamená to, že je také mrtvý. Také propadl za závoj? Ne, ne, 
to byl Sirius. Harry si nepamatoval, že by Snape zemřel, ale byl tady, polapen tam na druhé 
straně. A vypadal tak zuřivě, když upíral oči na Harryho! 

Harry se znovu pokusil vykřiknout, tolik to chtěl vysvětlit. Já nevěděl, že jste zemřel Severusi! 
Já jsem nechtěl abyste zemřel! Není to moje chyba, není to moje chyba! 

Ale nemohl křičet. Nemohl zavolat Draca na pomoc. Byl bezmocný, neschopný zastavit... 
Počkat, vlastně nebyl. 

Cítil, výbuch své magie, pulzující vlny divoké síly, které naplňovaly jeho jádro a vyletěly 
směrem k letaxu, aby ho rozmetaly předtím, než dopadl na zem. Tlaková vlna uvolnila 
Darswaithovo sevření. Harry tvrdě dopadl na kamennou podlahu krbu vedle Salsy, která se 
plazila kolem jeho boku, aby našla jeho zápěstí. 

Hádek se omotal kolem jeho ruky, jeho rudozlatá kůže se třpytila jako stříbro, když se změnila 
v nádherný zářivý náramek, který mu byl navlečen jako vyznamenání za to, že dokázal uvolnit 
energii ze svého nitra. 

Darswaithe běžel ke dveřím, ale nemohl je otevřít, otočil se zpět k Harrymu, jeho úzký obličej 
byl nehybný děsem, když viděl nespoutanou sílu vycházející ze zářivě smaragdových očí. 

Magie plynula z Harryho hlubin jako divoká řeka okolo skal, jako dravý proud, zaplavující vše, 
co by mu stálo v cestě. Divoká magie, přírodní magie. Magie, která nevěděla nic o hranicích, 
magie nespoutaná kouzly nebo zaklínadly. 

Kameny, ze kterých byla vystavěna zeď se začaly tavit, po kapkách začaly odtékat, kancelář 
kolem něj tála, ještě že byl bezpečně usazen v krbu. 

Darswaithe byl na cestě přes místnost, jeho hnědé oči byly naplněné hrůzou. 

Ale někdo další byl vedle Harryho, po jeho pravé straně, někdo, jehož ruka s ním velmi jemně 
třásla, někdo kdo se bál, aby ho nevyděsil, někdo, kdo se k němu choval jakoby byl divoké a 
nebezpečné zvíře, které je třeba utišit... 

Harry otevřel oči a uviděl Draca tak blízko, že cítil jeho dech. Vymrštil se do sedu a lapal po 
dechu. Rukama se chytil za krk. Jeho oči byly dokořán, magie dosud tryskala z jeho kůže, 
bojoval o každé nadechnutí. 

„To je v pořádku Harry,“ mluvil na něj Draco tichým, klidným hlasem. „Jen se... utiš, ano? Než 
úplně roztavíš zdi. Všechno je v pořádku, nemáš žádný důvod se bát. Teď už jsi vzhůru, sen je 
pryč a všechno bude v pořádku...“ 

Dracův známý hlas, co mu dodával odvahu a klid, se stal pro Harryho pevným bodem, na který 
se mohl soustředit. Něčím, co odvrátilo jeho pozornost od vln strachu a vzteku, které jím stále 
procházely. Zhluboka se nadechl, rozhlédl se a v tlumeném osvětlení si všiml, že zdi sklepení 
jsou mokré. Copak uvnitř pršelo? Stružky vody stékaly po povrchu každého kamene. Ale taková 
divná voda... kapky tam setrvávaly příliš dlouho, stékaly po kamenech pomalu, všiml si, že se 
vlastně zastavily. 

„V pořádku,“ nadechl se Draco. „V pořádku. Tak, už jsi při sobě a všechno je v pořádku. Nestalo 
se nic zlého...“ 

Harry nevěděl, o čem mluví. „Co se stalo?“ zachraptěl. 

Z nějakého důvodu ho překvapilo, že jeho hlas funguje. Proč by vlastně neměl? 

„To řekni ty mně,“ posmíval se trochu Draco, vstal ze země a sedl si na roh jeho postele. „O 
čem byla tvoje noční můra?“ 
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„Noční můra?“ Bylo to, jako kdyby mu proud divoké magie odplavil z hlavy všechny myšlenky. 
„Ach, bořil jsem křikem zdi?“ Zasténal Harry, jeho hlas zněl, jako když se trhá hedvábný papír. 

„Ne, byl jsi potichu,“ odpověděl Draco. Ostýchavě zvedl ruku, jako by ji chtěl položit na Harryho 
předloktí, pak se ale rozhodl raději se ho po tom všem nedotýkat. „Každopádně, já jsem ještě 
nespal, četl jsem si. A ty...“ 

„Co?“ zeptal se Harry, přitáhl nohy k hrudníku a objal je. Pak mu něco došlo. „Mám pocit, že 
jsem usnul vedle na gauči, co dělám tady?“ 

Draco se odtáhl. „Prospal jsi celou večeři. Když Severus odcházel spát, rozhodl se, že ti bude 
pohodlněji tady.“ 

„On... mě nesl?“ Obvykle nespal tak hluboce, jak se mohlo stát, že ho tohle nevzbudilo? 

„Ne, přenesl tě pomocí kouzla Mobilicorpus!“ smál se Draco. „Samozřejmě, že tě přenesl!“ 

„A... co se vlastně stalo?“ ptal se Harry, který si objal nohy a schoulil se do ještě menšího 
klubíčka. Jeho mysl byla úplně prázdná. 

„Už jsi nějakou tu chvilku spal. A pak jsi několikrát za sebou zavolal moje jméno, tak jsem se 
podíval tvým směrem...“ polkl Draco. „Třásl jsi se jako šílený, a pak jsi najednou byl tak tichý, až 
to bylo hrůzostrašné. Myslím, že jsem pochopil, čemu se říká němý výkřik. Každopádně celá 
místnost se naplnila... magií. Viděl jsem, jak vzduch zhoustl vířícími měděnými plamínky, které 
z tebe vycházely. Vsakovaly se do zdí a ty tály. Mohl jsem jít pro Severuse, ale měl jsem pocit, 
že není času nazbyt. Nechtěl jsem se vrátit a najít tě v roztaveném pokoji.“ 

Harry se natáhl tak, aby rukou dosáhl na nejbližší zeď. Kámen byl podivně hladký, jakoby celý 
povrch byl rozpuštěn a potom znovu ztuhl. Stopy, ne nepodobné slzám, tvořily nepravidelný 
vzorek na stěnách. Harry se jedné dotkl a zjistil, že je z kamene. „A tohle jsem udělal já?“ 

„Já teda určitě ne!“ 

Harry si povzdechl a pokusil se zorientovat. „Kde je Dudley?“ 

„V krásné měkké posteli, ve kterou jsem mu přeměnil gauč,“ vysvětloval Draco. „Byl totálně 
zničený, když viděl, že spíš jak mrtvý. Tak mu Severus vysvětlil, že se zotavuješ z kletby. 
Takže to znamená, že jsme mu řekli vše. Tvůj bratranec byl pěkně vyděšený a řekl, že chce, 
abych tu byl s tebou pro případ, že by sem někdo vlezl a chtěl něco zkusit.“ Na chvíli se 
odmlčel. „Jak se cítíš?“ 

„No, docela dobře,“ lhal Harry. Pravda byla, že detaily jeho noční můry začaly vyplouvat na 
povrch jeho vědomí a on se ani zdaleka necítil dobře. Křečovitě se roztřásl a pokusil se 
přitáhnout si k sobě co nejvíce přikrývek, aby se zahřál. Snape v zrcadle. Snape mrtvý. 

„Dojdu pro Severuse,“ nabídl mu Draco. 

Harry zavrtěl hlavou a přes cvakající zuby odporoval. „Potřebuju jenom spát.“ Lehl si, stočil se 
do klubíčka a přinutil se zavřít oči. Nebylo to, ale nic platné. Roztřásl se tak, až se mu začalo 
chtít zvracet. Začal se kousat do ruky, aby přehlušil své pocity. 

Draco si povzdechl a znovu si sedl. Tentokrát se už nerozpakoval dotknout Harryho, vytáhl mu 
ruku z pusy a držel ji pevně, i když se mu ji Harry pokoušel vytrhnout. „Podívej, mně je úplně 
jasné, že jsi zvyklý všechno vydržet. Ti příšerní mudlové by zuřili, kdybys je budil, že? Ale, 
Harry, teď máš Severuse. On není jako oni. On ti pomůže.“ 

Harry se odtáhl od Draca tak daleko, jak jen mohl, což nebylo moc, protože mu ruku stále 
pevně držel druhý chlapec. „Nepotřebuji pomoc,“ trval na svém. 
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„Ty jsi tak zmatený, že ani nevíš, co potřebuješ.“ Odpověděl Draco. Jeho slova byla drsná, ale 
tón ne. „Harry, ať už tvoji mysl zatěžuje cokoliv,“ jeho hlas nabýval na intenzitě, „ohrožuješ tím 
mě, sebe, Severuse... a zatraceně, pravděpodobně všechny ve sklepení. A co když budeš mít 
další noční můru a proměníš toto místo v pec? Promluv si se Severusem a to teď hned!“ 

Harry se jediným škubnutím osvobodil z Dracova pevného sevření. „Ty jenom chceš, aby viděl 
jak jsem v koncích a aby mě pak už nechtěl.“ 

„Idiot jako vždycky,“ mumlal Draco, vrtíc hlavou. „Severus chce být tvůj otec Harry. Nebude o 
tobě smýšlet hůř jenom proto, že pro jednou připustíš, že někoho potřebuješ.“ 

„Já nikoho nepotřebuju!“ 

„Jak bys mohl někoho potřebovat. Vždyť se jenom třeseš jako osika, jsi bílý jako křída a skoro jsi 
se pozvracel. Jasně, ty jsi úplně v pořádku. A rozhodně tu není šance, že bys mohl mít další 
noční můru.“ 

„Takže jsme se konečně shodli,“ Harry ochable vzdoroval a sevřel ruce v pěst, jakoby doufal, že 
se přestane třást jen silou vůle. 

Draco vstal a jeho tvář prozrazovala netrpělivost a znechucení. „Ty si dělej co chceš,“ oznámil 
mu. „A jestli nepůjdeš k Severusovi po svých...“ 

„Dotáhneš mě tam?“ Odsekl Harry. „To bych tě chtěl vidět! Jak to chceš udělat, donutit mě 
magií? Já bych přijal fér boj, ne že bys, teda ty, někdy v životě bojoval fér...“ 

„Ty jsi naprostý Nebelvír,“ posmíval se Draco. „Nemáš žádný smysl pro strategii. Proč bych s 
tebou bojoval, když můžu pro Severuse prostě dojít.“ 

Harry přimhouřil oči. „To neuděláš Malfoyi.“ 

„Ale ano, udělám. A přísahám při Merlinově hůlce, že pokud to mám být já, kdo probudí 
Severuse, tak mu řeknu, že jsi se bál, že tě nebude chtít, když se mu ukážeš takhle.“ 

„Ty jsi naprostý Zmijozel!“ Zařval Harry, sundal nohy z postele a jakoby náhodou kopl Draca do 
holeně. Škoda, že nebyl obutý, Draco mohl mít modřiny. Kameny byly studené, když se na ně 
postavil. Ale Harry to ignoroval, když vyrazil ke dveřím. „Doufám, že budeš spát až se vrátím, 
nebo to aspoň předstírej. Pro dnešní noc tě mám už plné zuby.“ 

Chtěl prásknout dveřmi, ale Draco je přidržel z druhé strany. „Já si tu počkám, dokud ti 
neotevře dveře,“ řekl. A učinil tak rychlý konec Harryho myšlence, že prostě jenom chvíli 
zůstane v potemnělém obývacím pokoji. Když Harry zavrčel, Draco dodal: „pokouším se jen být 
přítel.“ 

Harry se zamračil, ale dál se nehádal. 

***

„Harry,“ řekl překvapený Snape, oblečený do tyrkysového nočního hábitu, který si přitáhl více k 
tělu, když vyhlédl do temné haly. „Je všechno v pořádku?“ 

Zvuk zavíraných dveří od ložnice se rozlehl po sklepení, když Harry zamumlal. „Pane, mně je 
moc líto, že ruším váš odpočinek.“ Cítil se mimořádně trapně, ačkoliv v takové situaci by si 
nikdo nebyl jistý. Roztřásla se mu ramena, jak se tak díval do Snapeova obličeje v úzkém 
proužku světla z ložnice, rozpomínal se na další detaily snu. Snapeova tvář v zrcadle, tak velmi 
rozzlobená... „Jenom bych potřeboval nějaký lektvar, jestli vám to nevadí?“ Polkl Harry. „Už 
jsem spotřeboval všechny, které jste mi dal.“ 

„Samozřejmě, že mi to nevadí.“ Snape se trochu předklonil, „Lumos,“ posvítil si hůlkou, aby 
viděl Harrymu do obličeje. „Bezbolestný spánek? Madam Pomfreyová si myslí, že se tvoje kosti 
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hojí docela pěkně.“ 

„Bezesný spánek,“ neochotně vysvětloval Harry. „Draco mě vzbudil z noční můry.“ 

Snape se zamračil. „Nic jsem neslyšel.“ 

Chůze přes studenou podlahu způsobila Harrymu v levé noze příšernou bolest, ať už byla 
uzdravena nebo ne, ale to nebylo nic, proti tomu příšernému pocitu, který mu kroutil vnitřnosti, 
když si vzpomněl, co udělal s místností, kterou Snape používal jako svoji soukromou knihovnu. 
„Dobře, tak já půjdu zase spát, promiňte, že jsem vás obtěžoval.“ 

„Špatně jsi mě pochopil,“ řekl Snape a otevřel dveře dokořán. „Pojď dovnitř.“ 

„Dovnitř,“ zapochyboval Harry. Buclatá dáma ho nechtěla pustit dovnitř... „To je v pořádku, já tu 
jenom počkám na svůj lektvar.“ 

„Dovnitř, Harry,“ trval na svém Snape. Jeho obočí vylétlo vzhůru, když chlapec překročil jeho 
práh. „Musíš mít úplně zmrzlé nohy, kouzlo, které ohřívá kameny na noc mizí. Jdi, sedni si na 
moji postel a čekej.“ 

Harry se usadil na úplný krajíček a nervózně žmoulal pomačkaný sametový přehoz. Najednou 
měl úplně šílený popud, zeptat se, proč je modrý jak půlnoční obloha, když by každý očekával 
zelenou. Pak ale tenhle nápad zavrhl jako příliš pitomý, který mu stejně přišel na mysl jen 
proto, že se pokoušel nepřemýšlet o své noční můře. 

Když se Snape vrátil, kouzlem zesílil světla a přitáhl si křeslo k posteli. Pak si vzal do klína 
Harryho levou nohu a nalil ohřívací balzám na jeho kůži. Teplo pronikalo dovnitř a uklidňovalo 
bolest v jeho kostech a ten pocit jen umocňovalo to, že učitel Lektvar pečlivě vtíral. „Jaké to 
je?“ 
„Dobré,“ odpověděl Harry, cítil, jak se mu oči zavírají vyčerpáním. Už se netřásl víc, než 
odpovídalo okolnostem, reakce na noční můru odezněla, zbyla jen letargie. A možná, že to 
vůbec byla ta zima, která způsobila, že se tak třásl. Ano, zima, vždyť je polovina prosince. 
„Děkuji pane.“ 

„Mám ti natřít i tu druhou?“ 

„Ta není zraněná,“ namítl Harry a vytáhl nohu z učitelových rukou. 

„Tak dobře.“ Snape zavřel malou zlatavou lahvičku a ukázal hůlkou k otevřeným dveřím. „Accio 
Harryho ponožky!“ 

Harry slyšel tlumené klapnutí jak se zavřela truhla, pak bouchly dveře a pár tlustých kaštanově 
hnědých vlněných ponožek připlul Snapeovi do rukou. „Děkuji pane.“ opakoval Harry a vzal si 
je. 

Snape počkal než si je natáhne a pak řekl: „Obávám se, že ti dnes v noci nemohu dát další 
Bezesný spánek.“ 

Harry se trochu odšoupl dozadu a povzdechl si. „Už vám došel?“ 

„Ne, ale už jsem ti dal předtím plnou dávku, abych předešel reakci na tu zkušenost s 
Darswaithem.“ 

Snape počítal s noční můrou? Harry neměl tušení. Skutečně ho měl za takového slabocha? 
Místo toho, aby přehoz urovnal, začal do něj Harry zamotávat ruce, sevřeným hlasem namítl, 
„Nepamatuju se na žádný lektvar.“ 

„Byl jsi... zhaslej jako světlo, tuhle mudlovskou frázi použil tvůj bratranec.“ 

„Jak jsem mohl dostat lektvar, když jsem byl úplně mimo?“ 
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„Ty mi nevěříš?“ 

Harry pokrčil rameny a stočil pohled stranou. „No, nejste zrovna vy ten, kdo vždy vykládá o 
mazanosti a klamání?“ 

„Odpověz mi.“ Snapeův tón nepřipouštěl neposlušnost. 

„Ne,“ zvolna připustil Harry. „Nepochybuji o vašich slovech.“ Hrudník se mu zvedal a propadal 
jak dýchal zhluboka. „Tak jestliže mi nepomáhá normální Bezesný spánek, nemohl byste pro mě 
uvařit silnější?“ 

Snape vytáhl obočí. „Normální lektvary nedostáváš už od Samhainu. Každý z nich je prakticky 
pětkrát silnější.“ 

Harry si mnul spánky, vzhlížel k němu bezmocně. „Možná byste je mohl ještě zdvojnásobit?“ 

„Nemyslím, že by to bylo rozumné.“ 

Harry mu to původně nechtěl říci, ale teď se mu zdálo, že to bude lepší. „Profesore, ale budete 
muset něco udělat, protože jsem zase uvolnil ve spánku svoji divokou magii.“ 

Snape se k němu naklonil a položil mu ruku na koleno. „Pak mi, ale pověz o tom snu.“ 

Harry se neohrabaně odtáhl z jeho dosahu. „Není moc o čem vykládat, bylo tam toho moc, co 
nedávalo smysl... V podstatě, Darswaithe mě chtěl dostat a Draco tam nebyl, aby mi pomohl. 
Nemohl jsem použít nic jiného než svoje síly a tak jsem to udělal. Cítil jsem, jak ze mě proudí 
magie, a...“ Hlas se mu zlomil do šepotu. „Brr, ještě, že tady dole nejsou žádná okna, která 
bych mohl vyrazit.“ 

Snape se všiml, že chlapec potřebuje okolo sebe mít více prostoru a tak se odklonil a složil ruce 
do klína. „Tvoje divoká magie vzbudila Draca, že? Předpokládám, že slyšel jak křičíš.“ 

„Použil na mě Silencio.“ 

Snapeovo obočí se stáhlo, když se chraptivě zeptal, „Draco tě zaklel?“ 

„Ne, to Darswaithe, v tom snu.“ Zavrtěl Harry hlavou. „Nevysvětluje se to dobře, byl jsem, 
tedy... jaksi paralyzovaný, myslím tím, po té kletbě, nemohl jsem křičet. Řekl bych, že jsem 
nemohl dělat vůbec nic.“ Harry sevřel rty, jak si uvědomil, že ho Draco viděl v opravdu 
hrozném stavu. Trapné mu to nebylo. „Řekl... teda Draco řekl, že jsem tam jen tak ležel a 
proudila ze mě magie, myslím ale, že mě vzbudil dřív, než jsem mohl způsobit něco opravdu 
hrozného.“ 

„Měl mi dát vědět.“ 

Harry si odkašlal. „No on... musel se rozhodnout něco udělat hned, zdi se mohly... ehm... 
zhroutit.“ 

Snape trhl hlavou a očima probodával Harryho, když mu nakázal, „tak to mi tedy vysvětli.“ 

Harry skryl tvář do dlaní, tlumeným hlasem přiznával: „Já jsem je tavil, ty zdi. Opravdu, je mi to 
strašně líto, pane. Opravdu moc.“ Vykukoval mezi prsty, aby viděl Snapeovu reakci. 

Ten na něj dlouho zíral, pak to ale vypadalo, že se uvolnil. „Dobrá. Nemyslím, žes mohl nadělat 
velké škody. Věřím, že bys mi řekl, kdyby byl Draco v nebezpečí?“ 

„Myslím, že to byla jen vrchní vrstva kamenů,“ povzdechl si Harry. Uvědomoval si, jak dětinsky 
vypadá, když se pokouší schovat za ruce, pokusil se narovnat a jen nervózně pohupoval nohou. 
„Každopádně zdi už nevypadají jako skála. Spíš jako... obsidián, řekl bych, jsou šedé a ne černé. 
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Je mi to opravdu, opravdu líto,“ opakoval. 

„Můžeš s tím žít?“ 

„Pane?“ 

„Harry,“ plísnil ho Snape. „Ty myslíš, že když tě chci adoptovat, nenabídnu ti tu místo, kde 
budeš žít?“ 

„Ó Bože,“ zasténal Harry, což jen dokazovalo jak rozhozený z toho všeho byl. V létě sice občas 
něco takového utrousil, ale pokoušel se těmto mudlovským frázím vyhnout, když byl v 
Bradavicích, i když Merlin mu nešel z pusy tak snadno a automaticky jako třeba Ronovi. „To je 
od vás neuvěřitelně milé,“ řekl, vyděšený, aby se někoho nedotkl. „Opravdu, opravdu je...“ 

„Nic se neděje. Jaký by to byl rodič, který by ti nepřál pokoj?“ Snape se přivřenýma očima 
trpělivě díval na Harryho. 

„I když si myslím, že znám tvojí odpověď. Tvoje očekávání jsou zřejmě úplně mylná, lépe 
řečeno - neexistují.“ 

„Ano,“ uvědomil si Harry a bolest, kterou potlačoval celý svůj život, se ho pokusila zadusit. 
Nevěděl, co si počít se svými pocity a tak se je pokusil zlehčit. 

„Alespoň pro vás nebude tak těžké získat ode mě Nad Očekávání.“ 
 
Snapeovi se už déle nechtělo zůstávat u tohoto tématu a tak změnil směr rozhovoru. „Před pár 
hodinami jsem mluvil s ředitelem. Z Darswaithe byla sejmuta kletba Imperio, ale stále je v péči 
bystrozorů. Slečna Thistlethornová byla očištěna ode všech podezření. Vrátí se zítra, aby 
dokončila náš pohovor.“ 

„Tak brzy?“ Celý den si přál, aby to už všechno bylo za ním, ale nyní by to raději odložil, nebo 
možná úplně zrušil a to přesto, že si přál mít otce. Byl si jistý, že Draco má v jednom pravdu: je 
úplný blázen. 

„Normálně bychom museli čekat, až bude pověřen další sociální kouzelník.“ Vysvětloval Snape. 
„Ale za těchto okolností bylo rozhodnuto, že naši žádost posoudí Thistlethorneová sama.“ 

„Ale já jí nevěřím,“ řekl Harry a cítil, že celé jeho tělo je napjaté. „Popravdě, po tomhle všem, 
nejsem nakloněn důvěřovat komukoli. Trvalá bdělost, správně? I když jsem si jistý, že 
bystrozorové vědí, co dělají...“ 

„Já bych si tak jistý nebyl,“ temně odporoval Snape. „A mluvím z vlastní zkušenosti. Polovina z 
nich jsou sadisti a slušná část z toho zbytku idioti.“ 

Harry přikývl a pro tuto chvíli ignoroval fakt, že se hodlá připojit k organizaci, kterou Snape tak 
zjevně opovrhuje. „Doufám, že mě pochopíte, že s ní nechci být sám, bez ohledu na to, že je to 
prý tak běžné. Co když bystrozorové něco zanedbali, a nebo... co když se do zítřka dostane pod 
kletbu Imperius?“ 

„Nebudeš s ní sám,“ ujistil ho Snape. „Jsem si jistý, že Albus se rád stane svědkem vašeho 
rozhovoru. Nebo Minerva.“ 

„Chci, abyste tam byl vy,“ odporoval Harry. „Nechci, aby někdo další slyšel o mých soukromých 
záležitostech, nebo myšlenkách.“ 

Snape se na něj pochybovačně zadíval. „Jsi si opravdu jistý, že u toho mám být já?“ 

Harry zapřemýšlel nahlas. „Řekl bych, že je to trochu, jako když jste mě nechal číst vaše 
odpovědi. To bylo příjemné. Mám pocit, že vás teď víc znám.“ 
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Pochyby se změnili v úžas. „Copak jsi nepostřehl, že v tom byl víc záměr podpořit naši věc, než 
snaha o otevřené a čestné odpovědi?“ 

„Četl jsem mezi řádky. Předpokládám, že vy byste mohl udělat totéž, kdybyste mi naslouchal.“ 

„Myslím si, že je proti pravidlům Úřadu, abych naslouchal tvému pohovoru,“ poznamenal 
Snape. „Neměl by si se cítit omezován a měl bys mít možnost mluvit absolutně svobodně o 
všem, co budeš chtít sdělit.“ 

„Jasně a proto mám odhalovat duši někomu úplně cizímu,“ řekl Harry posměšně. „Ale počkejte, 
já mám nápad. Jestli nám nedovolí, abyste se mnou zůstal při tom rozhovoru, pohrozím, že 
udělám s Ritou Holoubkovou exkluzivní rozhovor, jak se Úřad pokusil zabít Chlapce, který 
přežil...“ 

„Asi nám moc nepomůže, když jí budeš vyhrožovat. Bezpochyby by si myslela, že je to můj vliv, 
že jsi tak hrubý.“ Snapeův hlas získal sardonický nádech. „Protože, Chlapec, který přežil, je 
přece vždycky sladký a přátelský.“ 

„Nebo duševně nevyrovnaný,“ dodal Harry a přemýšlel o tom, co o něm Věštec psal v minulém 
roce. „Myslím, že už není potřeba, abychom přidávali něco k této části mé pověsti. Takže... co 
kdybychom hráli na její mrzimorské emoce? Když vám řekne, že máte jít pryč, propuknu v pláč 
a řeknu, že jsem vyděšený a vy jste jediný, s kým se cítím bezpečně.“ 

„Mohlo by se jí zdát, že jsi na mě příliš závislý.“ 

„Hmm.“ Zamračil se Harry. „Když už mluvíme o závislosti, je to hezké, že jste mi přenechal vaši 
knihovnu a těžko mohu říct, jak si toho vážím, ale víte, já jsem přemýšlel... teda spíš doufám, 
že... když se moje magie vrátí zpátky pod kontrolu a nebudu už v nebezpečí, teda... ne víc, než 
normálně...“ Vybavil si Harry sen, ve kterém ho Buclatá dáma nechtěla pustit dovnitř a pokrčil 
rameny, „budu se moct vrátit do nebelvírské věže?“ 

Snape přehodil nohu přes nohu a ruce položil na opěradla křesla. Harryho napadlo, že vypadá 
docela uvolněně, což bylo nespravedlivé, protože on se cítil jako jeden velký napjatý uzel. 

„Proč sis myslel, že mám nějaký jiný záměr?“ 

Harry s úlevou polkl. „No, před chvílí jste říkal, že je to můj pokoj.“ 

„Tvoji přátelé nemají pokoje v domech svých rodičů? To přece neznamená, že by ve školním 
roce nemohli bydlet v nebelvírské koleji.“ 

„Aha,“ vzal na vědomí Harry a rozpačitě se rozhlédl. „Jenom mi to připadá divné. Chci tím říct, 
Ron těžko může navštěvovat Doupě každý den, ale když já mám pokoj tady... myslel jsem, že 
budete chtít, abych ho používal.“ Zrudl a měl pocit, že by si měl radši strčit nohu do pusy. 

„Vždycky budeš tady dole vítán,“ ujistil ho Snape. „Ale nepředpokládám, že bys opustil věž, 
vím, že tvoji přátelé jsou pro tebe velmi důležití, jak jsi mi před nedávnem s velkým důrazem 
neopomněl připomenout.“ 

„Jasně, ale když jsem to udělal, tak jste z toho byl vedle...“ 

„Myslím, že jsem byl přiměřeně zaujatý tvou neschopností vidět nebezpečí, ve kterém se 
nalézáš,“ opravil ho Snape poněkud sžíravě. „Dokud se tvá magie nevrátí pod kontrolu, musíš 
zůstat se mnou. A předpokládám, že svůj pokoj použiješ o prázdninách. Nepředpokládám, že 
bys chtěl zůstat ve věži, až ostatní z Nebelvíru odjedou na prázdniny domů.“ 

„To určitě ne,“ zamumlal Harry. „Po smrti strýce Vernona mi došlo, že se už nikdy nevrátím do 
Zobí ulice, ale nikdy jsem se ve skutečnosti nezamýšlel nad tím, kam půjdu. Asi jsem si trochu 
představoval, že by mi ředitel mohl dovolit zůstat v Doupěti.“ S obavou očekával, že až se 
adopce uskuteční, nebude toto rozhodnutí Snapeovi po vůli. Ale jeho učitel nic neříkal. Harry se 
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bál, že by pravděpodobně měl zůstat tady - byla to ještě dlouhá doba do léta - ale stejně se mu 
z té vyhlídky udělalo trochu nevolno. „Nepředpokládám, že byste chtěl, abych se tu motal celé 
léto.“ 

„Nevím, proč ne,“ jemně odpověděl Snape. „Vždyť se ode mne očekává, že vynaložím všechno 
úsilí i náklady, aby ses cítil, jako můj syn.“ 

Harry si pomyslel, že je hezké být chtěný, ale trochu špatně se cítil při slově náklady. Nikdy 
předtím ho nenapadlo, že by Úřad chtěl nějaké peníze za svoje služby. To jen ukazovalo, jak 
naivní je, co se týká celého kouzelnického světa. Nevěděl, jak to chodí. „Já mám peníze,“ slyšel 
sám sebe, jak nabízí. „Je to opravdu drahé zařídit adopci? Mohu vám pomoct?“ 

„Chceš si zaplatit vlastní vánoční dárek?“ Odsekl Snape. „Ne, samozřejmě mi nemůžeš 
pomoci.“ 

„Ale já má spousty peněz, pane. Já bych opravdu chtěl...“ 

„Co JÁ bych chtěl je, abys schoval ten svůj klíč někam do bezpečí a nedotýkal se ho, dokud 
nebudeš dospělý a nebudeš žít sám. Dokážu se o tebe postarat dobře, Harry. Nebo sis toho 
ještě nevšiml?“ 

Harry se rozhodl nabídku neopakovat a přemýšlel nad tím, jestli Snapeovo odmítnutí má něco 
společného s tím, že by nikdy nepřijal žádné peníze od Jamese Pottera. 

Snape odmítavě mávl rukou. „Dost už s tímhle, teď probereme tvůj sen.“ 

Harry překřížil nohy v posteli a odolal potřebě schoulit se. Není malé dítě. Tak měl špatný sen, 
no a co? To už měl mnohokrát. „Já vím co mi řeknete, tu samou věc, co mi řekla 
McGonagallová, když jsem za ní přišel jednou uprostřed noci. Že není žádné velké překvapení, 
že se mě Voldemort pokouší zabít, takže není potřeba, abych se tím trápil, mám jenom 
odpočívat, protože jsem v Bradavicích v bezpečí a učitelé by nikdy nedovolili, aby se mi něco 
stalo, atd., atd., atd.“ 

„Jsem Minervou zklamaný,“ poznamenal Snape. „Falešný pocit bezpečí není to, co ty 
potřebuješ.“ 

„Jo. To, co potřebuju, je lektvar. Předpokládám, že to bude príma, mít Mistra lektvarů, za... hm, 
dospělého, který se o mě stará.“ 

Snape chvíli nic neříkal, jen pozoroval Harryho přivřenýma očima. „Chápeš, že jsou tu 
problémy, které lektvary nevyřeší?“ 

„Co jste to za Mistra lektvarů?“ Harry chabě zavtipkoval, i když chápal, že to není legrace. 
Snape byl vážný a ještě ke všemu měl pravdu. „Ano, chápu to,“ připustil. „Já jenom nechci o 
tom snu mluvit. Ne víc, než už jsem mluvil.“ 

„Potřebuji od tebe jednu jedinou odpověď,“ řekl Snape vážným tónem. 

„Dobře!“ zaječel Harry. „Byl jste v něm, jo? Byl jste v zrcátku se Siriusem, a já si myslel, že jste 
mrtvý. A i když nejsem příliš dobrý ve vykládání snů, není zas tak těžké tenhle obraz pochopit. 
Bez ohledu na to, že Sirius neměl svoje zrcátko, když propadl závojem. Takže by se mi 
pravděpodobně nemohl ukázat v mém. A ještě ke všemu... moje je zlomeno, což říká dost!“ 

Snape se na něj podíval ustaraným pohledem. „Já ale vůbec netuším, o čem mluvíš.“ 
A jéje... Harry se měl chuť kopnout. Místo toho si objal nohy a začal se kolíbat v posteli dopředu 
a dozadu. Jako úplný magor, pomyslel si znechuceně. Ale ne že by mu to vědomí pomohlo 
zastavit to bláznivé chování. „To nevadí.“ Mumlal a zíral dolů na svoje ponožky. 

Snape byl chvíli zticha, pak naléhal. „Harry?“ 
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Chlapec potřásl hlavou. 

„No dobrá.“ pokrčil Snape rameny. „To nebylo to, co jsem chtěl vědět.“ 

Harry k němu vzhlédl. „Ne? Co tedy?“ 

Snape se natáhl a položil mu ruku na koleno, teď se Harry neodtáhl. „Byl to věštecký sen?“ 

„Ne,“ řekl Harry krátce. Když Snape vypadal, že by chtěl vědět víc, upřesňoval. „Ty vždycky 
obsahují něco z minulosti a něco z budoucnosti. A nikdy se v nich nedějí podivné věci, jako 
sociální pracovník, měnící se ve Voldemorta, nebo hada, z něhož by se stal náramek, nebo 
dveře ředitelovy pracovny, které by se otevíraly do lesa. Tenhle sen byl opravdu jen noční 
můra. Čestně.“ 

Jeho učitel přikývl. „Musíš mi říct, kdybys měl další věštecký sen Harry, je to důležité.“ 

„Určitě... poslyšte, řeknu vám o čemkoliv, co by mě v mých snech znepokojilo. Slibuji, že řeknu. 
Ale pro tuhle noc, mohl byste mi pomoci? Nechci mít další noční můru, pane profesore.“ 

Snape tiše vzdychl a oznámil mu: „Další Bezesný spánek by nebyl vhodný. Jak to vidím já, máš 
možnost buď spát bez pomoci, nebo zkusit lektvar, který pomáhá vypořádat se s nočními 
můrami mně.“ 

Snape sáhl vedle sebe a vytáhl malou lahvičku ze stolu. Dal ji Harrymu, který ji uchopil a 
prohlížel si hustou kalnou tekutinu uvnitř. „Vypadá, jako použitý motorový olej. Jak tomu říkáte? 
Hnus na spaní?“ 

„Pravdivé sny.“ 

Harry sevřel lahvičku do dlaně. „Něco mi říká, že tohle moje noční můry nezastaví.“ 

„Také to k tomu není určené.“ 

„Tak k čemu je to dobré?“ 

„Má to spoustu použití,“ zamumlal Snape a přejel si rukou přes oči, jako by doopravdy nevěděl, 
kde začít. „Jak už napovídá samotný název, soustředí to tvé sny více na paměť než na 
představivost. Odhaluje to zkušenosti skryté ve tvé mysli a ukazuje je pravdivě.“ 

„Děsíte mě,“ přiznal Harry. 

Snape se odmlčel. „Byl bys překvapen, kolik informací o všem možném zůstává v tvé mysli. 
Pravdivé sny odemknou tvé vzpomínky uložené do podvědomí a vynesou je na světlo vědomí. 
Používal jsem tenhle lektvar, abych znovu prožil schůzky smrtijedů s naprostou přesností. Takže 
moje hlášení Řádu pak mohlo být naprosto detailní.“ 

„Copak takhle nefunguje myslánka?“ 

„Myslánka ti ukáže co si myslíš, že si pamatuješ. Lektvar ti ukáže, co si pamatuješ, ale nevíš o 
tom.“ 

„Chápu,“ odpověděl Harry a díval se na tmavou lepkavou tekutinu. „Ale profesore, proč bych to 
měl chtít? To zní použitelně pro vás, když jste byl zvěd, ale moje noční můry by to mohlo 
zhoršit, ne? Když budou ještě reálnější?“ 

Snape se trochu začervenal. „Proto jsem tam přidal látku, která uklidňuje emoce. Uvidíš celou 
pravdu a zůstaneš klidný. A dokonce, když se vzbudíš a pamatuješ si své sny, budeš schopen se 
od nich distancovat. Poté, co si vezmeš Pravdivé sny, tvoje noční můry tě nebudou trápit tak, 
jako před tím, ať už budeš spát, nebo budeš vzhůru.“ Rozhodil ruce a jeho tváře byly stále 
červené. 
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Harry se také začervenal, ale ne kvůli rozpakům, ve kterých se zdálo, že je Snape. Chlapec 
reagoval zlostně. „Ono to umí zničit noční můry? Pomůže je to přijmout a vyhnat z hlavy??!! 
Proč jste mi to nenabídl už někdy předtím?!!“ 

„Protože jsi měl věštecké sny,“ odsekl Snape a narovnal se v křesle, „lektvar nebyl pro takový 
případ testován a já nedělám experimenty na studentech, ani na proklatě protivných 
Nebelvírech!“ 

To vzalo Harrymu naprosto vítr z plachet. „Aha, tak to jo, předpokládám, že to by mohl být 
problém, promiňte.“ 

Snape se na něj chvíli upřeně díval, potom mírně zavrtěl hlavou. „Nech to být. Je pochopitelné, 
že tě to udivilo. V každém případě, neměl jsi věštecké sny od Samhainu, takže nevidím důvod, 
proč bys nemohl teď Pravdivé sny vyzkoušet.“ 

„Zastaví to mojí divokou magii?“ 

„Pravděpodobně. Uvidíš minulost bez emocí a nebudeš mít důvod panikařit.“ 

Harry přikývl. Popravdě, on si nechtěl pamatovat své noční můry ještě lépe, ale pokud mu je 
lektvar pomůže přijmout a zbavit se jich, stálo by zato zkusit ho. „V pořádku,“ řekl a vstal. „Je to 
jen ta jedna lahvička?“ 

„Sedni si,“ přikázal Snape. „Nemůžeš si to poprvé vzít bez dohledu. Mohl bys mít alergickou 
reakci na vrbenku nachovou. Budeš spát dnešní noc tady, abych tě mohl pozorovat.“ 

Harry namítal. „Nechci vás vyhnat, nebo tak, nemohl byste si přetáhnout křeslo do našeho 
pokoje?“ 

„Když vzbudíme Draca, bude na mě mluvit celou noc a nenechá tě usnout.“ 

„No tak na něj sešlete Morfeus. Nebo na mě.“ 

„Pokud to není nezbytně nutné, nezahrávám si s magií, budeš spát tady, konec diskuse.“ 

„A co se stalo s domluvou?“ 

„Říkal jsem ti, že někdy budeš muset přijmout moje rozhodnutí, nebo ne? Čím dál víc mi 
dochází, že opravdu nechápeš, co to znamená, být něčí dítě.“ 

„Hmm, ale já přece ještě nejsem vaše dítě,“ vzdoroval Harry. „A mimochodem, proč si myslíte, 
že vy víte, jak být něčí rodič? Jste v tom stejně nový jako já!“ 

„To je pravda,“ řekl Snape. „Předpokládám, že se to oba budeme učit ze zkušeností.“ 

„Tak v tom jste skvělý,“ posmíval se Harry, „v učení ze zkušeností. Vsadil bych se, že bych věděl 
o výrobě lektvarů daleko víc, kdybyste se pokusil nám ukázat, jak se to dělá předtím, než jste 
nás pustil vařit a nechal nás vystřelit se na Mars!“ 

„A to se týká toho, kde budeš spát, jak?“ ironicky vyzvídal Snape. 

Harry věděl, že netýká. A také věděl, že se jen pokouší odvést pozornost. 

„Pochopil jsem,“ nevzrušeně souhlasil Snape, i když jeho rty byly stále sevřené. „Takže nyní k 
Pravdivým snům. Nechám tě rozhodnout, jestli si to vezmeš.“ 

Vzít si to, znamenalo spát ve Snapeově posteli a pravděpodobně si vzpomenout, jak se o něj 
staral po Samhainu. Nebo na Darswaithe, nebo na Luciuse Malfoye, nebo Voldemorta, Cedrica, 
Siriuse... ten seznam byl nekonečný. Ale nevzít si ho, mohlo znamenat divokou magii. Co kdyby 
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jej Draco tak rychle nevzbudil? Co kdyby zapálil celý hrad, nebo provedl něco podobného? 

Najednou ho napadlo ještě něco. 

„Když řeknu ne,“ žalostně uvažoval Harry, „stejně budete trvat na tom, abych spal tady, že 
ano? Protože se budete bát, že při další noční můře, bych ztratil kontrolu.“ 

Snape prostě jen přikývl. 

„Tak tedy dobře,“ rozhodl se Harry. „Mám vypít celou lahvičku?“ Rozlomil voskové těsnění a 
vytáhl zátku. 

„Ano. A Harry. Skutečně chceš spát v oblečení?“ 

„Už jsem tak párkrát spal,“ odpověděl Harry a cítil se provinile. Neměl v úmyslu se dohadovat a 
rychle se přikryl. „A taky jsem si myslel, že bychom neměli vzbudit Draca.“ 

„Pro takové případy je magie nejlepším řešením,“ navrhl Snape a zamířil hůlku na dveře. „Accio 
Harryho pyžamo.“ Hodil ho chlapci, pak zamířil hůlkou na zeď, zakouzlil a objevili se dveře. „Jdi 
se převléknout do mojí koupelny.“ 

„Je tak úžasná, jak říkají zmijozelské legendy?“ vtipkoval Harry, když otvíral dveře. „Oh, to teda 
je. Pěkná vana. Ne tolik kohoutků jako v koupelně nebelvírských prefektů, ale také není k 
zahození.“ 

„Zítra tě čeká důležitý rozhovor a tvůj spánek už byl jednou přerušen. Takže ti navrhuji, abys 
přestal plácat pitomosti a vlezl si do postele.“ 

Harry se na něj ohlédl. „Když mě budete celou noc hlídat, také nebudete zítra v nejlepší 
kondici.“ 

„Jsem naprosto zvyklý pracovat několik dní beze spánku.“ 

„Řekl bych, že jste musel být, kvůli Voldemortovi a tak,“ došlo Harrymu. „Tak jo.“ Vešel do 
koupelny, zavřel za sebou dveře a nepotřeboval ani dvě minuty, aby si opláchl obličej a převlékl 
pyžamo. Vyhlídka na to, jak odsud vyjde a vleze do Snapeovy zmuchlané postele ho opravdu 
znepokojovala. Celá ta situace byla tak... no, rodičovská. Nebo, možná, že problém je v tom, že 
je ve špatném věku, asi by něco takového udělal, kdyby mu byly čtyři, ale šestnáct? Ale na 
druhou stranu, byla tady ta divoká magie. Bylo prozíravé, aby ho někdo hlídal a přesvědčil se, 
že lektvar ji skutečné potlačí. Ale i když to všechno věděl, kvůli tomu, že vyhnal Snapea z 
postele, se cítil opravdu mizerně, dokonce i když to pro jeho učitele bylo zcela přijatelné. 

Když se Harry vrátil z koupelny, cítil se o něco lépe. Postel byla pro něj převlečená, což dělalo 
tu situaci o něco méně... osobní. Snape ho dokonce nesledoval, spustil závěsy dolů a odešel. 
Byl u stolu a psal něco na dlouhý svitek. 

Dekorum, pochopil Harry. To je v pořádku. To je celý Snape. Vklouzl do postele a upravil si 
polštáře podle svého, pak s pohledem na Snapea, odzátkoval lahvičku a vypil lektvar Pravdivé 
sny. Uf. Byl hustý jako med, ale páchnul spíš jako bahno z močálu. Nebo něco horšího. Dva loky 
a byl pryč, ale druhé polknutí stálo Harryho spoustu silné vůle. 

Snape přišel a sedl si vedle něj se sklenicí vody v ruce. Harry ji vděčně přijal, pak si utřel pusu 
rukávem. 

Cítil se trochu nervózní, když si lehl a zavřel oči. Za moment usnul a zdály se mu sny. Ale ne o 
Samhainu, ani o Darswaithovi, nebo Luciusovi Malfoyovi. Na rozdíl od předchozích nočních můr, 
bylo to to, co teď bylo v jeho mysli nejhlavnější. Bylo to něco zcela jiného. Něco, o čem si 
myslel, že nikdy nebude mít. 

Ba co víc, něco, o čem si myslel, že nikdy neměl. 
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Skutečná rodina. 

Byl součástí jedné... již před velmi, velmi dlouhou dobou. Věděl to, ale nebyl schopen si 
vzpomenout. Pravdivé sny to všechno změnily. Otevřely v jeho spící mysli obrazy, které se mu 
tam uložily během prvního roku života. 

Viděl matčinu tvář shlížející na něj dolů, její ústa, když na něj broukala, její ruce jak ho kolébaly. 
Slyšel otce tleskat nadšením, když se batolil dopředu na nejistých nohách. Viděl je oba smějící 
se, jak kolem něho zastrkují přikrývku v jeho postýlce, když ho dávali spát. 
Pravdivé sny... a pravda, kterou nalezl, bylo to, po čem odedávna toužil, uvědomil si, že děti 
nejsou určeny k tomu, aby žily v přístěnku pod schody. 

Kdysi dávno byl Harry Potter něžně a hluboce milován.
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Harry se protáhl, mírně zmatený tím, že otevřel oči do nepovědomého pokoje. Potom si 
vzpomněl na noční můru s Darswaithem a na rozhovor se Snapem. 

Pravdivé sny. 

Když se posadil, zjistil, že je sám, ale předtím, než se natáhl pro šaty, pečlivě složené v křesle, 
Snape prošel otevřenými dveřmi a podíval se na něj. „Tak jaká byla noc?“ 

„Díky, v pořádku.“ 

Snape si sedl vedle něj, zdvihl obočí a s naléhavostí v hlase se ptal: „Co kdyby ses pokusil mi to 
vysvětlit? Nemohu ti s čistým svědomím dát tenhle lektvar znovu, pokud se nedozvím, jaký na 
tebe měl vliv. I když myslím, že už mohu bezpečně říci, že nejsi alergický na vrbenku.“ Trochu 
jedovatě se pousmál. „Kdybys byl, byl bys teď celý osypaný zelenými puchýři.“ 

„Možná jste mě mohl varovat,“ zamrmlal Harry, pak se vrátil k tématu a rozpovídal se, „Vaše 
varování o tomhle lektvaru... ehm, že potlačuje všechny emoce, které nejsou úplně přiměřené, 
však víte. Myslím, že to potlačuje jenom negativní emoce. Ze začátku jsem měl několik 
krásných snů a vůbec se necítím od nich... distancovaný.“ 

Údiv na Snapeově tváři Harryho překvapil. „Vy jste nevěděl, že to takhle funguje?“ 

A pak pochopil pravdu. 

Naprostou, příšernou a čistou pravdu. 

„Vám se nikdy nic krásného nezdálo?“ A taky pochopil příčinu. „Vy nemáte žádné hezké 
vzpomínky?“ 

„Neplýtvej na mě soucitem,“ zavrčel Snape a tím, jak se vyhnul odpovědi, řekl úplně všechno. 

Snape je soukromá osoba, vzpomněl si Harry na rozhovor s Darswaithem. Snape by možná 
chtěl, abych sklapl. Ale jemu se nechtělo. 

„To přece nemůže být pravda,“ odporoval tiše. „Ve vašem životě se přeci musely stát nějaké 
dobré věci.“ 

Snapeovy oči žhnuly, ale hlas byl chladný. „Vzpomínám si, jak neuvěřitelně šťastný a hrdý jsem 
se cítil, když jsem přijal Znamení zla,“ oznámil mu a sarkasticky dodal. „Je to ten druh 
vzpomínek, co jsi měl na mysli?“ 

„A co třeba vzpomínky na to, jak silný a statečný jste musel být, když jste to všechno dokázal 
opustit?“ 
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„Tehdy,“ odsekl Snape, „jsem byl zlomený muž.“ 

Harry zavřel oči, aby se nemusel dívat na obžalobu ve Snapeově obličeji. Měl poslechnout své 
instinkty a zastavit svoje otázky hned na začátku. „Promiňte, pane.“ 

Snape se na chvíli odmlčel. „Říkal jsi, že z počátku jsi měl hezké sny,“ řekl nakonec o něco 
klidnějším hlasem. „Takže předpokládám, že jsi měl i nějaké špatné.“ 

„Ano,“ souhlasil Harry a vzpomínal. „Pár. Ale s tímhle lektvarem je snazší se s nimi vypořádat. 
Myslím tím, že když mě naposledy Draco vzbudil z noční můry, bylo mi doopravdy na zvracení. 
Ale teď se cítím v pořádku, i když si pamatuju všechno do detailu...“ Zamračil se. „K těm 
detailům. Pravdivé sny musely být opravdu užitečné, pro vaši práci v Řádu.“ 

„Zdálo se ti o Samhainu?“ ptal se Snape napjatě. 

„Ne, jenom o Dursleyových,“ odpověděl Harry zamračeně. „Odporná záležitost. Ale nedělejte si 
starosti, jsem v pořádku. V kolik ta Thistelthornová přijde?“ 

„V deset,“ usmál se na něj Snape. „Znovu jsem zrušil všechny hodiny. Kdyby tví spolužáci 
věděli proč, byl bys zase za hrdinu.“ 

„Ještě, že to nevědí,“ vzdychl Harry. „Mám dost všeho toho pochlebování...“ Když pochopil, co 
řekl, rychle doplnil. „Nemyslel jsem tím, pane, že by to mělo být tajemství.“ 

Snape nevypadal dotčeně. „Komu to řekneš a kdy, je jen a jen tvoje záležitost. Učitelský sbor 
bude samozřejmě informován bezprostředně.“ Když Harry přikývl, Snape pokračoval, „ta 
sociální kouzelnice bude nejprve mluvit se mnou, abychom dokončili můj pohovor, který byl tak 
náhle přerušen. Po obědě bude mluvit s tebou.“ 

„S námi,“ opravil ho Harry. 

„Myslím, že to je neproveditelné.“ 

„Možná, by bylo lepší...“ začal Harry, ale Snape ho přerušil. „Našel jsem, myslím, přijatelné 
řešení.“ Odmlčel se. „Zvládl bys, kdyby u tvého pohovoru seděl Lupin?“ 

„Remus?“ Harry nad tím chvilku přemýšlel. Asi by tam raději měl Snapea, ale předpokládal, že 
Remus by ho ochránil v případě, že by si kouzelnice chtěla něco začít. A navíc se mu nezdálo 
pravděpodobné, že by se něco takového stalo. Snad to bylo jen tou noční můrou, že mu ten 
rozhovor připadal tak nebezpečný. A pak taky - těžko mohl odmítnout šanci setkat se s 
Remusem. „Hmm, dobře,“ souhlasil. 

„Přiletí krbem někdy před obědem,“ oznámil mu Snape. 

***

Harry se cítil poněkud nejistě před Dracem, když se spolu začali ráno učit. Nebyla to jeho 
chyba, že si šel popovídat se Snapem a zůstal na noc, zatím co Dracovi nikdy nebylo dovoleno 
strčit do Snapeovy ložnice ani nos. Jestliže Draco žárlil před tím, než byl Harry adoptován, tak 
teď asi bude šílet. 

A kupodivu ne. 

Draco mu předvedl několik přeměn pro pokročilé, aby Harry věděl, co právě teď dělají jeho 
spolužáci a potom se s ním vrátil zpátky k procvičování magie pro první ročník. Skutečně se 
divil, jak dokáže být Draco tak trpělivý, když den za dnem zkoušejí Harryho magii a ona nikdy... 
nikdy nefunguje. 

Remus Lupin vystoupil tiše z krbu těsně před polednem. 
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„Dobrý den Harry, Dudley... pane Malfoyi,“ přivítal se se všemi chlapci v pokoji. 

„Pane profesore,“ řekl Draco a jeho hlas byl náhle chladný. 

„Remusi,“ vyskočil Harry z křesla, až ho téměř převrhl. „Tolik jsi mi scházel! Pojď dál, pojď dál, 
sedni si. Jak se ti daří?“ 

„Neměl bych se na to zeptat spíš já tebe?“ Prohlížel si ho s něžným zájmem a jeho hlas zněl 
pobaveně i potěšeně. „Vypadáš báječně.“ 

„Vždyť znáš profesora Snapea a jeho lektvary,“ pokrčil Harry rameny a smál se. Pak jeho úsměv 
trochu pohasl. „Ehm... co ti vlastně řekl, když tě prosil, abys sem přišel?“ 

„Řekl, že budeš mít rozhovor mezi čtyřma očima, kvůli adopci. A že si přeješ, aby tam s tebou 
byl někdo dospělý, protože to naposledy dopadlo šeredně.“ Remus si odkašlal. 

„Harry, jsi si jistý, že víš, co děláš?“ 

„Mám pocit, že jsi to byl ty, kdo říkal, abych lépe vycházel s profesorem Snapem.“ 

„Měl jsem na mysli přátelské pracovní partnerství, to by byla určitě dobrá věc,“ připustil a oči 
mu zalétly k Dracovi. „Ale... adopce?“ 

„Jestli se ti ta myšlenka nelíbí, asi bys neměl sedět u mého rozhovoru.“ Nechtěl zranit 
Remusovy city, ale také nechtěl, aby zadal sociální pracovnici důvod k zamítnutí žádosti. 

„Ne že by se mi to nelíbilo,“ řekl Remus. „Jen mi to připadá takové jaksi... nečekané.“ 
„Je to legrační. Tak nějak o tom smýšlí celý Řá-, tedy, Stará parta. Všichni by to teď řekli 
takhle.“ 

Zatím co Remus potřásl hlavou, Draco zavrčel. „Klidně můžeš říkat Řád, Pottere, dokonce 
můžeš říkat Fénixův Řád. Myslíš, že o tom všem nic nevím? Já často naslouchám klepům,“ 
bručel s pohledem upřeným na Harryho. „Možná o něm vím víc, než ty.“ 

„No tak, neber si všechno tak osobně,“ Harry se mu trošku posmíval a nenechal se vyvést z 
míry jeho komentářem. 

„Jak mám vědět co víš? Opatrnosti není nikdy nazbyt.“ Draco se ušklíbl, a když si šel ke krbu 
objednat něco k obědu, stále vypadal trochu naštvaně. 

***

Remus byl výtečný společník a tak dokázal vtáhnout do rozhovoru u jídla i Dudleyho. Ale ať se 
snažil jakkoliv, Draco zůstával odměřený, ba skoro nerudný. Harry se s tím pokoušel vyrovnat 
jak nejlépe mohl, ale nakonec jeho skvělá nálada díky tomu, jak Draco neustále zesměšňoval 
Remuse, zmizela. Byl naštvaný a tak se zeptal. „Co máš za problém?! Nechal tě Remus 
propadnout z obrany, nebo co?!“ 

Dracovy stříbrné oči svítily zlobou. „Myslím, že je dost chytrý, aby poznal talent, když ho vidí, 
ale především jsme nikdy neměli mít tento druh učitele!“ 

„Jaký druh?“ Zeptal se Dudley s očima navrch hlavy. „Co tím myslí?“ 

Zkus to říct, zkus to říct, varoval Harry Draca očima a nahlas odpověděl svému bratranci. 
„Remus má takovou kouzelnickou nemoc. Nemůžeš ji od něj chytit.“ 

„Ne za normálních okolností,“ temně dodal Draco. 

„Remus nikdy nikoho nezranil a nezraní!“ Vztekal se Harry. „Takže jediný důvod, proč jsi tak 
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protivný je, že jsi doopravdy nepřekonal svoji posedlost čistou krví. Zřejmě si myslíš, že na jeho 
stavu je něco nečistého.“ 

„Harry,“ vstoupil Remus tiše do hovoru. „Nepotřebuji obhájce. Pocity pana Malfoye nejsou 
neobvyklé a já už jsem si na ně docela zvykl.“ 

„To je mi jedno, vždyť je to nesmysl.“ Harry zavrčel, odsunul se od stolu, aby mohl vstát. „Jestli 
chceš Draco, abych ti věřil, nesmíš chodit okolo a napadat...“ 

„Tvé přátele?“ odsekl Draco. „Takže mi nebudeš věřit, dokud budu mít svůj názor? Je to tak? To 
je moc hezké! Velmi nebelvírské, všechno to kamarádství a esprit de corps!“ 

„Takhle jsem to neřekl!“ rozkřikl se Harry. „Jestli jsi teď proti Voldemortovi, musíš být schopen 
spolupracovat s ostatními, pitomče. A Remus k nim patří, tak překonej svoje... cokoliv!! Ano?!“ 

Draco se odmlčel. Jeho zlaté obočí se spojilo do jemné linky. „Aha. Dobře. Myslím, že možná 
máš pravdu.“ Zabubnoval prsty do stolu a díval se na Harryho, který stál nad ním. „Znamená 
to, že mi věříš?“ 

„Říkal jsem jestli,“ odpověděl Harry, tváře mu hořely, protože nikdy před tím toho tolik neřekl. 
Něco v něm vybouchlo. 

„Do hajzlu, já nevím, dej mi čas. Pořád mi to celé nedává smysl, když to musíš vědět. A mezi 
tím by tě asi nezabilo, kdybys prokazoval Remusovi trochu úcty, i když ho nemáš rád.“ 
Draco se nad tím zamyslel, přikývl a nasadil úsměv, který Harry poznával. Byl to ten druh budu-
zdvořilý-i-když-tě-nenávidím. „Dal byste si nějaký dezert, pane profesore?“ Zeptal se a neznělo 
to sarkasticky. A to už něco znamenalo. 

Remus zavrtěl hlavou a vstal. „Děkuji, ale ne. Myslím, že bychom si s Harrym měli promluvit 
ještě před jeho pohovorem. Harry, je tu místo, kde bychom si mohli popovídat o samotě?“ 
Harry se vydal do Snapeovy kanceláře a za sebou slyšel, jak Dudley naléhá na Draca. „Jaká 
nemoc?“ 

„No, hmm... takové zvláštní stavy, já... víš, nemohu si vzpomenout, jak se to jmenuje,“ lhal 
Draco. 

Harry vydechl úlevou. Co opravdu nepotřeboval, byl Dudleyho hysterický záchvat v momentě, 
kdy přijde sociální kouzelnice. Ještě, že nebyl Dudley dost bystrý, aby si všiml, jak mizerný je 
Draco lhář. 

***

„Nevíš, na co se bude ptát?“ Vyzvídal Harry a skrčil se ve svém křesle. Chvíli si pohrával s 
myšlenkou, sednout si do Snapeova křesla za stolem, jen tak, pro legraci, ale pak si to 
rozmyslel. 

„Nemám tušení,“ odpověděl Remus, přehodil si nohu přes nohu, opřel se do křesla a s 
vyčerpaným výrazem zavřel oči. 

„Jsi v pořádku?“ Zamračil se Harry. „Je jen chvíli po úplňku, jsi už úplně... zotavený?“ 

„Ano, ale neměl jsem Vlkodlačí lektvar při svojí proměně v listopadu...“ vzdychl Remus. 
„Myslím, že to bude trvat pár měsíčních cyklů, než mi bude úplně dobře. Samozřejmě, že jsem 
zvyklý nemít ho, ale nikdy předtím to nebylo tak těžké. Myslím, že ten lektvar musí vytvářet 
jistý druh závislosti. Ne, že bych obviňoval Severuse,“ rychle dodával, „Vlčí zhouba je výjimečně 
komplikovaná a ani nejlepší Mistr lektvarů na světě nedokáže uhlídat všechny vedlejší účinky.“ 

„Myslíš, že Snape je nejlepší Mistr lektvarů na světě?“ 

Remus naklonil hlavu. „To byl spíš řečnický obrat, ale... myslím, že ano. A v každém případě, teď 
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budu měsíc od měsíce silnější, když Vlkodlačí lektvar budu mít.“ 

„Je mi to líto,“ řekl Harry a rozpačitě proplétal prsty. „Je to moje chyba, žes ho v listopadu 
nedostal. Víš, že ho udělal a pokazil? Snape to nikdy neřekl, ale já si myslím, že to bylo těsně 
potom, co jsem vyzvídal o jeho... no... smrtijedských aktivitách. Myslím, že ho to rozhodilo víc, 
než dal najevo. A potom ti začal vařit další dávku, ale to bylo ten den, kdy jsem našel Salsu. 
Kdybych za ní nešel a neopustil dům, Snape by toho nenechal a nešel mě hledat...“ 

„Ne, ne,“ napomenul ho vážně Remus, „jsem to já, kdo by se měl omluvit, moje utrpení bylo 
ničím proti tvému. Když pomyslím na to, jak jsem přivedl Luciuse Malfoye přímo k tobě...“ 
Pokrčil rameny. „Vždycky jsi byl hodný, ale přesto nechápu, jak mi můžeš odpustit.“ 

„Byla to nehoda a je to za námi. A...“ trochu pokrčil rameny. „Víš, nepřemýšlel jsem o tom 
předtím, ale tohle všechno, ta adopce... to celé by se asi nestalo, kdybych nebyl zraněn o 
Samhainu. Myslím, že to, jak o mně Snape pečoval, nám pomohlo sblížit se. Bez toho by to 
pravděpodobně pořád byl jen můj učitel.“ 

Remus pomalu přikývl. „Zvláštní, jak věci fungují, že? Máš nějakou představu, co bych měl 
dělat během tvého pohovoru?“ 

„Koukám, že nejen zmijozelští vědí, co je to strategie. Ano mám. Nemyslím, že by se 
předpokládalo, že budeš mluvit. Ale i tvoje nálada může udělat rozdíl. Víš, jak jsem si na 
Snapea pořád stěžoval. Nebuď překvapený, když o tom nebudu mluvit. Chci některé věci 
vynechat a některé trochu přibarvit na růžovo.“ 

„Nepřežeň to,“ varoval ho Remus. „Ona bude hledat pravdu a určitě už ví jak poznat 
neupřímnost.“ 

„Ale já mohu říci o Snapeovi spoustu hezkých věcí,“ řekl Harry a přikývl. „Ale, vím co myslíš. 
Podívej, Remusi, jsem opravdu rád, že jsi tady a ne jenom pro to, že se mi stýskalo. Pamatuješ, 
jak jsi analyzoval ty moje věštecké sny, co jsem míval?“ 

Remus pořádně zrudl. „Tvé sny jsou zřejmě docela přesné vize budoucnosti.“ 

„Ale tvůj výklad byl velmi dobrý,“ trval na svém Harry, sedl si a předklonil se. „Hodně jsem o 
tom teď přemýšlel. Třeba i dneska,“ přiznal Harry. „Některé z mých snů se staly skutečností, ale 
to, co jsi říkal ty, také dávalo smysl. Všechno to, o čem jsi mluvil, jsem doopravdy cítil. A 
všechno se to zobrazilo v mých snech. Přesto, že to byla budoucnost. Doufám, že mi můžeš 
pomoci rozplést sen, který jsem měl minulou noc. Byl opravdu matoucí, plný záhadných změn a 
zvratů a věcí, které by se v reálném životě nikdy nemohly stát.“ 

Remus se mírně pousmál. „To je, ale docela změna. Na Grimmauldově náměstí jsi se mohl 
pominout, že chci slídit ve tvém soukromí.“ 

„Měl bych se ti, myslím, omluvit, že jsem na tebe byl tak protivný,“ pochopil Harry. „Promiň mi 
to. Nějak se mi to vymklo z ruky.“ Zrudl, když se podíval Remusovi do očí. „Docela teď chápu, 
proč Sirius říkal, že za mlada je skoro každý pitomec. Nechtěl jsem se chovat jako malý drzý 
harant. Nechtěl jsem a přesto jsem se tak choval. A když o tom teď tak zpětně přemýšlím, asi 
bych začal tím, že jsem neměl házet tu botu do zrcadla.“ 

„To je v pořádku,“ ujistil ho Remus. „Taky jsem byl kdysi mladý. Takže, co tvůj sen?“ 

Harry mu to celé odvyprávěl, nešetřil detaily a nakonec dodal: „Myslím, že jsem přišel na to, 
proč Snape byl nejprve jako duch a potom se Siriem. Bojím se, aby nebyl zabit a není divu, 
potom, co se stalo Siriovi a strýci Vernonovi. I když si nemyslím, že by mě jeho smrt nějak 
zdrtila, stejně zemřel proto, že byl v kontaktu se mnou. Mám takový hnusný zvyk ohrožovat 
lidi.“ 

Vděčně přijal, že se s ním Remus nepokusil dohadovat. „Severus je dobře obeznámen s 
nebezpečím a je skvěle vybavený na to, aby mu čelil.“ 
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„Sirius nebyl?“ 

„Zdaleka ne na té samé úrovni.“ 

„Jo,“ připustil Harry. „Pořád to hrozně bolí. Dokonce o tom nedokážu ještě ani přemýšlet.“ 
Odmlčel se, několikrát se zhluboka nadechl a rozhodl se pokračovat v hovoru. „Takže, proč si 
myslíš, že se mi zdálo o Snapeovi, který vždycky prošel okolo a řekl mi všechna ta hesla? To 
bylo dost divné, jak fungovala. První otevřelo Brumbálovu kancelář, druhé mě přeneslo do...“ 

„Možná, že si podvědomě překvapený, že Severus zná všechny odpovědi,“ navrhoval Remus. 
„Ale pochopil jsi, že jeho odpovědi nefungují vždycky tak, jak bys předpokládal.“ 

„Hmm, možná. Ale proč mě to přeneslo tam? Při mém reálném rozhovoru jsem byl s 
Darsweithem tady.“ 

„Darsweithe pro tebe znamená nebezpečí. Možná ti přišlo, že budeš bezpečnější v Albusově 
kanceláři. Nebo by to mohla být známka toho, že v některých věcech profesorovi Brumbálovi 
pravděpodobně nevěříš.“ 

Nejen pravděpodobně, pomyslel si Harry. „Když mluvíme o nedůvěře. Jeho dveře se otevřely do 
lesa. Hned jsem to nepoznal, ale byl to ten les, kde mě mučili.“ 

Remus přikývl. „Samozřejmě, ne že by se na tom ředitel nějak podílel.“ 

„Ne, takhle jsem to nemyslel,“ zamumlal Harry. „Co ještě? Asi, že mě buclatá dáma nechtěla 
pustit dovnitř, ale to asi znamená, že se jen cítím trochu nejistý, co se týče Nebelvíru. Ale ptal 
jsem se Snapea a co se týče mého návratu do věže, nemá s tím žádný problém, pokud se věci 
vrátí do normálu.“ 

„Do normálu,“ zopakoval Remus zvláštním tónem. 

„Do normálu pro mě,“ objasnil Harry a usmál se. 

„Harry,“ řekl náhle Remus, „mám pocit, že jsem tě nikdy neviděl tak v pohodě.“ 

„Ano, cítím se dobře,“ souhlasil Harry. „Šťastný. Je to pro mě dost zvláštní pocit. Ani nevím, kdy 
jsem byl naposledy šťastný. Jediná věc, která mě trápí je, že se mi stále ještě nevrátila magie. 
Ale víš ty co?“ Se smíchem vtipkoval. 

„Je to... bezvadný. Myslím tím, že profesor Snape mě adoptoval teď, když jsem všechno ztratil.“ 

„Protože adoptoval tebe a ne zachránce kouzelnického světa.“ 

„Ano, on mě tak nikdy neviděl,“ zamumlal Harry. „A ano, to je to, co jsem myslel.“ 

Přerušilo je zaklepání na dveře. Harry na ně přiložil dlaň, aby otevřel. Stál tam Draco, který 
vypadal rezignovaně a naštvaně, ale tenhle výraz zmizel v momentě, kdy si uvědomil, že ho 
Harry vidí. 

„Jsou tady,“ řekl Draco. 

***

Snape doprovodil sociální kouzelnici dolů po té, co dokončili rozhovor v kabinetě Lektvarů. 
Protože včera nebyl čas na zdvořilosti, představil jí všechny v místnosti, pak ukázal na Remuse 
a vysvětlil jí, že po fiasku s Darsweithem, Harry vyjádřil přání být nadále doprovázen během 
jednání s pracovníky Úřadu. 

Harry se najednou cítil na tři toky. Doprovázen. 
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Amélia Thistlethornová nevypadala, že by ji tato žádost nějak znepokojila. „Rozumím,“ 
odpověděla prostě a podívala se soucitně na chlapce. „Mohl byste tedy zůstat ve vašem bytě, 
dokud nedokončím rozhovor s panem Potterem, profesore Snape? Pokud to bude možné, ráda 
bych to celé dnes uzavřela.“ Snape na srozuměnou přikývl hlavou. 

Draco si náhle odkašlal a jeho hlas zněl potlačovanými emocemi, což neodpovídalo tomu, co 
řekl. „Prosím, omluvte mě. Musím dokončit... esej a poslat ho profesorce Prýtové.“ 

Harry se na něj zadíval. „Ale my teď nemáme psát žádný esej z Bylinkářství.“ 

„Někteří z nás,“ řekl Draco rozzlobeně, „pracují na tématech pro pokročilé.“ Bylo to poprvé, co 
Harry o něčem takovém slyšel, ale jen pokrčil rameny. 

„Můžeme?“ vyzvídala čarodějka, která trochu bojovala se svým objemným hábitem. Dnes byl 
rudý a k jejím zrzavým vlasům se opět strašně nehodil. 

Harry si vzpomněl na Dracovo dokonalé chování, a nabídl. „Mohu vám vzít hábit a nabídnout 
něco k pití předtím než začneme?“ Nezáleželo mu na tom, že pokud by došlo na pití, musel by 
někoho požádat o pomoc. 

Když se vysvlékla z hábitu, ukázalo se, že má na sobě šaty, také křiklavě rudé barvy. Snape si 
od ní hábit beze slova vzal, přehodil si jej přes ruku a jeho tvář byla bez výrazu. Přesto měl 
Harry pocit, že by se ho raději nedotýkal. 

„K pití nic, děkuji,“ zamumlala. Pak ale, když se opatrně zadívala na Harryho, dodala: 
„Předpokládám, že byste se možná cítil lépe, kdybych nechala svou hůlku u profesora Snapea?“ 

To bylo zcela neočekávané. „Ano, zajisté,“ souhlasil Harry, i když jeho zmijozelská polovina 
nedokázala přijmout tu nabídku bez pochybností. Jak má vědět, že to byla skutečně její hůlka? 
Ale přesto přese všechno nebyl nijak příliš vyděšený, že by ho mohla napadnout. 
Thistlethornová předala Snapeovi hůlku ze světlého javoru, a potom následovala Harryho a 
Remuse do Snapeovy zabezpečené kanceláře. 

Jakmile se dveře zavřely a všichni se usadili, vyptávání začalo. Thistlethornová si nevyndala 
pero, ani pergamen, na který by zaznamenávala Harryho odpovědi. Jen mu naslouchala. Hned 
první otázka podrazila Harrymu nohy. Očekával nějaké okolky, ale sociální kouzelnice, ať už byla 
z Mrzimoru, nebo ne, zřejmě věřila na přímý tah na bránu. „Proč si přejete, aby vás profesor 
Snape adoptoval?“ 

Harryho mysl byla najednou úplně prázdná, takže dokázal říct jen... „Už jsem to vysvětlil v těch 
formulářích, co jsem vyplňoval.“ 

Thisttlethornová svůj domácí úkol nezanedbala a nepotřebovala se teď s formuláři radit. „Ano. 
Ale z vašich odpovědí se dá vyčíst především respekt, pane Pottere. Jsem si jistá, že si vážíte 
mnoha dalších lidí. A přesto nežádáte, aby vás adoptovali. Takže, pokud můžete, chtěla bych 
toho slyšet víc.“ 

Harry přemýšlel, jak se vyjádřit a bylo to pro něj obtížné. Všechny jeho myšlenky na adopci byly 
propojené se strážným kouzlem. A přestože to, jak říkal Snape, nebyl žádný malér o téhle věci 
mluvit, nechtěl, aby to znělo, že žádný jiný důvod nemá. „Hmmm,“ protáhl a zavřel oči, aby se 
soustředil. „Já jsem to příliš neanalyzoval,“ přiznal. „Jenom mi to prostě připadá správné. Ale 
když o tom teď tak přemýšlím, myslím, že je to proto, že se ke mě chová normálně.“ Harry 
otevřel oči a uviděl sociální kouzelnici, jak se na něj zblízka dívá pronikavýma modrýma očima. 

„Je to tak neobvyklé, pane Pottere?“ 

„Ano, je. Lidé vidí moji jizvu a milují, nebo nenávidí mě kvůli ní. Podívejte se, jak dopadl můj 
adopční pohovor. Kdy naposledy pracovník Úřadu napadl dítě?“ 
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„Pochopila jsem.“ Odpověděla mu tiše. 

„Představte si život, naplněný těmito událostmi,“ řekl Harry a zhluboka se nadechl. „A naplňte 
zbytek času lidmi, kteří se k vám budou lísat a v podstatě vás uctívat za něco, co se stalo, když 
jste byl malé dítě. Za něco, co je pro vás osobní tragédií.“ 

„To si muselo vybrat svou daň.“ 

„Vybralo. Ale od začátku to byl právě profesor Snape, který trval na tom, že se mnou má být 
zacházeno jako s ostatními studenty,“ zasmál se. „Ne, že by se mi to vždycky líbilo. Plížil jsem 
se po večerce po chodbách a doufal jsem, že mě nechytí a myslel jsem si, že je to od profesora 
Snapea pěkně nespravedlivé a špatné, když mi uložil školní trest. On byl ale přesvědčen, že 
poslední věc, kterou potřebuju, jsou speciální privilegia a zacházení. Myslím, že od začátku 
věděl, že mě to potkávalo často od té chvíle, kdy jsem vstoupil do kouzelnického světa. A 
věděl, že to pro mě není dobré.“ Harry by býval rád věděl co si o tom sociální kouzelnice myslí, 
jenže její výraz byl absolutně neutrální. 

Tolik tedy k teorii o přecitlivělých Mrzimorech. 

„Uložil vám hodně školních trestů za ta léta?“ Byla její další otázka. 

A sakra, nebezpečné území. Harry věděl, že si prohlížela školní záznamy, a že tedy zná pravdu. 
„Docela ano,“ váhal. „Jak jsem řekl, tehdy jsem tomu nerozuměl, ale měl jsem ve zvyku 
poněkud překračovat pravidla.“ 

„To, k čemu jsem se chtěla dobrat,“ upřesňovala, „je, jak se vyrovnáte s tím, že otec bude 
jedním z vašich učitelů? Předpokládáte, že z toho pro vás vyplynou nějaké obtíže?“ 

„Hmm. To se asi jen tak nestane, protože já teď vyučování nenavštěvuji, ale o tom jistě víte, 
že?“ 

„Ano, byla jsem informována, že jste ve větším nebezpečí než normálně a jste bezbranný 
protože vaše magické schopnosti zmizely.“ 

Takže jí neřekli o mé divoké magii, pochopil Harry. Zajímavé. 

„Správně. Takže vidíte, co myslím tím, když říkám, že můj život nikdy nebyl normální. Ale k 
současnosti. Profesor Snape dělá co může. Dohlíží, abychom vstávali včas a učili se podle 
stejného rozvrhu, jako ostatní. Asi byste se na to zeptala později, ale já si myslím, že dokážeme 
všechny naše problémy překonat. Musela byste profesora Snapea vidět při práci, abyste 
pochopila, o čem mluvím. On opravdu chce pro mě to nejlepší, když pak dojde na hodnocení, je 
na mě pravděpodobně daleko tvrdší, protože je můj... ehm opatrovník. Nemyslím, že by mi to 
kvůli tomu ulehčoval.“ 

„Právě jste zakopl o slovo opatrovník,“ všimla si. 

„Ano, já totiž opravdu nevím, jak mu mám říkat.“ 

Její obočí se zdvihlo. „Vy jste o tom nemluvili?“ 

Harry se zamyslel. „Navrhl mi, abych mu říkal Severusi. A já o tom přemýšlím.“ 

„Můžete říci, že jste měl dobrý vztah ke svému poslednímu opatrovníkovi?“ 

Harrymu probleskla hlavou jeho poslední noční můra, ale díky pravdivým snům sebou neškubl, 
alespoň ne viditelně. Přemýšlel, jak odpovědět. Měl by jí zkusit zahrát na emoce a říci jí, že 
Snape, narozdíl od Dursleyových, bude skutečný rodič, kterého on zoufale potřebuje? Nebo by jí 
připadal příliš psychicky zničený na to, aby ho Snape zvládl? A co všechno vlastně ví? Co jí 
Snape a Brumbál řekli? Cokoliv, co řekne, by mělo souhlasit s výpověďmi ostatních. 
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„Pravdu, jestli můžete, pane Pottere.“ Naléhala na něj, když ticho trvalo příliš dlouho. 

„Byl jsem jim vnucen jako dítě a oni mi to nikdy nezapomněli,“ překotně vysvětloval Harry a 
pečlivě se vyhýbal pohledu na Remuse. „A navíc, oni nenáviděli magické příhody, které se 
kouzelnickým dětem občas stávají ať už chtějí nebo ne. A já nebyl jiný.“ 

„Jak reagovali na vaši náhodnou magii?“ 

Harry se zamračil. „Předpokládal jsem, že tento rozhovor je o profesorovi Snapeovi a o mně?“ 

„Vaše zkušenosti z minulé rodiny budou mít vliv na budoucnost této nové.“ Vysvětlovala mu 
Thisttlethornová klidně. 

„Trestali mě,“ přiznal a rozhodl se celou věc poněkud zlehčit. „Poslali mě do postele bez večeře, 
nebo tak něco.“ 

Nebylo třeba se zmiňovat, že ta postel byla v přístěnku pod schody a že často pak zůstal i bez 
snídaně, bez oběda a zase bez večeře, někdy i po několik dní. Přemýšlel kudy kam, jak obrátit 
tohle vyprávění ve svoji výhodu. „Tam jsem vyrůstal pod obrovským tlakem, a pak jsem byl 
náhle vržen sem, do mého druhého života, kde jsem uctíván jako hrdina a bylo mi dovoleno 
prakticky všechno. Myslím tím například, že všichni porušili pravidla, abych mohl bojovat v 
turnaji tří kouzelníků. Nebyl jsem sice ani podle jejich mínění dost starý, ale jsem Harry Potter. 
Kdyby vylétlo z poháru jméno kohokoliv jiného, určitě by se našla cesta, jak ho nenechat 
soutěžit, především pro jeho vlastní bezpečí. Ale ode mne se očekává, že budu superkouzelník, 
jak víte, a tak jsem soutěžil a nikdo se mě neptal, jestli chci. A mimochodem, profesor Snape s 
tím nesouhlasil. Podle mého názoru on jediný hledal rovnováhu, kterou potřebuji.“ 

Thistlethornová přikývla i když to bylo spíš jako důkaz, že poslouchá, než to, že souhlasí. „Už 
jenom pár otázek,“ oznámila. „Mluvil s vámi profesor Snape o tom, proč se před lety připojil k 
Vy-Víte Komu?“ 

Harryho pusa zůstala údivem otevřená. Pro Merlina, znovu ne... „Přesně takové otázky mi dával 
Darswaithe,“ vysvětloval Remusovi a jeho oči byly do široka otevřené strachem. 

Sociální kouzelnice zdvihla ruce dříve, než Remus mohl promluvit. „Prosím, vyslechněte mě. Já 
nechci, abyste mi řekl, proč se připojil na stranu Temnoty. Já se jen ptám, jestli s vámi profesor 
o svém rozhodnutí mluvil.“ 

Harry v duchu rozvažoval, jak to říct. „Nikdy se to nepokoušel ospravedlnit, jestli to myslíte 
takhle a samozřejmě hodně o tom se mnou mluvil, hlavně o tom, jak pochopil, že Voldemort je 
špatný a proč ho opustil.“ 

„Co víte o jeho dobře známé nevraživosti k vašemu otci?“ pokračovala v mírném nátlaku, a 
když Harry vypadal překvapeně, dodala. „Ach ano, pro členy Řádu to není vůbec žádné 
tajemství.“ 

„V pořádku, on ví, že já nejsem James,“ hájil Harry Snapea. „Myslím tím, že je mu to naprosto 
jasné.“ Konečně, dodal Harry sám pro sebe. 

„Ale já jsem se ptala, jestli jste mluvili o antipatii, která vládla mezi vaším otcem a profesorem 
Snapem,“ vysvětlovala trpělivě. 

„Ano, několikrát. On říkal, že...“ 

„Nepotřebuji vědět co říkal,“ přerušila ho sociální kouzelnice. „Jen bych chtěla vědět, jestli jste 
s odpovědí spokojen.“ 

„Ano, naprosto,“ odpověděl Harry a díval se jí do očí. „A chápu, že nepotřebujete vědět, co mi 
řekl, ale já vám to chci říci. Vyrůstal jsem s tím, že můj otec byl nezaměstnaný opilec, který 
zabil sebe a svou ženu při autonehodě.“ 
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Přes profesionální chování sociální kouzelnice zalapala po dechu. 

„Ano,“ přisvědčil Harry. „Hnusná pomluva. Ale já jsem tomu věřil a neměl jsem možnost 
dozvědět se pravdu, dokud mě Rubeus Hagrid, který je tady teď učitelem, nevyzvedl, abych 
mohl navštěvovat školu. A tehdy, ať už byl vztah mezi mým otcem a profesorem Snapem 
jakkoli nevraživý, když se dozvěděl, co říkám o svém otci, postaral se, aby mi bylo naprosto 
přesně řečeno, čím se můj otec zabýval než zemřel. A pokud to nevypovídá o tom, že mi bude 
dobrým rodičem, pak už nevím, co by mohlo.“ 

Další odměřené přikývnutí. „Mluvili jste s profesorem Snapem o disciplíně?“ 

„Ano, on je velmi disciplinovaný člověk,“ připustil Harry. „A jsem si jistý, že se pokusí vést mě 
také tak... aha, vy ale asi myslíte, jestli jsme se bavili o trestech? Ano, mluvili jsme o tom.“ 

„Ale tentokrát potřebuji vědět co řekl,“ jemně naléhala. 

„Tedy, především jsme mluvili o pravidlech a o tom, že se pokusíme na všem vždycky 
dohodnout, protože je mi šestnáct a ne šest - což jsou jeho slova. Ale také říkal, že v některých 
věcech bude mít poslední slovo on. A když ho neposlechnu, dostanu školní trest, nebo nějaké 
úkoly navíc.“ 

Sociální kouzelnici to zjevně rozesmálo. „To je velmi učitelské.“ 

Harry se také zasmál. 

„Je něco, na co byste se chtěl zeptat vy mě?“ řekla, a bylo jasné, že jejich hovor se přiblížil k 
závěru. 

„Kdy to bude oficiální?“ 

„Jak říkáte, byl by to výjimečný den, kdyby se s vámi zacházelo normálně. Velmi jsme zrychlili 
náš postup, když jsme se dozvěděli, že je potřeba, aby se profesor Snape stal vaším otcem a 
mohl připravit ochranná kouzla, která nezbytně potřebujete. Teď už to závisí jen na mém 
souhlasu.“ 

„Vy nesouhlasíte?“ zaúpěl Harry a sevřel područky křesla. 

„Ale souhlasím,“ řekla mile. 

Bylo slyšet kámen, který spadl Harrymu ze srdce. 

„Je tu ještě několik formalit, které musíme splnit před tím, než to ukončíme. Potřebuji mluvit s 
panem Malfoyem, možná, že byl zplnoletněn, ale de facto je součástí vaší rodinné dynamiky. 
Potom budu potřebovat mluvit s vámi a s profesorem dohromady a pak už připravím závěrečné 
dokumenty k podpisu. Úřad svůj souhlas potvrdí smlouvu s razítkem.“ 
Harry si pomyslel, že mu možná bude dvacet, než se to stane a sklíčenost mu musela být vidět 
ve tváři, protože řekla. „Zítra pane Pottere. S trochou štěstí budete jeho syn zítra.“ 

Syn... to slovo mu stále připadalo legrační a nebyl si jist, jestli se mu líbí, ale po snu o rodičích, 
který měl, už nebylo tak děsivé, jako dříve. „To je rychlé,“ uznal Harry. „Děkuji.“ 

„Pošlete mi sem pana Malfoye. A jestli to není velký problém, ocenila bych šálek čaje.“ 

„Samozřejmě že není,“ řekl Harry ve dveřích. 

„Nějaký pro vás objednám a pošlu vám sem Draca.“ 

***
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„Pomozte mi objednat pro ni čaj,“ řekl Harry Snapeovi, když vkročil do obývacího pokoje. „A 
chce mluvit s Dracem.“ 

„Je v ložnici,“ řekl Snape, když šel ke krbu. „Všiml jsi si, že jsem po tom všem úplně změnil moje 
strážní kouzla?“ 

Když Harry vešel dovnitř, měl Draco otevřenou knihu a něco psal. Tak kniha skutečně vypadala 
jako bylinkářství, ale nebyla to jejich obvyklá učebnice a navíc, v momentě, kdy postřehl 
Harryho, s bouchnutím ji zavřel a pergamen schoval za záda. Co to mohlo být za esej, že s ním 
dělal takové tajnosti? 

Harry hodil otázku za hlavu a oznámil Dracovi, že ho sociální kouzelnice očekává. 

„Já pořád nevím, co jí tam mám říkat,“ zamumlal blonďák, když vstával z postele, na které 
zatím seděl. Pak, jakoby hůlka byla prodloužením jeho ruky, s ní elegantně mávl, pronesl dlouhé 
a komplikované kouzlo, zatáhl závěsy a řekl temně. „Nedívej se tam.“ 

„Nebudu,“ opáčil Harry a nevěděl, jestli se má smát nebo urazit. 

„Myslím to vážně.“ 

„Když jsem řekl, že nebudu, tak nebudu.“ 

Draco si ho bedlivě prohlédl. „Jo, asi nebudeš, Nebelvíre.“ 

„Proč jsi tak... mrzutý?“ Zeptal se Harry a zamyslel se. I když možná Draco byl stejný jako dřív a 
bylo to jen tím, že Harry byl tak v pohodě jako nikdy před tím. Ten krásný sen mu pomohl získat 
něco, co doopravdy potřeboval. 

Draco si rukou prohrábl vlasy, rozcuchal se. Není ve své kůži, pomyslel si Harry a vzdal se své 
teorie je-to-jenom-mnou. „No tak, co je špatně?“ 

„Ona,“ zavrčel Draco. „Co jí mám říkat? Co když to celý zpackám? Severus by mi to nikdy 
neodpustil. A ty...“ teď jeho úšklebek zmizel, změnil se v čirou úzkost. 

„Zpočátku jsi vypadal pochybovačně, ale teď si myslím, že opravdu chceš být adoptován. Což 
znamená, že mi nikdy nebudeš věřit, když ti to podělám!“ A téměř sám pro sebe dodal. „I když 
je dobrá otázka, proč by mě to mělo trápit, když ty mi stejně nevěříš.“ 

„Podívej, už jsem ti říkal, že jsem teď zmatený. Nenáviděl jsi mě pět let. Od Samhainu je to jen o 
něco málo víc, než pět týdnů. Víš, já to prostě nedokážu jen tak změnit.“ 

„Jo, já vím,“ odsekl nevrle druhý chlapec. „Takže, co očekáváš, že jí řeknu?“ 

Harry na něj zíral. „Ale já nevím, na co se bude ptát. Nerad bych, abyste rozebírali dávnou 
minulost, ať už moji a Snapeovu a nebo moji a tvoji.“ 

„Aha, a dávná minulost skončila letos v říjnu. Skvěle, budu tak zmijozelský, jak jen to půjde,“ 
přikývl Draco. 

Harry sice nevěděl, co přesně to znamená, ale kupodivu si byl jistý, že to Draco myslí dobře. 

***

Harrymu se zdálo, že Draco je tam celou věčnost. Možná to mělo něco společného s náladou v 
obývacím pokoji. Snape sice pozval Remuse, aby Harrymu pomohl, ale určitě mu nezapomněl 
jeho úlohu, byť bezděčnou, při únosu. Přítomnost Dudleyho, udržovala alespoň zdvořilou 
atmosféru. Ten seděl u jídelního stolu a znuděně si čmáral po kusu pergamenu, který Draco 
očaroval tak, aby se vše, co se na něj nakreslil, pohybovalo. Dudley se hlasitě chechtal a 
nemohl se toho nabažit, přestože jeho výtvarný talent se zřejmě přestal rozvíjet v mateřské 
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škole. 

Ale hýbalo se to! 

Harry si marně pokoušel vzpomenout, kdy naposledy mu kouzelnický svět připadal tak nevinně 
okouzlující. 

Snape seděl zachmuřeně se založenýma rukama a Harryho dost překvapilo, že se ani nezeptal 
na jeho pohovor. Remus se pokoušel udržet rozhovor v chodu, ale Snape byl stejně nemluvný 
jako Draco před tím. 

Zmijozelové, pomyslel si Harry a zakroutil hlavou. 

„Tak na co se vás ptala?“ pokoušel se Harry přimět Snapea k řeči. 

Jediné čeho se mu dostalo byl zlostný pohled. 

„Nevíte co to je za práci z Bylinkářství, na které pracuje Draco?“ nahodil Harry jiné téma. 
„Vypadá tím velmi zaujatý.“ 

Snape spojil ruce, zaklonil hlavu a zadíval se upřeně na strop. „Pottere, já nežiju v kapse 
profesorky Prýtové.“ 

A jéje, Pottere. No dobrá. Harrymu nemusí nikdo říkat třikrát, aby dal pokoj. Mrknul na Remuse 
a neslyšně řekl 'Beznadějný'. Remus se usmál a přikývl. 

„Přestaň mě pomlouvat,“ vrčel Snape, pohled pořád ještě upřený na kamenný strop. 

Harry si nemohl pomoct a začal se hihňat. Teď ho sjel pohledem i Remus a okřikl ho, aby 
přestal. Ale Harry nemohl. Smích se stal ventilem, co uvolnil všechno to napětí a on se 
rozchechtal, až ho z toho rozbolelo břicho. 

„Co je tady k smíchu?“ ptal se Dudley, přiloudal se, sedl si na podlahu a v rozpacích si začal 
hrát s prstenem pověšeným na krku. S Lilyiným prstenem. Harry se na něj zadíval a podivná 
bolest sevřela jeho srdce. Sen mu do určité míry pomohl, ale všechno uzdravit nemohl. 

Dudley viděl jeho pohled a s nečekaným soucitem tiše řekl. „Dostaneš ho zpátky, Harry. Už 
brzy, vždyť víš. Snad se neurazíš, ale hned jak budou kouzla obnovena, rád bych se vrátil a žil 
si po svém.“ 

Vyhlídka na Dudleyho blížící se odjezd ve Snapeovi něco rozzářila. Dokázal sice být 
neotřesitelně trpělivý a laskavý na mudlovského chlapce, což pro něj nebylo typické, jenže 
Harry věděl, proč to dělá. Potřebují Dudleyho, aby mohli dokončit to kouzlo a Snape, typický 
Zmijozel, si uvědomoval, že Dudley by se s jeho obvyklým chováním nevyrovnal. 

„Řekni Dudley,“ protáhl Snape a narovnal se do normální pozice, „máš nějakou představu o své 
budoucnosti?“ 

Dudleymu to bylo zřejmě trochu nepříjemné, podíval se omluvně na Harryho. 

„No, myslím, že na Vánoce budu u tety Marge. Marsha sice říkala, že by mohla mít špatný vliv 
na moje stravovací návyky, a pak taky... tebe nenávidí, ale je to moje rodina a...“ polkl. „Právě 
ztratila bratra.“ 

„Já vím,“ řekl Harry. Nikdy nezapomněl Marge ty strašné věci, které říkala, ale to se netýkalo 
Dudleyho. „Pozdravuj ji ode mne,“ dodal, se zlomyslným podtónem v hlase. „Řekni, že jí k 
Vánocům pošlu nafukovací kytici.“ 

Dudley si odkašlal. „Ale ona si ten incident nepamatuje.“ 
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Harry to pochopil. 

„Škoda,“ řekl a Dudley se zahihňal do dlaně. „Po Vánocích si začnu hledat byt a práci,“ 
povzdechl si Dudley. „Matka s otcem utratili prakticky všechno, co táta vydělal, ale zbylo přeci 
jenom trochu peněz, které mi vystačí, než si něco najdu. Hm, tady nejsou telefony, že jo? Jak ti 
můžu psát, mám si koupit sovu?“ 

„Já ti napíšu,“ sliboval Harry. „Pošlu to paní Figgové, ta pak použije mudlovskou poštu. Dej jí 
svoji adresu a také to, co budeš chtít poslat ty mně sem. Pošle mi sovu. Je ti to jasné?“ 

„Je to trochu komplikované,“ povzdechl si Dudley. „Ale je dobře, že to jde alespoň nějak 
udělat.“ 

Remus protáhl své dlouhé nohy a pak se postavil. „Harry, bylo skvělé tě vidět a těší mě, že se ti 
vede dobře, ale mám před sebou hodně práce pro-starou-partu, ke které se opravdu musím 
vrátit.“ 

„Chápu to,“ mumlal Harry, stoupl si a šel s Remusem ke krbu. 

„Kdy tě zase uvidím? Ale...“ cosi ho napadlo. Ohlédl se na Snapea, který rozhovor zřetelně 
ignoroval. Harry by rád věděl, jak to myslí. 

„Pravděpodobně to závisí na profesoru Snapeovi,“ uznal trochu nevrle. Je to samozřejmě dobře, 
že Snape nakonec dovolil Remusovi navštívit ho, ale Harry si nemohl pomoci, obával se, že 
profesora obměkčila jen naléhavá nutnost. Bohužel, nevypadalo to, že by ledy roztály. A on 
vůbec nestál o to, aby Snape a Remus byli právě teď na kordy. 

„Ve skutečnosti,“ vysvětloval bez vyzvání Remus, „nějakou dobu budu v zahraničí. Pamatuješ 
na Hagridovu misi, jak získával... spojence? Dělám to samé.“ 

Harry si uvědomil, že Remus mluví tak tajuplně, aby nevyplašil Dudleyho. 

„Aha,“ řekl zklamaně, i když věděl, že by mohlo být užitečné mít vlkodlaky na své straně. 
„Tak se měj, hodně štěstí.“ 

Remus se předklonil, aby mohl mluvit ještě tišeji. „Ta mise je důležitá, ale já si myslím, že 
ředitel má i jiný záměr.“ 

„A co?“ ptal se šeptem Harry. 

„Pro Merlina,“ vybuchl Snape. „Já vás slyším! Albus si zase hraje na šachového velmistra, jako 
obvykle. Myslí si, že my dva si potřebujeme zvyknout na naši novou situaci, bez další otcovské 
postavy v pozadí.“ Výsměšně se na ně podíval. 

„Hodně štěstí v Německu, Lupine.“ 

Remus přikývl, naposledy se usmál na Harryho a zmizel. 

Harry se vrátil, sedl si a čekání se táhlo. Co tam může Draco vykládat? Přemýšlel. Přál si, aby 
Snape použil nějaké naslouchací kouzlo. Bylo by zmijozelské to udělat, nebo ne? 

Draco se nakonec objevil. „Očekává vás dva,“ řekl bezvýrazně, rukou elegantně pokynul 
Harrymu a Snapeovi. „Promiňte, já musím jít dokončit svou práci.“ 

„Jakou práci?“ naléhal Harry. 

„Uvidíš. Řekl bych, že brzy.“ 

Harry nevěděl co s tím. Pokrčil rameny a vydal se přes halu za Snapem. 
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***

Snape nenabídl sociální čarodějnici jen šálek čaje. Na stolku stála v trojnožce čajová konvice, 
na které se pohybovali řvoucí draci. Čas od času jeden z draků chrlil oheň a tím přiváděl vodu v 
konvici k varu. Bylo to jedno z nejchytřejších samoohřívacích kouzel, které Harry kdy viděl. 
Vedle konvice stál malý šálek, který se urputně mračil. Harry si pomyslel, že je to proto, že je 
prázdný a přál by si být naplněn. Další dva šálky se tvářily vcelku spokojeně. Snape naplnil oba, 
pro sebe a pro Harryho a dolil i ten její, který se hned úplně rozzářil. 

Čarodějka seděla za stolem, což připadalo Harrymu trochu drzé, když ani on sám si tam 
neodvážil sednout. Pak si ale pomyslel, že třeba jen potřebuje hodně místa. Pokryla celý stůl 
listy pergamenu. Vyplňovala je, psala pečlivě, přesně a krasopisně. Jak si sedal, všiml si Harry, 
že vše, co napíše, se magicky kopíruje na další listy. Čas od času vzhlédla, aby zkontrolovala, že 
je vše tak, jak má být. 

Snape si přitáhl křeslo, balancoval talířek na koleně překřížené nohy a čekal tiše až Amélie 
Thistlethornová promluví. To nějakou chvíli trvalo, protože byla zabraná do papírování. Nakonec 
se na ně podívala. „Vše se zdá být uspokojující,“ řekla. „Nicméně, profesore Snape, přemýšlím o 
tom, jestli jste vzal v úvahu jaký vliv bude mít na pana Malfoye změna vašeho vztahu k panu 
Potterovi. On byl zplnoletněn, protože to bylo nezbytné pro jeho bezpečnost, ale to neznamená, 
že dospěl i emocionálně.“ 

„Jsem si plně vědom, že žárlí,“ uznal chladně Snape. „Není toho ale mnoho, co mohu udělat.“ 

Odmlčela se, ve snaze vybalancovat povinnost mlčenlivosti s potřebou se zeptat. „Jsem si jistá, 
že jste si uvědomil, že ve vás vidí otcovskou postavu? Není divu, když si uvědomíte, že jste 
udělal to, co by si přál, aby učinil jeho otec.“ 

„Oba jsme opustili Voldemorta,“ souhlasil Snape. 

„Rozumím jeho pocitům.“ 

„Pokud jste se nad tím nezamyslel, pak...“ odmlčela se, zřejmě nevěděla jak pokračovat. „Teď 
se oba chlapci o váš čas a vaši pozornost dělí stejným dílem, ale adopce změní rovnováhu ve 
prospěch pana Pottera.“ Dívala se na Harryho. „Pan Malfoy by nebyl normální, kdyby ho to 
neznepokojilo. Myslím, že pro něj bude těžké se s touto situací vypořádat.“ 

„Co mi doporučujete abych udělal?“ zeptal se Snape, i když bylo zjevné, že nemá v úmyslu se 
podle toho zařídit. „Vyhnat ho z mého bytu, pokud jeho chování bude dělat potíže mně a 
Harrymu? Slečno Thistlethornová, to nemohu udělat. Jeho bezpečnost závisí na tom, jestli 
zůstane tady, a to tak dlouho, jak bude potřeba. A to neberu v úvahu, že je z mé koleje.“ 

„Ale Draco vypadá v pořádku,“ přerušil je Harry, nebyl si sice úplně jistý jestli se od něj 
očekává, že bude mluvit, ale na druhou stranu, byl to taky jeho pohovor, ne? Ne Snapea 
samotného. Ignoroval Snapeův varovný pohled a pokračoval. 

„Myslím, že když se to poprvé dozvěděl, byl dost rozrušený, ale překonal to. Myslím, že skoro 
úplně.“ 

„Co způsobilo, že skoro úplně přijal tu myšlenku?“ 

„Nemám tušení,“ přiznal Harry, přejížděl prstem po okraji šálku. „Jeden den byl na mě protivný 
a další mi zase začal pomáhat s úkoly a chovat se normálně.“ 

Thistelthornová upřela modré oči na Snapea. „Myslím, že vy víte co způsobilo takovou změnu.“ 

Snape pokrčil rameny. „Řekl jsem mu, že jeho chování se musí zlepšit a pokud se tak nestane, 
budu odebírat Zmijozelu sto bodů denně.“ 

Harrymu se roztřásly ruce tak, že čaj vyšplouchl na talířek. Snape se na něj zle podíval, a 

39 Kapitola 43. RODINNÉ ZÁLEŽITOSTI



vysloužil si tím velmi nevlídný pohled od Thislethornové. 

„Jste si opravdu jistý,“ řekla s ironickým přídechem v hlase, „že vyhrožování vyřeší problém 
pana Malfoye?“ 

Snapeův hlas byl chladný. „Je to student této školy a stalo se, že žije v mé osobní rezidenci. 
Nebudu tolerovat žádné hrubosti pod mou střechou.“ 

„Přeci jen, řešit to, co je soukromá rodinná záležitost tím, že budete strhávat body...“ Vypadalo 
to, že opravdu hluboce nesouhlasí. 

„Draco velice touží se vrátit do zmijozelské koleje zpět,“ mírně odporoval Snape. „Velké ztráty 
bodů, by mu v tom překážely. Vím, jaká taktika bude efektivní.“ 

„Přeci jen...“ mumlala opět, hnědé obočí vytažené v nesouhlasném gestu. 

„Chtěl bych vás ujistit, že toto opatření není můj jediný způsob jak se vypořádat s... ehm, 
rodinnými sváry. Pravděpodobně nevíte, že znám Draca Malfoye prakticky od narození a byl 
jsem si jistý, jak bude reagovat. A jak je vidět, osvědčilo se to.“ 

Zatím co Snape mluvil, v jejích očích se objevila rafinovanost. „Aha. Dobře. Pokud tedy tak 
dobře rozumíte panu Malfoyovi, a když vezmeme v úvahu, že stejně už ve vás více méně vidí 
otce, zdá se mi, že by se dala ta žárlivost odstranit adopcí obou chlapců?“ 

Harrymu srdce spadlo do kalhot, protože přesně věděl, co na to Snape řekne. Jeho sen nabyl 
živých barev. 

Takže předpokládám, že jsme bratři, řekl Draco a Harry se usmál nazpátek, a nebyl to výsměch. 
Vlastně, ten pocit, co ho zaplavil v tom snu, byla úleva. Hluboká úleva pramenící ze srdce. Jako 
by ho nikdy nic víc nepotěšilo, než slyšet, že Draco je jeho bratr. 

Ale on nechtěl, nechtěl být bratr s tím zatraceným Dracem Malfoyem, prostě ne! A Snape je 
adoptuje oba, tedy... 

A náhle si nebyl jistý, jestli vůbec chce být adoptován.

Kapitola 44. FORMALITY

Snape nenechal čarodějku ani dokončit její připitomělý nápad a odmítavě zavrtěl hlavou. 

„Adoptovat je oba,“ zopakoval a dal si záležet, aby jeho sarkastický tón ten nápad úplně 
znemožnil, „je nemožné.“ 

„Mohu se zeptat proč?“ 

„Za prvé, Draco Malfoy je hrdý a inteligentní muž. Jsem si naprosto jist, že by neocenil být 
jakýmsi dodatečným nápadem.“ 

Kouzelnice položila ruce na stůl a přemýšlela. 

„Navíc nám brání další závažné praktické okolnosti,“ pokračoval Snape a jeho hlas získal 
poněkud nepříjemný tón. Harry nabyl dojmu, že je Snape přesvědčen, že by sociální kouzelnice 
měla více přemýšlet, než otevře svou velkou tučnou pusu. 

„Protože Draco byl zplnoletněn, má nyní pod nominální kontrolou obrovské bohatství, uložené 
ve svěřeneckém fondu. Kdyby se opět vrátil ke statusu dítěte, Lucius Malfoy by zažádal, aby 
fond byl připojen zpět k ostatnímu majetku. A nemusím vám snad připomínat, že v tom případě 
by Draco neviděl ani jeden galeon z toho všeho, co by se jednoho dne mělo stát jen a jen jeho 
majetkem.“ 
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„Mladý pan Malfoy by si snad mohl vybrat ty peníze před adopcí.“ 

Snape opět zavrtěl hlavou: „Nominální kontrola znamená, že jeho přístup k penězům je 
blokován několika způsoby až do té doby, než se ožení a zplodí právoplatného dědice.“ 

„Právoplatného?“ 

„Čistokrevného a ne motáka.“ 

„Aha,“ vzdychla Amélie Thistlethornová. „Ano, tak to je problém. Připravit ho o dědictví by 
mohlo jen prohloubit jeho emocionální zranění, které si nese od okamžiku, kdy se jej rodina 
zřekla.“ 

„Není to pouze záležitost citů,“ řekl Snape a hlas mu zněl unaveně. „Souvisí to také s politikou. 
Draca od narození učili, že peníze znamenají moc, a moc je to, oč tu běží.“ 

„Hmm, to býval dříve i váš názor.“ 

Snapeovy temné oči se zaleskly. „Bezpochyby.“ 

„Tak to je to, proč by pan Malfoy neměl být dodatečným nápadem?“ řekla s náznakem triumfu. 

„Podstatné není, kdo je, ale kdo si myslí, že je,“ vyhnul se Snape elegantně otázce. „A také by 
nám asi neprospělo, pokud bychom Luciuse rozzuřili ještě víc. To, že jsem napomohl Dracovi 
vymanit se z jeho moci, nepochybně považuje za potupu.“ 

Pod vahou zamračené čarodějky zaúpělo křeslo. „Ale pan Malfoy přece přísahal, že chlapce 
zabije. Proto jsme ho zplnoletnili. Aby mohl zůstat tady, v bezpečí, přestože proti tomu jeho 
otec měl námitky. Jak ještě víc by tedy mohl být Lucius rozzuřený?“ 

Dokonce i Harry pochopil, jak pitomá ta otázka byla. Musel obdivovat Snapeovu schopnost 
odpovědět beze známek sarkasmu. Normálně by Mistr lektvarů nakrájel toho, kdo by k němu 
mluvil takhle bez rozmyslu, na malé kousíčky. Ale Snape byl Zmijozel do morku kostí. A teď 
rozhodně nechtěl urazit čarodějku, jejíž souhlas byl pro adopci zásadní. 

To Harryho zahřálo u srdce. 

Samozřejmě to bylo možná víc tím, kam rozhovor směřoval. Harry už teď mohl říct, že ať bude 
ta stará protivná ženská naléhat jakkoli, Snape neadoptuje nikoho jiného než jeho. 
Jen Jeho. 

Chtělo se mu křičet radostí! 

„Nevedu s vámi spor o tom, jestli se Lucius snaží Draca zabít,“ odpověděl Snape. „V tuto chvíli 
je jeho hlavním motivem snaha očistit se ve Voldemortových očích. Draco zradil svoje 
smrtijedské nástupnictví tím, že poskytl Harrymu významnou pomoc. Proto i Lucius upadl do 
podezření. Teď doufá, že když obětuje svého syna, bude vzat na milost. Nicméně... jestliže 
Lucius uvidí, že jsem získal něco z jeho vlastnictví, jeho touha zabít nás vzroste stonásobně. 
Skutečně si myslíte, že to nejhorší, co by mohl Lucius Malfoy udělat, je naverbovat Horace 
Darswaithe, aby infiltroval můj byt?“ 

„Chápu vás,“ souhlasila nakonec Thistlethornová. „Je to škoda. Myslím, že by ten mladý muž 
měl z formálnějšího vztahu jen prospěch.“ 

Snape krátce přikývl. „Vždy tu budu, abych ho vedl a radil mu. Jsem přece ředitelem jeho koleje 
a dávný přítel rodiny. Mám v úmyslu udělat vše pro to, abych Dracovi pomohl.“ 

Harrymu připadalo, jako by se díval na tenisový zápas a Snape právě posledním smečem 
zvítězil. Aniž by si to uvědomoval, celou dobu zadržoval dech a nyní s hlasitým uf vydechl. 
Snape se na něj podíval poněkud posměšně, čemuž se Harry pokoušel vzdorovat výrazem 
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naprosté nevinnosti. Ale nefungovalo to. Zdálo se, že Snape dobře ví, co si Harry myslí, že 
skutečně, skutečně nechce, aby Draco byl adoptován zároveň s ním. 

A teď bylo jasné, že se to nestane, ať už měl ten bláznivý sen o bratrství nebo ne. 

Takže… co to vlastně potom bylo za sen? 

Dokázal tedy změnit budoucnost? A poslat všechny do nějakého jiného časového kontinua? Byl 
tady přece ten den, kdy si doopravdy přál praštit Rona do pošklebující se tváře... ale ovládl se. 
Takže možná tohle jediné rozhodnutí změnilo všechno, co následovalo. Možná, že nikdy 
neuhodí Rona a Malfoy se nikdy nestane jeho bratrem, je hloupost lámat si s tím hlavu. 
Možná, že Věštění je právě taková blbina, jak si vždy myslel a jeho takzvané věštecké sny byly 
prostě úplné nesmysly. 

Harry se rozesmál. 

Snape se na něj podíval skrze přivřené oči. 

Harry pokrčil rameny. 

Snapeovy nosní dírky se rozšířily vztekem předtím, než odvrátil zrak. 

Čarodějka ze sociálního Úřadu se vrátila zpět ke svým formulářům. S mnoha kudrlinkami jeden 
podepsala a oznámila: „To je moje doporučení, aby adopce byla schválena. Nyní to prosím 
podepište vy dva. Poté, až bude tento dokument definitivně potvrzen a zanesen do spisů 
Úřadu, stanete se oficiálně rodinou.“ 

Nabídla Snapeovi pero, ten ho ignoroval a otočil se k Harrymu. „To, co teď máme podepsat, je 
smlouva, která nás dva magicky spojí dohromady. Rozumíš důsledkům?“ 

„Ano,“ protáhl Harry a trochu se urazil. „Možná, že jsem vyrostl u mudlů, ale za posledních pět 
let jsem ledacos pochytil. Chápu, že je to vážná věc, stát se vaším... ehm... svěřencem.“ 

„Svěřencem?“ zopakoval Snape a se znechucením obrátil oči v sloup. 

„Dejte mu čas,“ jemně podotkla kouzelnice. 

„Nicméně,“ pokoušel se to Harry se špatnými pocity zamluvit. Svěřenec... kde to slovo vlastně 
slyšel? „Nemám tolik magie, abych byl schopen uzavřít magickou smlouvu. Nebude to 
problém?“ 

„Na tohle bude tvoje magie stačit.“ 

Asi myslí hadí jazyk, pomyslel si Harry. Jen jestli je dobrý nápad mluvit o tom před sociální 
pracovnicí, které se zjevně hadí jazyk nijak moc nelíbil. Pravděpodobně jí příliš připomínal 
Voldemorta, jako by za to Harry mohl. Vždyť on to, pro Merlina, nedokáže ani kontrolovat. Stačí, 
když vidí hada a je to. 

„Tak, kde to mám podepsat?“ 

Snape vzal od Thistlethornové pergamen, narovnal ho a bez pera podal Harrymu. Ten pokrčil 
rameny a pro jedno se natáhl přes stůl. Byl ale zastaven tichou poznámkou: „Doporučuji ti, aby 
sis to nejprve pořádně přečetl, než se zavážeš.“ 

Harry poslechl Snapeovu radu, ačkoliv bylo pro něj poněkud těžké soustředit se, když ho 
zaplavil pocit, že je neuvěřitelný pitomec. Někdy se cítil, jako by mu bylo šest. Samozřejmě, 
dobře věděl, že nemá podepisovat smlouvu, aniž by si ji dobře přečetl, ale kdo by mu to teď 
věřil? Vzhlédl a očekával, že uvidí Snapeův posměšný pohled, ale ten prostě jen pročítal druhou 
kopii smlouvy. 
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Tak jako tak, byl to prostě jen právní dokument, i když hodně dlouhý. Harrymu připadalo, že 
používá neuvěřitelné množství slov k tomu, aby zprostředkoval jen pár myšlenek. 
Většině smlouvy rozuměl. V podstatě Snape souhlasil s tím, že se bude o Harryho starat a Harry 
souhlasil s tím, že ho nechá. Včetně toho, že Snape získá rodičovskou pravomoc rozhodovat o 
jeho vzdělání a podobných věcech. Protože Harry Snapeovi důvěřoval, nic z toho ho 
neznepokojovalo. 

Trochu ho zamrazilo, když narazil na výraz právo dědit. Připomnělo mu to Snapeovu tvář v 
zrcátku. Rozhodně nechtěl, aby Snape byl zabit a myšlenka na to, že by pak zdědil všechny 
jeho peníze, mu sevřela žaludek. Bylo to o to horší, že přesně tohle se mu už stalo se Siriem. 
Nejednou už zvažoval, co bude dělat s Blackovým trezorem a domem na Grimmauldově 
náměstí. 

Pustil to z hlavy, pokračoval ve čtení a po chvíli se zeptal: „Co je to právo přístřeší?“ 

„To znamená, že máš právo žít kdekoli tam, kde budu žít já,“ odpověděl roztržitě Snape. 

Harry úplně zapomněl, že je tam s nimi sociální kouzelnice a vyhrkl: „Vy nebydlíte vždycky 
tady?“ 

Snape se na něj pobaveně podíval. „Mám život i mimo zdi Bradavického hradu.“ 

„Aha, dobře,“ zamumlal a cítil se ještě pitoměji než předtím. Položil si smlouvu na kolena a 
znovu se napil čaje, ačkoliv byl už úplně studený. 

„Máš ještě nějaké otázky?“ zeptal se Snape a vytáhl brk ze svého hábitu. 

„Myslím, že ne...“ 

Když Snape podával Harrymu pero, zblízka se na něj podíval. „Jsi si naprosto jistý?“ 

Harry sice ještě nedokázal zachytit každý jemný odstín ve Snapeově řeči, ale dvojí význam této 
otázky nemohl nepostřehnout. 

Snape se nechtěl jen ujistit, že Harry už nemá žádné další otázky. Chtěl si být jistý, že je Harry 
opravdu, opravdu připraven na to být adoptován. 

Harry se najednou cítil příšerně kvůli své reakci na možnost, že by Draco byl také adoptován. 
Nechtěl zmijozelského chlapce za bratra, ale nyní, když byla celá ta věc vyřešena, viděl, že bylo 
poněkud dětinské takhle se vztekat jen proto, že by se musel o Snapea dělit. 

Najednou mu došlo, že by chtěl být adoptován, i kdyby se Snape rozhodl dát podobnou nabídku 
Dracovi. A nebo i kdyby, nedej Merline, už byl rozhodnut to udělat. To by se ještě mohlo stát, 
že? Snape by mohl nějak vyřešit ty věci ohledně peněz a nebo by se Lucius mohl dopracovat až 
k polibku mozkomora, ačkoli je to velmi nepravděpodobné u muže, kterému téměř patří 
ministerstvo. Překážky by mohly zmizet. A co by pak bylo s Harrym? Stal by se Malfoyovým 
bratrem, přesně tak, jak předpovídal jeho sen. 

A pravda byla, že jestli na to neměl žaludek, neměl s adopcí souhlasit. 

Jenže on o ni stál, i kdyby to znamenalo, že dříve či později skončí polapen do bratrství s 
Malfoyem. 

„Ano, jsem si jistý,“ odpověděl klidně, ačkoliv si byl vědom, že jeho dlouhé mlčení donutilo 
Snapea zvednout obočí. Přes jeho sebejistá slova se mu trochu třásla ruka, když se natahoval 
pro brk, který stále ještě držel Snape. Učitelovy prsty se zlehka dotkly jeho, aby mu dodaly 
kuráže. 

„Podepište se tady,“ ukázala čarodějka baculatým prstem na linku na konci pergamenu. Harry 
to udělal a překvapeně se sebou škubl, když postřehl, že Snapeův podpis se magicky objevil 
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hned vedle jeho. Zíral na papíry rozložené po stole a viděl, že se to stalo na všech kopiích. 

„Můj podpis nejde přenášet,“ poznamenal, když napsal celé své jméno. 

„Pergamen je očarován tak, aby spolupracoval se světlou magií,“ zamumlal Snape. „To je v 
pořádku, prostě to jenom podepiš rukou.“ 

Podepsal tedy devatenáct kopií, což mu přišlo směšně moc. Sociální pracovnice je kouzlem 
osušila a všechny až na dvě vložila do desek z dračí kůže. 

„Tyto dvě předběžné smlouvy jsou vaše,“ vysvětlovala. „Až adopce nabude platnosti, přes vaše 
podpisy se objeví razítko Úřadu.“ 

„A to bude kdy?“ vyzvídal Snape. 

„Asi zítra,“ řekl Harry. „Já jsem se... už ptal.“ 

Zdálo se, že je tím Snape docela potěšen. 

Sociální kouzelnice zvedla varovně prst. „Řekla jsem pravděpodobně zítra. V každém případě 
vám bude krátce potom, co vám dá Úřad konečný souhlas, doručena ještě jedna oficiální kopie. 
Je napsaná ozdobným písmem a vhodná k zarámování.“ 

„To nám udělá jistě velkou radost, slečno Thistlethornová,“ zdvořile prohlásil Snape, vstal a 
uložil svoji kopii do psacího stolu. „Znamená to, že vaše práce zde je u konce?“ Aha, dekorum, 
pomyslel si Harry. Snape dokázal bez jediného nezdvořilého slova říct, aby už šla. Vzpomněl si, 
že tohle už viděl při setkání s paní Figgovou. Snape uměl být dokonale zdvořilý, když chtěl. 
Jenže obvykle nechtěl. 

Amélia Thistlethornová pochopila narážku a zvedla se k odchodu. „Buďte opatrný, abyste 
nezranil city pana Malfoye,“ varovala ho. „Jakkoli máte dobré důvody pro vaše řešení, náš 
krátký rozhovor mi ukázal, že není s vývojem událostí příliš spokojen.“ Snape místo odpovědi 
jen přikývl hlavou a doprovodil sociální pracovnici ke krbu. 

***

„Takže, je to za námi?“ ptal se Draco se zjevně vynuceným nadšením. Harry si všiml, že 
všechny věci, týkající se bylinkářství jsou pryč, ale než to mohl komentovat, Draco pokračoval. 
„Jsi Snape?“ 

„Moje jméno se nezměnilo.“ 

„Myslel jsem to samozřejmě obrazně,“ řekl Draco trochu arogantně. 

„Mělo by to nabýt platnosti zítra,“ řekl Harry a měl pocit, jako když tančí mezi vejci. Chtěl se 
zeptat Draca, jestli se cítí dobře, ale zdálo se mu, že ta otázka je příliš dotěrná a navíc... Draco 
by určitě neodpověděl upřímně. Předstíral by, že je všechno perfektní, protože každá jiná 
odpověď by stála Zmijozel sto bodů. To byl skutečně nátlak a jestliže Draco chtěl opravdu získat 
Zmijozel k boji proti Voldemortovi, nemohl si dovolit celou svoji kolej rozzuřit. Do háje, v tom 
případě to byl tlak, co by mohl drtit kosti. 

„Něco není v pořádku?“ zeptal se Draco, když si všiml, že si Harry chce sednout k němu na 
postel. 

„Ne,“ zapíral Harry, ale přece si sedl. 

„Neměl jsi postranní myšlenky, že ne?“ 

„Ne.“ 
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Draco se zlomyslně usmál. „Už to mám. Nepřekvapuje mě, že jsi z toho trochu otrávený.“ 

„Nejsem ze Snapea otrávený!“ namítal Harry. „Mám ho rád!“ 

Draco se podezřele dobře bavil. „To je docela zřejmé, i když tomu pořád nemohu uvěřit. Jenom 
mi přišlo, že budeš možná trochu nespokojený se změnou svojí koleje.“ 

„Promiň?“ 

„Severus říkal, že jste o tom spolu mluvili,“ komentoval Draco a tvářil se jako kocour, co se 
dostal na smetanu. „Je to takové staré pravidlo, které platí asi od roku 1400. Jestliže se tu 
vzdělává dítě některého z učitelů, je automaticky členem stejné koleje jako jeho rodič, navíc k 
jeho vlastní, aby nebyla podkopávána rodičovská autorita. Takže nemůžeš neposlechnout 
Severuse a říct, že jedině McGonagallová ti může něco nařídit. Copak se ti o tom Severus 
nezmínil?“ 

Harry ztuhl v mírném šoku, ale musel připustit: „Ale ano, určitě mi to řekl, ale ve chvíli, kdy 
jsem ho pořádně neposlouchal, protože jsem byl zabraný do svých dotazníků. Asi jsem ho úplně 
nevnímal.“ 

„Řekl bych, že pět let v Severusově třídě, tě mohlo naučit jednu věc - on nikdy nemluví do 
větru.“ S podivným úsměvem na rtech Draco pokračoval: „Jsi smířený s tím, že se staneš 
Zmijozelem? Že budeš znám jako jeden z nás?“ 

„Předpokládám, že musím být,“ bezstarostně odpověděl Harry. Pravda byla, že kdyby býval tak 
tvrdohlavě nelpěl na svém, byl by už dávno ve Zmijozelu, takže proč by z toho měl být 
naštvaný. A také nemohl říct, že ho Snape nevaroval. 

„Myslel jsem, že se propadneš studem.“ 

„Ne,“ řekl Harry a přemýšlel, jak pokračovat. Byl to zvláštní vnitřní popud, co ho nutil mluvit 
dál. Draco pro něj hodně udělal. Vrátil mu hůlku, měl nekonečnou trpělivost s jeho učením a 
přestože žárlil, nepoužil svůj pohovor k tomu, aby zničil adopci. Samozřejmě, že to udělal spíš 
pro Snapea než pro Harryho, ale přece, čím se mu za to Harry odvděčil? 
Skoro ničím. 

Takže by mu to měl říct. Protože malý kousek jeho já začínal Dracovi věřit, i když pořád měl 
pocit, že mu uniká ten hlavní důvod, proč se zmijozelský chlapec tak náhle obrátil na stranu 
dobra. 

„Je to takhle,“ vylezlo nakonec z Harryho a celý zrudl. „Moudrý klobouk mě tak trochu chtěl 
zařadit do Zmijozelu.“ 

„Trochu chtěl?“ 

„No, spíš to vypadalo, jako by se mě k tomu pokoušel přemluvit.“ 

Draco údivem vydechl. „To je zajímavé. To asi znamená, že jsi v srdci trochu Zmijozel. Tak jak 
to, že jsi nakonec skončil v Nebelvíru? Chci tím říct, že klobouk obvykle nenechá nikoho vybrat 
si.“ 

„Prostě jsem jenom pořád opakoval ne Zmijozel, ne Zmijozel, dokud to nevzdal.“ 

„To je velmi lichotivé,“ protáhl Draco. „Předpokládám, že jsi slyšel, že tam byl zařazen Pán zla, a 
to byl ten důvod, proč jsi nechtěl...“ přestal, když viděl, že Harry vrtí hlavou. „Nepřemýšlel jsem 
o Voldemortovi, nechtěl jsem do Zmijozelu, protože už jsi tam byl zařazen ty.“ 

„Tak to je velmi lichotivé,“ odpověděl Draco, ale nevypadal, že by se ho to nějak zásadně 
dotklo. „Ví o tom Severus?“ 
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„Jo, říkal, že jsem měl klobouk nechat udělat jeho práci.“ 

„Ačkoliv, kdybys to udělal,“ hihňal se Draco, „jsem si jist, že bys nemohl žít tady dole a nebýt 
spojován se vším tím šílením kolem Zmijozelova dědice.“ 

„Ron, Hermiona a já jsme si mysleli, že ty jsi dědic,“ dodal Harry. 

„No není to sladké, být považován za nečistokrevného maniaka, který otevřel komnatu?“ 

„Zase začínáš s čistokrevností?“ vzdychl Harry. 

„Ne, nechtěl jsem, aby to vyznělo takhle. Já jen, že Salazar byl skutečně čistokrevný, takže je 
blbost myslet si, že... Riddle by mohl být takzvaný dědic. Kdyby věci šly podle Salazara, 
nepustili by ho ani do školy.“ Draco se na Harryho pátravě podíval. „Takže ty jsi opravdu 
Zmijozel a ne jen podle jména... my Zmijozelové vždycky držíme pohromadě. Teda obvykle.“ 

„Chceš tím říct, že budeš stát při mně?“ 

„Do háje, Harry. Už ti to říkám týdny. Ta adopce...“ na jeho tváři se znovu objevil rozpačitý 
úsměv, „to z nás dělá bratry, ne?“ 

Harry se díval na Draca a najednou se s ním roztočil celý svět. Začal se smát, ta radost vyhnala 
všechny starosti a prostoupil ho pocit hluboké úlevy. 

Všechen tenhle strach, uvědomil si a dusil se u toho smíchy, a ten sen neznamenaly to, co 
jsem myslel. Jak to, že mě nenapadlo, že slovo bratrství může mít jiný význam? Ten sen byl 
pravdivý, absolutně pravdivý, ale neznamenal nic podstatného a já se tím nemusím trápit... 

Dal si ruku před pusu a řehtal se na celé kolo. 

Draco vypadal překvapeně. „Vím, že ostatní koleje jsou podle našich norem trochu podivné, ale 
vy v Nebelvíru členství v koleji nepovažujete za bratrství?“ 

Harry se pokusil dostat sám sebe pod kontrolu. „Ano, svým způsobem asi ano,“ vysvětloval se 
smíchem. 

„Ale nikdy jsem neslyšel nikoho použít tohle slovo.“ V dalším záchvatu smíchu se zhroutil na 
postel. „Víš ty co? Jsme nevlastní bratři, protože já jsem Zmijozel jenom na půl. A taky proto, že 
jsem se připojil k rodině až o pět let později.“ Smích otřásal základem jeho duše tak, až se začal 
měnit v hysterii. A z hloubky jeho mysli tryskala slova. Snape neadoptuje Draca, Snape nikdy 
nebude adoptovat Draca, my nikdy, nikdy, nikdy nebudeme bratři. Snape bude můj opatrovník, 
ne jeho. A já se nebudu muset s nikým, s nikým, s nikým dělit. 

Bylo to, jako by se najednou probudil z nějakého ošklivého snu. 

Vlastně, vždyť on se z něho právě probudil. 

„Harry, zapomněl sis tam... Merline, co se to tu děje?“ přísně se zeptal Snape. 

Když Harry uviděl svého učitele s kopií smlouvy v ruce stát ve dveřích, pokusil se sednout si 
pořádně. Chtěl promluvit, aby celou situaci vysvětlil, ale v krku mu stále bublal smích. 

„Zřejmě má pocit, že být zároveň ve Zmijozelu i v Nebelvíru je příšerně směšné,“ zavrčel Draco 
vysvětlení. 

„Co je na tom tak legračního?“ ptal se Snape a znělo to téměř uraženě. 

To utišilo Harryho smích, i když ne na dlouho. 

„Jen jsem si představoval, jak budu mít oblečenou rudou, zlatou, zelenou a stříbrnou najednou,“ 
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vymýšlel si a fantazie mu začala pracovat na plné obrátky. 

„Možná by Dobby mohl pro mě sešít dvě šály... a také bych mohl nosit každou ponožku jinou a 
rozstřihnout dvě vázanky, každou jinou a slepit je dohromady...“ 

„Prostě si jen přidej na klopu hada, to bude úplně stačit!“ vybuchl Draco. „Vážně není nutné, 
abys vypadal jako blbec, Pottere!“ 

„Odečítám deset bodů Zmijozelu,“ vzdychl Snape a mávl hůlkou. „Skutečně jsem si myslel, že 
jste tohle svoje hašteření už překonali.“ 

„Možná, že se jen Malfoyovi nelíbí můj smysl pro módu,“ opáčil Harry a schválně použil 
příjmení, aby viděl, co se stane. 

„A deset Nebelvíru,“ dodal Snape s dalším mávnutím hůlky. Pak jeho tvář náhle znehybněla, 
jako by naslouchal něčemu velmi, velmi vzdálenému. Zavřel oči, aby se mohl lépe soustředit a 
pak zabědoval. „Počítadla. To jsem si neuvědomil.“ 

„Co?“ zeptal se Harry, i když měl jisté tušení, co se stalo. 

Snape se na něj nepříjemně podíval. „Počítadla odečetla deset bodů Zmijozelu, potom pět 
Nebelvíru a pět Zmijozelu, protože poznala, že jsem strhl body na tvůj účet.“ 

Harry znovu vybuchl smíchy. Předtím si lámal hlavu, jak to bude s body, když je teď zařazen do 
dvou kolejí najednou. A teď už to věděl. 

„To není legrační!“ vztekal se Draco. „Harry říkal, že adopce bude platná až od zítřka.“ 

„Podepsal jsem magickou smlouvu,“ oznámil Snape. „Nepotřebuji nějaký přívažek Ministerstva, 
aby se ta věc stala platnou v mé mysli.“ Dal Harrymu jeho kopii do ruky. „Ulož ji na bezpečné 
místo. A až se objeví razítko, bylo by jí nejlépe ve tvém trezoru.“ 

Draco, stále pobouřený, si stěžoval: „Když se pohádáme, a ty nám strhneš body jako obvykle, 
pošle to Zmijozel ke dnu a to na účet Nebelvíru! Harry může zničit celý kolejní systém!“ 

Snape se letmo podíval na Harryho. „Mohl by, ale neudělá to.“ 

„Proč ne?“ namítal Draco a vzteky se kousal do rtů. 

„Protože je zároveň Nebelvír,“ oznámil Snape a v jeho hlase nebylo slyšet pohrdání, což 
Harryho potěšilo. „Harry, když vidím, jak se chovají počitadla, předpokládám, že ochranné 
kouzlo by se mohlo ujmout. Zkusíme ho provést dnes v noci. Oznámil bys to teď hned svému 
bratranci?“ Jeho protivný výraz říkal víc než slova, že je mu úplně jedno, že mudlovský chlapec 
usnul na jeho gauči uprostřed odpoledne. 

„Dobře,“ odpověděl Harry, narovnal smlouvu a prohlížel si ji. 

Draco roztržitě vstal, pak najednou vyběhl z místnosti a volal, že musí dodělat svůj lektvar. 
„A já jsem si myslel, že je zaujatý svým tajemným bylinkářským projektem,“ zažertoval Harry. 
„Nevěřím, že připravuje nějaký lektvar. A pokud ano, měl byste mu vysvětlit, že lektvary se 
nenechávají bez dozoru.“ 

„Pravděpodobně si přeje být nějakou chvíli sám,“ vysvětloval Snape a díval se na Harryho 
přimhouřenýma očima. „Nemohu sice souhlasit s návrhem Thistlethornové, ale její analýza 
situace se zdá být správná.“ Jeho oči ulpěly na adopční smlouvě. „Moc se s tím nepředváděj. 
Schovej ji, jak jsem řekl.“ 

„Chtěl jsem počkat, než se tam objeví to razítko...“ 

„Schovej ji.“ 
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„Ano, pane.“ Harry přikývl. 

Snape vypadal, jakoby chtěl ještě něco dodat, ale nakonec jen zamumlal, že má ještě nějakou 
práci ve třídě a odešel. 

***

„Byli tady tvoji přátelé,“ zmínil se Dudley při večeři. „Ten zrzavý kluk byl skutečně rozzuřený, 
když mu Draco řekl, že tu nejsi.“ 

„Byli jste se Severusem u sociální pracovnice,“ vysvětloval Draco klidně a zároveň si elegantně 
nabodl krevetu. 

„Nepřipadalo mi vhodné rušit vás.“ 

Harry mu to nehodlal vyvracet. „Takže Ron a kdo ještě?“ 

„Grangerová, Longbottom, a jedna z holek Patilových, ale nemám představu která.“ 

„Dobře, pošlu jim sovu,“ rozhodl se Harry. 

„Řekneš jim o posledním vývoji událostí?“ vyzvídal Draco a studeně si prohlížel Harryho. 

„Ano, samozřejmě!“ odsekl Harry, ale vzteklý Snapeův pohled ho donutil přeřadit na 
neutrálnější tón. „Ale ne v dopise, nemyslím, že... Co jsi jim vlastně řekl?“ 

„Že máš moc práce,“ protáhl Draco. 

„Řekl, že na ně nemáš čas“ dodal Dudley. „Ten zrzavý kluk tomu nevěřil. Nazval Draca 
prolhaným slizkým hadem. Potom to děvče, co má tak hodně vlasů, řeklo, ať se uklidní a ta 
další holka se pokusila překročit práh a dostala šílenou ránu a řekla, že věděla, že neměla 
chodit za Harrym na návštěvu sem, že počká, až bude chodit jíst do společné jídelny, nebo tak 
něco a potom Draco říkal, že je pitomá, když zkouší vstoupit bez pozvání a že by jí mělo 
napadnout, že profesorův byt bude chráněný...“ 

„Díky, Dudley,“ zastavil ho Harry. Snape se mračil a on nechtěl zhoršit jeho náladu hádkou s 
Dracem, a tak se raději rozhodl tohle téma opustit. Chtěli po večeři nastavit strážné kouzlo a 
Harry byl přesvědčen, že pro Snapea je lepší zůstat v klidu, i když sám nevěděl proč. 

Možná, že to je ten důvod, proč jeho vlastní magie nefungovala? Protože pokaždé, když zkoušel 
kouzlit, byl uvnitř šílený strachem, že se to nepovede a vyděšený, že jeho síly se už nikdy 
nevrátí? 

Později, ten večer, si Harry sice už nebyl jistý, jak klidný potřeboval Snape být, ale ochranné 
kouzlo fungovalo podle očekávání. Jeho učitel klečel, shromažďoval všechny svoje síly, aby 
udržely kouzlo na místě, zatímco Dudley slavnostně přísahal, že dobrovolně dá svoji krev k 
ochraně Harryho. 

A tehdy, když Dudleyho krev dopadla do žhnoucí stříbro-zlaté koule, kterou Snape držel ve 
vzduchu, kouzlo ji pohltilo a byla spojena se samou podstatou magie. 

Koule se změnila na karmínovou, začala vířit a nakonec zářila temnou opalizující zelení. Pak 
explodovala, pokryla celý povrch zdí, podlahy i stropu, naplnila každý kout místnosti dokonce 
krb a komín, kam až Harry dohlédl. 

Snape roztřeseně vstal, trochu se belhal, ale tentokrát neklel. Vypadal spokojeně. 

„A je to,“ řekl předtím, než došel ke křeslu a zhroutil se do něj. 
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„A je to za námi,“ Draco zněl trochu užasle, pak se otočil na Harryho: „Velmi zmijozelská 
barva.“ 

„Je to barva lásky mojí matky,“ došlo Harrymu, když si vzpomněl na to, co mu nedávno říkal 
Snape. Ale proč měla láska jeho matky zrovna tenhle odstín zelené? Harry si nemyslel, že by to 
mělo něco společného s jejíma očima. Když o tom přemýšlel, došel k názoru, že to byla barva 
kletby Avada Kedavra, která zabarvila ty zdi, protože láska jeho matky od něj dokázala tuhle 
kletbu odvrátit. Za cenu vlastního života. 

Nebyla to barva, na kterou by se díval rád. 

„Můžete někdo uzdravit Dudleyho?“ zeptal se, když se vrátil zpátky do reality. 

„Počkej, jsi vyčerpaný,“ zastavil Draco Snapea, který se zvedal, že to udělá, „já se o to 
postarám.“ Jedno krátké mávnutí hůlkou a jedno jednoduché kouzlo a říznutí zmizelo z ruky 
mudlovského chlapce. 

Dvě velké slzy skanuly po Dudleyho tvářích. „Přál bych si, abyste byli bývali mohli takhle 
pomoci mámě. Táta a já jsme si mysleli, že to bude taky takhle jed-jed-jednoduché...“ 

„Ach Dudley...“ Harry si nemohl pomoci. Objal svého plačícího bratrance a přitáhl ho k sobě. 
Tentokrát ho neděsil přízrak s jehlami, bylo mu jen líto Dudleyho. 

„Budeš mi scházet,“ řekl Dudley, a vyvinul se z jeho objetí. „Je to divné, že? Vyrůstali jsme 
společně po všechny ty roky a teprve teď mám pocit, jako bych tě doopravdy poznal.“ 

Harry měl chuť říct, že je těžké někoho poznat, když ho biješ, honíš nebo na něm sedíš, ale 
neudělal to. 

„Zase se uvidíme,“ slíbil. 

Dudley polkl. „Ale když teď žiješ se skutečným kouzelníkem, nejsem si jistý, jak často budeš 
navštěvovat svět mudlů, tak... kdy tě uvidím?“ 

Harry nevěděl, co říct, protože tohle nezáleželo na něm. Tázavě se otočil na Snapea. Ten měl 
sice oči zavřené, ale zřejmě poslouchal, protože odpověděl. „V létě, pokud se mu magie vrátí 
pod kontrolu. Pokud ne, pravděpodobně bychom neriskovali výlet do Londýna, ale vymysleli 
něco jiného.“ 

„Děkuji,“ řekl Dudley. 

„Ne, jsem to já, kdo by měl poděkovat,“ opravil ho Snape a vstal. „Za to, že jsi mi pomohl 
ochránit Harryho, ti náleží moje hluboká vděčnost. Nyní, pokud mě omluvíš, půjdu spát, abych 
načerpal zpátky ztracené síly... Ráno ti ředitel pomůže s návratem do domu tvé tety.“ 

Pak trochu zaváhal, jakoby ztratil nit a dodal: „Nezapomeň vrátit prsten Albusovi Brumbálovi 
předtím, než se vaše cesty rozejdou...“ Mírně se zapotácel, Draco ho chytil za předloktí a se 
slovy: „Pojď, Severusi,“ ho odvedl do jeho ložnice. Ochranná kouzla se mírně zavlnila, když se 
Dracova ruka dostala přes hranici pokoje, jak Snapea jemně postrčil směrem k posteli. 

„Věříš Severusovým kouzlům?“ zeptal se Draco, když se vrátil. 

„Samozřejmě,“ odpověděl užasle Harry. „Samozřejmě, že ano.“ 

„Dobře. Tak já ti něco ukážu,“ řekl Draco a vykročil ke dveřím. „Abrire.“ 

„Co to děláš?“ zaječel Harry. „Nemůžeš jít pryč!“ 

„Můžu.“ Ale všechno, co Draco udělal, byl jediný krok ven do temné chodby. Pak počkal pět 
sekund a prošel skrz jemný závoj zeleného světla, který se rozprostíral v otevřených dveřích. 
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Potom rukou zavřel dveře. 

„Co to mělo znamenat?“ zeptal se Dudley. 

Harrymu chvíli trvalo, než mu to celé došlo. „Pokoj ho vpustil dovnitř,“ vysvětloval svému 
bratranci. „Kouzlo nepustí dovnitř nikoho, kdo by mi chtěl ublížit.“ Obrátil se ke zmijozelskému 
chlapci. „Předpokládám, že tím chceš říct, že ti musím věřit.“ 

„Ne Harry,“ řekl Draco pohrdavě. „Nemusíš. Klidně ignoruj fakt, že strážné kouzlo tvého nového 
otce mi důvěřuje. Klidně si žij ve svém vlastním malém světě. Mně to může být jedno.“ 

„Chceš fakta?“ ušklíbl se Harry. „Takže tady pro tebe jedno mám. Zobí ulice číslo čtyři byla 
stejně dobře hlídaná, ne? Také se tam neměl dostat nikdo, kdo by mi chtěl ublížit. Takže... jak 
to, že se strýc Vernon mohl každý večer vrátit z práce? A jak to, že Dudley, promiň, Dudley, 
dokázal projít dveřmi?“ 

„Protože tam bydleli!“ odpověděl Draco vztekle, ale pak dodal mírným hlasem. „Opravdu si 
myslím, že to bylo proto, vážně.“ 

Dudley se díval z Harryho na Draca a zpátky, ale rozhodl se nevměšovat. „Myslím, že půjdu 
spát,“ rozhodl se. „Um, Draco.. mohl bys?“ A rukou neurčitě pokynul ke gauči. 

Draco zavrtěl hlavou, stále tak smířlivý jako předtím. „Harry už nepotřebuje, abych ho chránil, 
když teď strážné kouzlo funguje. Máte poslední možnost popovídat si před tvým odjezdem.“ 

Dudley přikývl a zamířil k ložnici. 

Harry byl také unavený, ale chtěl další Pravdivé Sny. Snapeovy dveře byly teď zavřené a jemu 
se nechtělo ho obtěžovat, zejména potom, co mu Snape řekl, že brát je každou noc není nijak 
zvlášť chytré. 

Jenže, on si tolik přál, aby se mu opět zdálo o mámě a tátovi... 

„Co je?“ zeptal se Draco a znělo to prostě jen unaveně. 

„Já... ale nic,“ Harry smutně kapituloval. Možná to bylo špatné, když chtěl snít o svých mrtvých 
rodičích hned první noc, co získal nového. Možná, že ještě nebyl Snapeův syn podle Úřadu, ale 
podle počítadel, podle strážného kouzla a hlavně podle Snapea se jím už stal. 
A to se Harrymu líbilo. Konečně k někomu patřil. 

Možná jsem měl Snapeovi něco říct, přemýšlel, ale co? Nemá rád, když mu lidé děkují. Možná 
bych mu měl zkusit říkat Severusi, když mě o to žádal. 

„Tak co?“ domáhal se Draco znovu odpovědi. 

„Barva na zdech bledne,“ řekl Harry zamyšleně. To sice byla pravda, ale nebylo to to, o čem teď 
přemýšlel. 

Draco pokrčil rameny a potom změnil téma hovoru. „Podívej, já vím, že tvůj bratranec nemá 
rád tvého hada o nic víc než já, ale nemohl bych spát, když bych věděl, že se může připlazit až 
ke mně...“ 

„Ale vždyť už jsi tu mnohokrát spal!“ 

„Víš, já... seslal jsem na tvého mazlíčka jistý druh otupujícího kouzla.“ 

„Draco!“ 

„Tiše, vzbudíš Severuse a on si opravdu potřebuje odpočinout. Vzájemná magie je skutečně 
vyčerpávající. A celé, co se ti pokouším říct je, že už jí to znova nechci udělat. Takže, mohl by 
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sis, prosím tě, vzít svého hada sebou do ložnice?“ 

Harry se na něj pochybovačně podíval. „Ale je ti jasné, že může podlézt pode dveřmi, když 
budeš spát.“ 

„Chceš, abych měl noční můry?“ vzdychl Draco. „Mám v plánu utěsnit mezeru pode dveřmi 
nějakým kouzlem.“ 

„V pořádku,“ souhlasil Harry, popadl Salsu, dělal, že si nevšiml Dracova znechuceného pohledu 
a odešel spát. 

Možná to bylo proto, že byla Salsa obtočená kolem jeho zápěstí a rytmus jejího dechu ho 
uklidňoval, možná, že to byla prostě jen bezesná noc, ale ať už byl důvod jakýkoli, tentokrát 
Harry neměl žádnou noční můru. 

***

Další den odpoledne byl Dudley pryč. 

Večer měl Harry matčin prsten zpátky na krku. Ředitel si ho vzal od Dudleyho poté, co ho vrátil 
na normální nástupiště na nádraží King's Cross. 

Slíbený dokument však nepřišel a dokonce se ani na Harryho kopii neobjevilo razítko. Věděl to, 
protože se chodil dívat skoro každou půl hodinu. Po Harryho šestém vpádu do ložnice, kde si 
prohlížel smlouvu, ukrytou v kufru, mu Snape navrhl, aby zaměstnal svou mysl něčím jiným. 

„Co kdybychom si zahráli třeba šachy?“ navrhl. 

Harry si byl sice naprosto jistý, že s ním Snape zamete, ale to nebyl ten důvod, proč odmítl. 

„Co když to nepotvrdí?“ zeptal se a samotného ho překvapilo, kolik strachu se v jeho hlase 
objevilo. 

Snape ukazoval na pohovku tak dlouho, dokud Harry nezastavil svoje bezcílné bloumání a 
neposadil se. „Proč by to dělali?“ 

„Vždyť víte,“ zamumlal Harry s očima upřenýma na své ruce. 

„Pravděpodobně myslíš kvůli mojí minulosti?“ 

„Ne!“ šokovaně zvolal Harry. „Pro Merlina! Vy jste mě zachránil před Voldemortem. Nikdo by si 
nemohl vážně myslet, že...“ vytřeštil oči, „nebo mohl?“ 

„Ředitel mě ujišťoval, že ne.“ 

„Oh, skvěle,“ řekl Harry polohlasně. „Pořád ještě se zlobí, že jsem s ním nechtěl mluvit o svých 
pocitech. Když přivedl Darswaithe, řekl mi jen pár slov a dnes, když mi vracel prsten, byl ještě 
málomluvnější.“ 

„Kdyby si Albus Brumbál myslel, že adopce je špatný nápad, neposílal by Lupina na kontinent.“ 

„Já jen, že věci nikdy nešly tak, jak bych chtěl,“ namítal Harry. „Můj školní rok nikdy neproběhl 
normálně.“ 

„Možná bys měl spíše říci okolnosti. Kdo by mohl letos při zařazovacím ceremoniálu 
předpokládat, že v prosinci budeš adoptován nenáviděným profesorem Lektvarů? 
Pravděpodobně nikdo.“ 

Harry se na něj podíval: „To ale není pravda, že vás nenávidím.“ 
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„Všiml jsem si.“ 

„Říkal jsem si, že bych vám mohl začít říkat Severusi,“ připustil trochu podmračeně Harry. „Ale 
nevím, nepřipadá mi to správné. Po všech těch letech s vámi ve třídě. Myslím, že pro Draca je 
to jiné, když vás znal už předtím.“ 

Snape se opřel do křesla a dal si nohu přes nohu. „Samozřejmě bych ti nedoporučoval říkat mi 
Severusi ve třídě. Ale mimo vyučování mi můžeš říkat tak, jak ti přijde nejvhodnější.“ 

„Jenže, já se nikdy nevrátím zpátky do třídy,“ vzdychl Harry. 

„Vrátíš.“ 

„Přál bych si, aby mi někdo řekl kdy.“ 

„Věštění není moje specialita, takže se obávám, že ti nemohu posloužit.“ 

Tahle poznámka zvedla Harrymu náladu. „Proč jste skládal OVCE z věštění, pane profesore? 
Chci říct, že je to k ničemu, když jste pak nakonec dostal ze zkoušky hodnocení Troll?“ 

Draco zaslechl jejich rozhovor a vyběhl ven z ložnice. 

„No nepovídej. Severus dostal z něčeho Trolla?“ 

„Z věštění,“ zavrčel Mistr lektvarů. 

„Ale každý se přece dokáže věštěním prolhat,“ smál se Draco. „Na to stačí mít polovinu 
mozku... jejda, promiň, co to tady plácám.“ 

Harry nikdy předtím neslyšel, že by se někdo mohl zamračit a vypadat přitom docela 
dobromyslně, ale Snape jeden takový pohled právě věnoval zmijozelskému chlapci. 

„Pojď, pověz nám to,“ naléhal Draco a sedl si vedle Harryho. „Určitě máš co, protože když jsme 
se dokázali z věštění vylhat já i Harry, tak bys to ty také dokázal.“ 

Snapeův podmračený pohled byl o něco méně přátelský, když začal vysvětlovat. „Byl jsem 
posedlý jakousi zpupnou představou dokázat, že celá tato disciplína je fraška. Hlavním 
tématem mojí práce pro OVCE, byl Rozbor pěti různých věšteckých technik s důrazem na 
detailní příklady proroctví, která měla být následně naplněna.“ 

Draco se zakuckal smíchy. „Nech mě hádat. Diskutoval jsi velmi zdlouhavě, viď?“ 

Snape se při té vzpomínce usmál. „Samozřejmě. Velmi. A všechny příklady měly podpořit mojí 
teorii, že nikdy nebyl a nikdy nebude žádný prostředek, jak předpovídat budoucnost. 
Samozřejmě z dnešní perspektivy muže o dvacet let staršího vím, že můj úhel pohledu byl 
tehdy příliš didaktický.“ 

Harry se podíval na Draca a uklidnilo ho, že také vypadá zmateně. 

„Mýlil jsem se,“ řekl jasně Snape s pohledem upřeným na Harryho. 

To proroctví... narodí se těm, kteří se mu už třikrát postavili, narodí se, až sedmý měsíc bude 
umírat... 

„Jo,“ přikývl Harry. 

Dracovi poněkud unikal smysl této konverzace. „Máš na mysli Harryho věštecké sny?“ 

„Nejen. Všechny projevy věšteckého ducha mají jedno společné. Nedají se vynutit.“ Snape si 
protáhl prsty a podíval se někam za oba chlapce. „Budoucnost se neukáže na příkaz. Ale když 
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chce, sama si najde cestu, jak se odhalit.“ 

„Takže, jaká bude budoucnost?“ zeptal se Draco a přisunul se k Harrymu. 

„No, to jsi mě dostal.“ 

„Takže mi to neřekneš?“ 

Snape se ho zastal: „Vždycky ještě záleží na interpretaci, Draco.“ 

„Jenže já vážně nic nevím,“ trval na svém Harry a měl pocit, že ani moc nelže, když se zamyslel 
nad tím, jak špatně si vysvětlil svůj sen o bratrství s Dracem. Bylo to o jeho pocitech, týkajících 
se jeho zmijozelské strany, přesně tak, jak Remus říkal. 

Zatímco byl Harry stále ještě zamyšlený, do krbu spadl nějaký balíček. Byla to malá plochá 
krabička, zabalená v pergamenu, na jejímž vršku byl připevněn vzkaz. Harry vyskočil, ale Draco 
ho popadl za ruku a strhl ho zpátky na gauč. 

„Co máš za problém?“ vybuchl Harry. „To je to potvrzení o adopci!“ 

„Počkej,“ řekl prostě Draco a ukázal na Snapea, který opatrně otáčel balíček s hůlkou v pozoru. 
Po několika pronesených kouzlech se zdál být spokojený. 

Stálá bdělost, připomněl si Harry. Samozřejmě, krb byl chráněn obvyklými Snapeovými kouzly a 
ještě kouzlem pokrevní ochrany, ale stejně bylo potřeba být opatrný. 

Snape sundal vzkaz, rozbalil ho a četl nahlas. „Severusi, toto bylo doručeno na tvoje místo 
během dnešní večeře. Budu si muset promluvit s někým z Úřadu o pořízení chytřejších sov, 
pokud sem už nebudeš chodit. Možná by ses k nám mohl někdy na jídlo připojit. Tvůj Albus 
Percival Wulfric Brian Brumbál.“ 

Harry vzteky zaťal zuby. „Vždyť tam obědváte a večeříte často.“ 

Snape zavrtěl hlavou a poklepal hůlkou, aby rozbalil pergamen, který ukrýval jednoduchou 
dřevěnou krabičku. 

„Takže, kde jíte, když nejíte s námi? Ve své kanceláři?“ 

Žádná odpověď. 

„Vy vynecháváte jídla?“ došlo Harrymu konečně. „To musí přestat.“ 

„Ty,“ zdůraznil Snape, když vyndal pergamen z krabičky a podal mu ho, „tady nejsi rodič.“ 

Vy také ne, napadlo Harryho automaticky, ale teď už to říci nemohl, že? Ne se smlouvou o 
adopci, kterou měl přímo před nosem. V každém rohu bylo malé razítko potvrzující pravost a 
přes jejich podpisy bylo jedno velké, zobrazující obrovského ptáka vznášejícího se nad několika 
menšími. Snape podal smlouvu Harrymu, který si ji prohlížel s pocitem uspokojení, který v něm 
náhle vytryskl. Jenže s ním přišel i strach. Strach z neznáma, strach z hloubek vlastního nitra, 
strach, který ho znepokojoval víc, než by měl. 
Ale ze všeho nejvíc cítil spokojenost. 

„Co s tím budeme dělat?“ zeptal se Harry. 

„Thistlethornová říkala, že si to můžeme dát zarámovat.“ 

„Hmm, Thistlethornová,“ posmíval se Harry. „Ta říkala spousty věcí, co?“ 

„Přestaň,“ okřikl ho Snape s výrazem, který byl, zejména pro Harryho, jasně čitelný. 
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„Ano, pane,“ řekl tiše. 

„Můžu se podívat?“ zeptal se Draco k úžasu obou. 

„Samozřejmě,“ souhlasil Harry a podal mu papír. 

Draco si smlouvu chvíli prohlížel, ale nevypadalo to, že by ji četl. Díval se na dokument jako 
celek, spíš než by pročítal řádek za řádkem. Pak vstal, vrátil ji Harrymu a řekl: „Prosím, omluvte 
mě.“ 

Harrymu se zdálo nejvhodnější Dracův náhlý odchod nijak nekomentovat. „Tady,“ řekl a podal 
Snapeovi pergamen zpátky. „Já už svoji kopii mám a vy rozhodněte, co s touhle.“ 

Snape přikývl a kousek potrhaného pergamenu přeměnil v bílou stužku, kterou svitek převázal. 
Pak ho položil na vršek knihovny v obývacím pokoji. „Důrazně tě žádám, abys svojí kopii 
schoval ve svém kufru, dokud nedostaneš příležitost dát ji do svého trezoru. K ukazování je 
určena tato kopie, nechám ji tady, pokud by sis přál někomu ji předvést.“ 

„Já se za to nestydím,“ říkal Harry přesvědčivě. „Jakmile dostanu příležitost, řeknu to všem 
svým přátelům.“ 

Snapeovy nosní dírky se rozšířily vztekem. „Nejsi z Mrzimoru, Harry, není žádný důvod, abys byl 
ke mně tak očividně loajální. Uvítal bych, kdybys použil aspoň trochu taktiky v tom, kdy to 
řekneš a komu. Říkáš, že jsou pro tebe tvoji přátelé důležití. Jaký smysl má naštvat je?“ 

„Jestliže mají alespoň trochu rozumu, budou rádi, že konečně mám... někoho, kdo se o mě 
stará. Ne, že bych se o sebe neuměl postarat sám,“ mlel Harry, „protože to já umím, většinou. 
Chci tím říct, že to nedá zas takovou práci...“ Když pochopil, jak pomateně musí znít, rozhodl 
se, že nejlepší bude, když zmlkne. 

„Ronald Weasley pravděpodobně nemá rozumu ani trochu,“ sdělil mu kousavě Snape. 

„To není spravedlivé, soudit ho jen podle výsledků v lektvarech,“ odporoval Harry. „A ne, že by v 
nich byl zas až tak špatný.“ 

„I když necháme lektvary stranou, Weasley pravděpodobně postrádá nějakou část mozku. 
Copak nestrávil celý rok tím, že kouzlil se zlomenou hůlkou, samozřejmě s naprosto 
katastrofálními výsledky?“ 

„Byl teprve ve druháku,“ vzdoroval Harry, rozhodnut neprozradit, že Ronova rodina si 
pravděpodobně nemohla dovolit ten rok koupit novou hůlku. Ron by si určitě nepřál, aby tohle 
Draco slyšel. „Vsadím se, že všichni vaši Zmijozelové řvali smíchy po té nehodě se slimáky,“ 
reptal. 

„Věřím, že ano.“ 

Harry byl před nutností odpovědět zachráněn Dracovým návratem. A jaký to byl návrat! Harry 
nemohl uvěřit svým očím. Předtím byl zmijozelský hoch oblečen do černých džín a šedé košile. 
Nyní byl oděn do tmavě zeleného sametového společenského hábitu, který byl olemován 
úzkým proužkem třpytivé stříbrné kožešiny. V ruce měl malou kytici z... Harry si nebyl úplně 
jistý. No, z kytek, určitě. Ale taky tam byly nějaké bobule, koření a dokonce borovicové jehličí. 
Celá ta věc byla úhledně zastrčená do lahvičky od lektvaru, naplněné hnědou vločkovitou 
hmotou. 

Tiše přešel celou místnost až ke Snapeovi, který, jak si Harry všiml, náhle ztichl. Pak jediným 
plynulým pohybem vstal. 

V té chvíli Harrymu došlo, že se děje něco důležitého, něco, čemu on nerozumí. Ale Snape a 
Draco vypadali, že to berou velmi vážně. Vypadalo to jako nějaký obřad. 
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Nebo formalita, protože Harry nikdy neviděl Draca chovat se takhle. 

Poté, co se mírně uklonil, přistoupil Draco k učiteli Lektvarů a v natažených rukách mu podával 
tu malou podivnou kytici. „Severusi,“ řekl a jeho hlas zněl slavnostně, jako při přísaze, „v tento 
posvátný den se tvé štěstí dovršilo. Nechť je vašich společných let mnoho a ať přetékají tím, co 
já dnes přeji tobě a tomu, kdo tobě náleží.“ 

Snape se chvíli díval Dracovi do očí, trochu překvapen, ale poté shlédl dolů na kytici. Chvíli si ji 
prohlížel, až nakonec řekl: „Výborně zvoleno, Draco.“ 

Draco s vážným výrazem přikývl, zdvihl postupně obě Snapeovy ruce a políbil je. Nakonec se 
postavil na špičky a políbil ho na obě tváře. 

Pak se elegantně otočil a vykročil směrem k Harrymu. Ten si vůbec nebyl jistý, co se děje a co 
má dělat. A tak jen nejistě vstal. Dobrý Bože, nebude ho Draco líbat, že ne? 
Ale Draco mu jen předal s mírnou úklonou kytici a vrátil se zpátky do ložnice. 

Nervózní z celé téhle věci se Harry nejistě zasmál a zdvihl kytici k nosu, aby si přivoněl. Bylo to 
něco mezi vůní lesa a kuchyně. 

Všiml si, že i Snape je ještě stále překvapen Dracovým chováním. 

„Teda... co to bylo?“ zeptal se Harry. 

Otázka vytrhla Snapea z jeho zasnění. „To byl Obřad přání všeho dobra,“ vysvětloval, zatímco 
došel k Harrymu, aby si mohl lépe prohlédnout kytici. „Je to tradice v čistokrevných rodinách.“ 

„To jsou adopce tak časté?“ 

„Ne,“ Snape se trochu začervenal a vysvětloval: „Ne. Používá se to k uvítání nově narozeného 
dítěte do rodiny. Normálně by květiny byly umístěny okolo postýlky novorozeněte. Draco si 
tradici přizpůsobil tím, že ti je dal do ruky.“ 

Harry se nerad cítil jako pitomec, ale o kouzelnických tradicích nevěděl vůbec nic. „Co se tím 
pokouší říct?“ 

„Že tě akceptuje jako mého syna, předpokládám,“ odpověděl tiše Snape. 

„A proč jste říkal, že je to výborná volba?“ zeptal se Harry. 

„Každý, kdo přichází s Přáním všeho dobra, sestaví svou vlastní kytici. Každé rostlině je 
přiřazena určitá magická vlastnost. Tím, že vybral borůvky, borovici, gardénii, vrbenku, tymián, 
mařinku, čaj a pórek, vyjádřil nějaké konkrétní přání do tvé budoucnosti.“ 

„A co všechno tedy znamenají?“ zeptal se Harry. 

„Ale to ti já říct nemohu. Každé takovéhle přání je očarováno tak, aby vydrželo až do doby než 
dítě dospěje a bude schopno samo rozluštit, co mu rodina a přátelé před lety přáli.“ 

„Vsadím se, že z Draca to tajemství dostanu.“ 

„Vážně o tom pochybuji. Očekává, že rozkryješ ten význam stejně, jako ho rozkryl on, když mu 
bylo dvanáct a dostal všechna přání, která kdysi ležela kolem jeho postýlky.“ 

„Ale jděte,“ zakřenil se trochu Harry a vytáhl jeden nachový květ z kytice, „říkal jste vrbenka? 
Takže to bude vrbenka nachová, stejně jako v Pravdivých snech. Měl byste mi říct, co dělá, když 
už jste jí do mě nacpal.“ 

„Ano a tebe její vlastnosti tak zaujaly, že jsi se mě na ni ptal pořád dokola,“ řekl Snape 
sarkasticky. „Vzpomínám si na to dobře. Trval jsi na plném odhalení všech vlastností vrbenky 
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předtím, než jsi ochutnal ten lektvar. Chvíli to vypadalo, že se doopravdy pohádáme...“ 

„V pořádku, až do teď jsem se o ní nezajímal. Přiznávám,“ smál se Harry. „Ale, když mi došlo, že 
byla v lektvaru a teď jsem ji našel tady, měl jsem pocit, že byste mohl uspokojit moji zvědavost. 
Nebo mám prostě jen hádat? Takže to podporuje pravdu. Draco chce, abych mluvil pravdu? 
Chce tím říct, že jsem lhář? To je ale divné přání!“ 

„Prosím tě, řekni mu o vrbence víc, než začne plácat ještě nějaké pitomosti,“ volal Draco z 
ložnice a dokázal tím, že poslouchá, jako obvykle. Pak ale Harry pochopil, že dveře zůstaly 
otevřené a že je Draco musel slyšet, i kdyby nechtěl. 

„Vrbenka představuje mír a ochranu,“ doplnil Snape přátelským hlasem. „V Pravdivých snech je 
to ta látka, která tiší emoce.“ 

„Když už o tom mluvíme, mohl bych je... dostat? Ještě jednou... třeba...“ 

„Bojíš se, že bys mohl mít dnes v noci noční můru?“ vyzvídal Snape, jedno obočí nahoře. 

„Ne,“ namítl Harry. „Myslím tím... že si nejsem jistý. Ale mívám je často a rád bych se jich 
zbavil. Chci tím říct... kdyby se mi podařilo projít všechny příšerné sny s tímhle lektvarem, 
možná by mi pomohl je všechny zničit. A potom bych si třeba už nikdy nemusel dělat starosti s 
nočními můrami.“ Harry vzdychl. „Dává to aspoň trochu smysl?“ 

„Dává,“ připustil Snape. „Počkej tady, přinesu ti pár ampulek.“ 

Zatím co jeho učitel... tedy, adoptivní otec, odešel, začal se Harry cítit mírně provinile z toho, co 
právě řekl, protože to sice byla pravda, ale rozhodně to nebyla celá pravda. 

„Um... profesore?“ začal rozpačitě, když se Snape vracel s lektvary. „Ta poslední věc, kterou 
jsem řekl... začínám být trochu zmijozelský, já... ten opravdový důvod, proč chci ten lektvar, 
je... že se mi naposledy zdálo o mých rodičích a já jsem doufal, že by se to mohlo stál znovu.“ 

Snape vložil flakónky do Harryho ruky a sevřel kolem nich chlapcovy prsty. „Nemám s tím 
problém, ale buď opatrný. Předpokládám, že tě ředitel varoval, když jsi se díval do Zrcadla z 
Erisedu.“ 

„Že není dobré prodlévat ve snách a zapomenout žít,“ řekl Harry. „Já vím a děkuji vám, pane.“ 

Snape jen přikývl. 

Když Harry přišel do ložnice, Draco byl už v pyžamu a pod dekou, ale stále vzhůru. „Proč mu 
neříkáš Severusi?“ vyzvídal a podepřel si hlavu rukou. 

Harry pokrčil rameny, sedl si na postel, sundal si botu a začal si masírovat levou nohu. Přestože 
byla bez pochyb úplně uzdravená, stále trochu pobolívala. 

„Pro Merlina! Je to teď tvůj otec!“ vybuchl Draco. 

„A v tom to možná je,“ zamumlal Harry. „Říkal jsi svému otci Luciusi? A nemyslím, že bych 
mému otci, pokud by žil, říkal Jamesi.“ 

Draco se smíchy překulil na záda. „Doufám, že nehodláš poslechnout návrh tvého bratrance a 
nezačneš mu říkat tati. Chtěl bych vidět ten výraz na Severusově tváři.“ 

„Tati se mi taky nelíbí,“ přiznal Harry. „Ani nic jiného, musím o tom popřemýšlet.“ 

„Zkus papá,“ pronesl Draco s příšernou dikcí dívek z čistokrevných rodin. 

Harry se teatrálně otřásl a změnil téma hovoru. „A mimochodem, děkuji ti za tu kytici.“ 
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„Těžko je to kytice,“ vysvětloval Draco povýšeným tónem. „Je to Přání všeho dobrého, ale ať už 
je to jakkoli, nemáš zač.“ 

„Bylo to od tebe pozorné,“ dodal Harry. „Ale proč jsi mi také něco neřekl jako Snapeovi?“ 

Draco se smál. „No, ten obřad je určen pro nově narozené dítě. Předpokládá se, že pár dní staré 
miminko těžko rozumí tomu, co se kolem něj děje.“ 

„Aha,“ zamumlal Harry. „Já... um... nepředpokládám, že bys mi řekl, co znamená tymián, nebo 
třeba borovicové větve?“ 

„Udělej si svůj vlastní průzkum, ty lenochu,“ zívl Draco. „Já taky musel. Ale můžu ti říct, že jsi 
nedostal žádné banánovníkové listy jako já. Ty představují plodnost a potenci. Očekává se ode 
mne, že přivedu na svět spoustu malých čistokrevných dětí, abychom zalidnili Kouzelnickou 
Británii.“ 

Spousty malých Draců... Harry měl co dělat, aby se nezašklebil. Místo toho popadl pergamen a 
pero, postavil si přání před sebe a začal psát. „Můžeš mi ještě jednou říct, co to vlastně 
všechno je?“ 

„Ty opravdu neposloucháš, když Severus mluví,“ posmíval se mu Draco. 

„Budu poslouchat tebe,“ řekl Harry s falešnou sladkostí. Odpovědí mu byl nejdřív výbuch 
smíchu a pak znovu výčet všech součástí jeho přání. Napsal si je a řekl. „Za chvilku půjdu spát, 
ale chtěl bych rozluštit alespoň kousek toho přání. Můžeš mi půjčit ty knihy, co jsi používal?“ 

„Promiň,“ odpověděl Draco hlasem, který nezněl příliš omluvně. „Všechny jsem je vrátil 
profesorce Prýtové, když mi sem přinesla ty rostliny.“ 

„Ale jdi! Další učitel, který tu byl, aniž bych si toho všiml? Aniž by chtěl se mnou mluvit?“ 

„Ale ano, ona chtěla, ale ty a Severus jste byli právě s Thistlethornovou.“ Pak se Draco s 
ďábelským výrazem zakřenil. „Zapřísahal jsem Dudleyho, že nesmí nic říct. Bez urážky, myslím 
si, že je tak trochu slepičí prdelka. Pošli si pro některé zdroje sovu k madam Pinceové.“ 

„Jasně,“ souhlasil Harry. „Já jí rovnou napíšu dopis. A pak taky... řekl jsem Salse, aby nelezla k 
tobě a ona slíbila, že nebude. Popravdě říkala, že k tobě nikdy nelezla, protože ji děsíš.“ 

„To nemohla říct!“ 

„Ale ano, co jsi čekal, když jsi ji několikrát omámil kouzlem? Takže... ona tě nebude obtěžovat a 
doufám, že tobě nebude vadit, když si ji od teď budu nosit do ložnice. Minulou noc mi spala 
omotaná kolem zápěstí a bylo to moc příjemné. Cítil jsem její dech...“ 

Draco vypadal, jako by se měl pozvracet. „Přestaň,“ hlasitě se nadechl. „Ochráním svou postel 
nějakým kouzlem, jen pro případ, že by se tu tvůj miláček rozhodl potloukat.“ 

„Nebude.“ 

„Jediné, co je jisté, že nepoleze na mě,“ oznámil Draco. 

„Dobrou noc,“ odpověděl Harry, popadl přání a tiše za sebou zavřel dveře. V ponožkách došel 
ke jídelnímu stolu a začal psát dopis. 

Ten ale nezačínal: Vážená Madam Pinceová. 

Ne, Harry měl daleko lepší nápad, koho poprosit o pomoc při hledání. 

Drahá Hermiono, psal, je mi líto, že jsem tě propásl, když jsi tu byla naposledy. Přišla s tebou 
Padma nebo Parvati? Ať už to byla kterákoliv z nich, pozdravuj ji. A také Rona s Nevillem. Měl 
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jsem v té době velmi důležitou schůzku. Doufám, že Draco nebyl moc nepříjemný, ale nedalo 
se to opravdu přerušit. Chtěl bych se s vámi brzo setkat, tak brzo, jak budete moct. Mám pár 
věcí, které bych vám rád řekl. Mohla by ses mi prosím podívat na vlastnosti několika rostlin? 
Potřeboval bych znát magické vlastnosti borůvky, borovice, gardénie, vrbenky, tymiánu, 
mařinky, čaje a pórku... 

Kapitola 45. RODINA A PŘÁTELÉ

„To je dobře, že jste přišli hned po vyučování,“ liboval si Harry, když se Ron a Hermiona usadili 
na svých oblíbených místech v obývacím pokoji. 

„Hermiono, nepředpokládám, žes měla čas podívat se po těch rostlinách, jak jsem tě prosil?“ 

„Harry, já jsem šokován,“ napomenul ho Draco. „To je podvádění.“ 

„Ale já jsem nevěděla, že je to Harryho úkol!“ namítala Hermiona. 

„A od kdy jsou Zmijozelové tak přecitlivělí na podvody?“ houkl Ron zlostně na Draca. 

„V principu mi podvádění nevadí,“ odpověděl Draco s poněkud tajuplným úsměvem. „Ale když 
se jedná o slavného Harryho Pottera? Možná, že není tak úplně Nebelvír, jak jsme až doposud 
věřili, co?“ 

Harry začal mít pocit, že se mu věci rychle vymykají z pod kontroly, a tak spěšně změnil téma 
hovoru. „Draco, mohl bys pro každého z nás objednat v kuchyni máslový ležák?“ pak se obrátil 
na Hermionu. „Nebyl to úkol. To bych po tobě nechtěl. Draco je jen... víš co? Nelámej si s tím 
hlavu. Takže, zjistila jsi něco?“ 

„Kouzla, při nichž se používá tymián, jsou určena k podpoře odvahy,“ řekla a vzala si od Draca 
máslový ležák, který jí podával. Harryho zaujalo, že byla první, komu nabídl. Samozřejmě, věděl 
o tom, že v mudlovském a zřejmě i v kouzelnickém světě platí, že dáma má přednost, ale nikdy 
by ho nenapadlo, že Dracova galantnost se bude týkat i mudlovské dívky. „Díky,“ zběžně mu 
poděkovala. „Teď borůvky, ty jsou moc zajímavé. Mají velmi mocné vlastnosti, pokud jsou 
použity v magii snů a přidávají se do mnoha lektvarů, které odstraňují prokletí.“ 

„Odvaha, magické sny a odstranění prokletí,“ přemítal Harry a přikývl. 

„A borovicové jehličí chrání proti hladu,“ dodala. 

Harry si přál, aby se pod ním otevřela země a pohltila ho. Bylo skutečně zahanbující, že Draco 
věděl o tom, jak byl zamykán o hladu do přístěnku pod schody. Na druhou stranu bylo vidět, že 
se zmijozelský chlapec nad přípravou svého přání vážně zamyslel. Harry si nebyl ani trochu 
jistý, co si o tom všem má myslet. 

„Ale dál už to začíná být nějaké podivné,“ připustila Hermiona a trochu se zakabonila. „Pórek 
má něco společného s 'domácím provozem', předpokládám, že tím byla myšlena práce v 
domácnosti. A gardénie bývají použity jako způsob, jak někomu sdělit, že je tvoje tajná láska.“ 

„Cože?“ Harry, v naprostém šoku, téměř vyprskl ležák. 

„Pro Merlina!“ vybuchl Draco a vztekle serval víčko ze své lahve. „Z jakých zdrojů jsi, prosím tě, 
čerpala svoje informace? Z viktoriánských knih o květomluvě? Pokud jsi to nepostřehla, tak my 
tady jsme kouzelníci. Pórek znamená štěstí, ne domácí práce! A nešil s tajnou láskou! Gardénie 
reprezentují uzdravení!“ 

S tím se sebou vztekle praštil do křesla a obdařil Hermionu skutečně rozzuřeným pohledem. 

„Prómíííň,“ protáhla a bylo jasné, že to tak rozhodně nemyslí. „A pro tvojí informaci, květomluva 
odvodila mnoho významů z různých kouzelnických herbářů a bylo to způsobeno tím, jak ve 
viktoriánských dobách vzrostl počet mudlů, kterým se dvořili kouzelníci.“ 
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„Ty víš prostě vždycky všechno nejlépe,“ odsekl Draco. „Příště, až tě Harry požádá, abys za něj 
udělala jeho práci,“ a přejel očima z Hermiony na Harryho a zpátky, „zvaž, jestli je to nejlepší 
řešení!“ 

„Ale s tím tymiánem, borůvkami a borovicí měla pravdu, ne?“ ptal se Harry. 

„Ano,“ připustil Draco a zavřel oči, jakoby se mu z toho všeho dělalo na nic. 

Ron, který doteď jen tiše poslouchal, nakonec promluvil. „Proč nám prostě neřekneš, kdo má 
dítě?“ navrhl. „Chci tím říct, že tady to na stole je Přání, že jo? Sestavil jsi ho a teď chceš vědět, 
že to máš správně, ne?“ 

Měl jsem si uvědomit, že Ron ví všechno o obřadu Přání všeho dobra, došlo Harrymu. 
Nepřemýšlel často o tom, že Ron je čistokrevný, přestože byl. Pro Harryho 'čistokrevný' 
znamenalo snobský a domýšlivý a Ron byl ledacos jen tohle ne. 

Hermiona chtěla vědět, o čem mluví, a tak jí to Ron krátce vysvětlil. 

„Aha,“ přikývla. „Tak pro koho teda je to přání, Harry?“ 

„Nejdřív doděláme ten seznam kytek,“ řekl Harry trochu zoufale. Chtěl jim to říct, ale nevěděl 
jak. Zrovna tak si nedokázal představit, že jim vše řekne s Dracem v zádech, ale nezdálo se mu 
správné poslat zmijozelského chlapce pryč. „Čaj,“ vzdychl. „Co znamená čaj?“ 

„Žádné další odpovědi jsem nenašla,“ zamumlala Hermiona. 

Draco se pochechtával. Bezpochyby si říkal, že si Harry přeci jenom měl objednat ty knihy. Jeho 
úsměv ale zmizel, když se do hovoru vmísil Ron. „Hmm, to je ale takové obyčejné. A stejně, 
nikdy jsem neviděl čajové listy ve váze... ehm, v lahvičce na lektvary? To je taky dost podivné... 
jako celé tohle Přání. Ale ať je to jakkoli, myslím si, že čaj by měl znamenat odvahu a sílu.“ 

„A mařinka?“ 

„Hmm, tak to je trochu hloupý, protože mařinka vyjadřuje peníze.“ 

„Peníze!“ 

„Vítězství,“ chladně ho opravil Draco. „Tedy, může znamenat obojí, ale v tomto případě bylo 
myšleno vítězství.“ Díval se pohrdavě na Rona. „Bývají to právě chudí kouzelníci, kteří si myslí, 
že mít peníze je hloupé.“ 

Ron zaťal pěsti, jeho tělo se napjalo, ale nakonec se rozhodl si toho komentáře nevšímat. 

„Takže, kdo má dítě?“ Vyzvídala Hermiona. „Ještě jsi nám to neřekl.“ 

„No, vlastně nikdo,“ připustil Harry. „Vrátíme se k tomu za chvilku, teď bych chtěl nejprve... 
pamatujete si, jak jsem se s vámi nemohl před pár dny setkat?“ 

„Jo, neměl jsi na nás čas,“ reptal Ron. „Ne, že bych tomu věřil, Harry. Ale jak Padma zjistila, 
nemohli jsme se dostat dovnitř, dokud nás tady ten Zmijozel nepozve! Takže nám mohl Malfoy 
namluvit co chtěl!“ 

Draco se na Harryho tázavě podíval a v jeho očích bylo jasně napsáno. Tak, teď se ukaž. Nemá 
pravdu a ty to víš. Ne, že by mě zajímalo, co si myslí on, ale zajímá mě, za kým budeš stát. Za 
svým nebelvírským kamarádem, i když se chová jako neomalený blbec, nebo budeš bránit 
Zmijozel? 

Zvláštní, kolik toho Draco svýma stříbrnýma očima dokázal říct. 
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„Já jsem na vás, ale vážně neměl čas,“ objasňoval Harry s trochu připitomělým výrazem. „Je mi 
to líto, ale je to pravda. Měl jsem schůzku se sociální pracovnicí z Úřadu pro záležitosti 
kouzelnických rodin.“ 

„Z Úřadu pro Záležitosti kouzelnických rodin?“ podivila se Hermiona. 

„Aha, oni tě budou chtít někam dát,“ pochopil Ron. Harry si všiml, že se Ron neobtěžoval 
omluvit Dracovi, i když už bylo jasné, že se spletl. Na druhou stranu, jak věděl od Dudleyho, 
Draco byl pořádně protivný. „Nikdy předtím jsem o tom nepřemýšlel, ale tvoje teta a strýc 
zemřeli a ty budeš potřebovat nového opatrovníka. Chceš, abych řekl mámě a tátovi, Harry?“ 

„To je příliš nebezpečné. Asi bys nechtěl pozvat Voldemorta do Doupěte na vánoční oslavu.“ 

„Ale to...“ 

„Oni tě dají do pěstounské rodiny, že jo?“ snažila se Hermiona porozumět. „Funguje to stejně, 
jako v mudlovském světě?“ 

„Nejsem si jistý,“ přiznal Harry. „Chci tím říct, já nevím, jak to funguje v mudlovském světě. 
Myslím, že Brumbál tenkrát nepožádal o pomoc nějaké úředníky. Prostě mě jen v košíku položil 
na práh u Dursleyů. No a teď jsem byl, jak ty říkáš... umístěn.“ 

„Umístěn kam, kamaráde?“ chtěl vědět Ron. 

„No, sem.“ 

„Sem do Bradavic?“ 

Harry zavrtěl hlavou, připravil se na výbuch a tiše dodal. „Sem, ke Snapeovi.“ 

Ron se zastavil uprostřed pití ležáku. „Můžeš mi to zopakovat?“ 

Hermioně poklesla čelist, ale stejně vypadala chápavěji než Ron. „Sem, Harry? Já vím, že Snape 
říkal, že dokud to bude pro tebe bezpečnější, budeš žít tady, ale chceš říct, že on je teď tvůj 
pěstoun?“ 

„No, to úplně přesně ne.“ 

„Takže, jak to je přesně?“ zeptala se ostře Hermiona. 

„Ehm, no...“ Harry se zhluboka nadechl. 

Pak ještě jednou. 

Pak si odkašlal. 

„Tak už jim to, pro lásku Merlina, řekni!“ Zařval nakonec Draco. 

„JetotakžeměSnapeadoptoval,“ vyhrkl Harry. 

Ron vybuchl smíchy. „Znělo to, jako bys říkal, že tě Snape adoptoval!“ 

„Já myslím, že to řekl,“ konstatovala Hermiona pomalu a z blízka si prohlížela Harryho. 

„Harry není tak blbej!“ namítl Ron zvýšeným hlasem. 

„Jasně, že jo,“ zařval Harry a zrudl, když pochopil, jak to vyznělo. „A nemyslím si, že by to byla 
blbost, Rone!“ 

„Jo? Ale, kurva, chytrý to taky moc není, že ne?!“ hádal se dál Ron a vyskočil z křesla. „Co ti 
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udělal? Dal ti do jídla Doušek naivity? Nemůžeš chtít patřit ke Snapeovi!“ 

Harry se také postavil a koutkem oka si všiml, že Draco udělal to samé. „Kdo říká, že 
nemůžu?!“ 

Najednou se přímo před Harrym objevila Hermiona. „Možná bys nám to mohl vysvětlit, Harry. 
Už v nemocničním křídle jsi říkal, že jsi trochu... ehm, přilnul ke Snapeovi, ale jak víš, my jsme 
nikdy nepochopili, proč se to vlastně stalo.“ 

„To je těžké vysvětlit,“ konstatoval zamračeně Harry. 

„Jsi pod vlivem nějakého kouzla!“ zavrčel Ron. 

„Nejsem!“ 

„Jak to můžeš vědět?“ řekl Ron a se zaťatými pěstmi udělal několik kroků směrem k Harrymu. 
„Mohl ti udělat ledacos!“ 

„Všechno, co udělal,“ ječel Harry a z očí mu sršely blesky, „je, že si nechal pro sebe moje 
příšerné zážitky z minulé rodiny, držel mě za ruku v nemocnici, zachránil mě o Samhainu, a...“ 

„Nechal svoje smrtijedské kamarády, aby si z tebe udělali jehelníček!“ kontroval Ron a práskl 
svojí láhví ležáku na podlahu sklepení. 

„Pomohl mi přežít, dokud nenašel možnost, jak mě osvobodit, ty kreténe!“ řval Harry úplně 
stejně jako Ron. „Co myslíš, že měl udělat? Něco hrdinského a vznešeného? Odhodit svůj 
převlek dřív? Byl bych mrtvý! Chápeš to?! Mrtvý, mrtvý, MRTVÝ!!“ 

„Uklidněte se,“ snažila se je Hermiona upokojit. 

Ron jí ignoroval a udělal ještě několik dalších kroků k Harrymu. „Když mluvíme o přilnutí. Po 
Samhainu, byl on jediný, koho si nechal, aby se tě dotýkal! Nechal jsi ho, aby ti šmatal po 
celém těle, když tě mazal tou mastí. A teď s ním budeš žít? Jsi si jistý, že je to Malfoy s kým jsi v 
ložnici?!“ 

„To je absolutně nepředstavitelné,“ vztekala se Hermiona, „a dělá se mi z toho špatně. Jak 
můžeš něco tak příšerného vůbec říct, Rone? Nevěřím, že tě to vůbec mohlo napadnout!“ 

„A proč myslíš, že mě to napadlo? Harry se nám, od té doby co je tady, čím dál tím víc 
vzdaluje! Celou dobu jsem měl pocit, že něco není v pořádku! Je v tom Snape. Jenom Snape! 
Nezapomeň, že strávil všechen čas se smrtijedy a ti jsou všichni zvrhlíci!“ 

„Snape není smrtijed a není zvrhlík, pitomče!“ vřískal Harry Ronovi přímo do obličeje. 

„Ne? A spal jsi někdy v jeho posteli? Řekni, spal?“ 

„Nespal a věř mi, že bych o tom věděl,“ vmísil se se lží do hovoru Draco. „Grangerová má 
pravdu, Weasley. To je skutečně vyšinuté obvinění.“ 

„Jako bych někdy věřil tomu, co říkají Zmijozeláci,“ odsekl Ron. „A, jak vidím, Harry to nepopřel, 
že?“ 

„Jestli musím popírat tohle, pak nemám, co víc bych řekl,“ odpověděl Harry a chvatně v sobě 
potlačoval nával žlučovitého vzteku. 

Zem pod jeho nohama se začala třást, zatím jen trošičku. Ó Bože, jenom ne divokou magii, ne 
teď, říkal si Harry a zavřel oči, aby se mohl soustředit. Zkoušel se ovládnout, dostat sám sebe 
pod kontrolu. Jenže byl tak rozzuřený... 

Draco cítil chvění a pochopil příčinu. „Severus ho adoptoval, protože kouzlo krevní ochrany by 
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bez toho nefungovalo,“ mlel o překot. „A on skutečně potřebuje ochranu, Weasley! Už se ho 
zase někdo pokoušel připravit ho o život. Kouzla by nefungovala, pokud by tu Harry neměl 
právo žít a to získal jedině jako Severusův syn.“ 

Dracův pokus, uklidnit Rona, dopadl špatně. 

„Óó, jak praktickéé,“ posmíval se Ron. 

Harry viděl rudě. Měl pocit, že ho vztek spálí na popel, ale podlaha už byla zase nehybná. 
Dracův zásah dal Harrymu čas utlumit divokou magii, která se snažila vytrysknout v momentě, 
kdy se neovládal. 

Ale nepomohlo mu to získat naprostou kontrolu nad jeho jazykem. „Radši vypadni!“ Přikázal 
Harry. „A nevracej se, dokud mi nebudeš schopen přát nějaké normální věci, jako Draco! To 
přání je totiž moje!! Já jsem to nové dítě v rodině. Patnáct let jsem žil bez rodičů... protože 
Dursleyovi se nedají počítat... takže bys měl být šťastný aspoň kvůli mě! Ale néééééééé, ty v 
tom musíš vidět samou křivárnu, protože jde o Snapea...“ 

„Snape je tu ten, kdo je křivý!“ zuřil Ron. 

„Je to můj otec,“ křičel Harry a jeho vztek vytryskl ještě s větší naléhavostí, než předtím. Cítil 
jeho chuť, ostrou, měděnou chuť v ústech, měl pocit, jakoby v něm narůstala ničivá síla, která 
hrozila vybuchnout. Harry se to zoufale pokusil zastavit a řekl jen: „Nejsi schopný to pochopit? 
Je to štěstí, že ho mám!“ 

„Štěstí bude, pokud Zmijozeláci budou mít dost odvahy a zabijí ho, když už o tom pořád mluví!“ 

Divoká magie se pokusila znovu vytrysknout a Harry ji zahnal zpátky, jenže vztek si našel jinou 
cestu kudy se projevit. Neschopen ovládnout se, se Harry rozehnal pěstí a dal Ronovi tak silnou 
ránu do čelisti, že chlapec dopadl na záda. 

„Harry!“ zaječela Hermiona, nejen pro to, že uhodil Rona, ale také pro to, že jí v návalu zuřivosti 
odstrčil z cesty. Nebyl si toho vědom, ale teď, když ji viděl napůl rozplácnutou na rohu 
Snapeova nízkého stolku, mu došlo, že to musel udělat. Ron vytáhl svou hůlku z kapsy a začal 
se s ní ohánět, ale předtím, než mohl říct nějaké kouzlo, postavil se před něj Draco s hůlkou 
připravenou k útoku. 

„Nedělej to,“ bylo všechno, co řekl. 

Ron s mumláním schoval svoji hůlku zpátky do kapsy a vstal. „Neměl jsem v úmyslu ji použít,“ 
vysvětloval. „Jen jsem nechtěl, aby mě Harry znovu uhodil.“ 

„Tak neříkej, že si přeješ, aby můj otec zemřel!“ 

„Do prdele, Harry, on přece není tvůj otec! Opravdu si myslím, že jsi pod nějakým kouzlem!“ 

„Vypadni!“ 

„Ne, vážně, přemýšlej o tom,“ naléhal Ron a jeho hlas nezněl tak útočně, jako předtím. „Cpal do 
tebe všechny ty lektvary, které dělal speciálně pro tebe a kdo mu pomáhal, ptám se? Tamhle 
ten!“ Ukázal na Draca, který na něj stále mířil hůlkou. „Zmijozeláci. Mohli s tebou udělat cokoli, 
aniž bys o tom věděl!“ 

„Změnil jsem svůj názor na Snapea ještě předtím, než jsem dostal všechny ty lektvary! Ty si 
prostě pořád myslíš, že Snape je horší, než ďábel!“ 

„Jo, ale Harry, vždyť pro tebe taky byl po všechny ty roky parchant s černým srdcem!“ 

„Hm, to bylo vážně otřesné, když mě zachránil před Quirrelem, který mě chtěl shodit z 
koštěte!“ vztekal se Harry. „A skutečně jsem ho nenáviděl, když nechal zmizet toho hada, 
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kterého při našem souboji vyvolal Draco. A pak tu máme Turnaj, při kterém ty jsi tak nablble 
věřil, že chci soutěžit a on udělal všechno proto, aby mě z něho dostal. A co teprve loni, když 
vzbouřil všechny, že jsem byl nalákán do budovy ministerstva. Já bych totiž býval byl daleko 
raději čelil Voldemortovi bez Brumbála, který mi nakonec zachránil zadek! Jo, to bylo váááážně 
odporný!“ 

„To bylo... dívat se, jak nechal zabít tvého kmotra!“ 

„Neobviňuj z toho Snapea!“ odporoval Harry a cítil, jak v něm znovu narůstá vztek. „Zachoval 
se správně a zodpovědně. Je mi líto, že to všechno takhle skončilo, víc, než si dokážeš 
představit, ale není to jeho vina!“ 

„Je to Zmijozel. Vsadím se, že to vše spunktoval, aby ho dostal za závoj.“ 

„Zmijozel není totéž, co ďábel!“ 

„Jeden z nich, zabil tvé rodiče, Harry. Zabil tvého skutečného otce. Copak si už na něj 
zapomněl?!“ 

„A pomáhal mu jeden z nebelvírských, konkrétně tvá prokletá krysa, copak si už na to 
zapomněl?“ odpověděl Harry. „A mimochodem, díky adopci, patřím teď také do Zmijozelu. Proč 
se nad tím nezamyslíš? Jak by mohli být všichni ve Zmijozelu temní čarodějové, když k nim 
patří Chlapec, který přežil - hrdina světla?!“ 

„Ale... ty přeci nejsi,“ namítla Hermiona, „Ne doopravdy, že?“ 

„Ale jo, jsem. Doopravdy. Když mi někdo strhne body, půlka z nich je stržená Zmijozelu.“ 

Ron zaťal zuby. „Jestli ty tu adopci potřebuješ, asi to nešlo udělat jinak. A neřekl jsem, že Snape 
je temný čaroděj! Jak bych mohl, když vím, že je člen...“ 

„Draco ví o Řádu.“ 

„Skvěle,“ zlobil se Ron. „Prostě mu vyžvaň úplně všechno. Dej mu naprostou důvěru, proč ne?“ 

„Jo, možná to udělám,“ Harry vyhrožoval. „On se mě nepokusil proklít od okamžiku, co tu 
bydlím. On neplácá pitomosti o mém vztahu se Snapem!“ 

„Aha, takže teď je to vztah?!“ 

„A co máš, do prdele, ty se svým otcem?“ 

Ronovy nosní dírky se rozšířily, ale pak s viditelným úsilím svůj vztek potlačil. „Harry,“ řekl a 
zhluboka se nadechl. „Ta adopce. Prostě mi jen řekni, že je to kvůli tomu ochrannému kouzlu a 
já to pochopím. Kdo by nechtěl být v bezpečí? Prostě jenom připusť, že on není tvůj opravdový 
otec a už se o tom nemusíme dál hádat.“ 

Koutkem oka Harry viděl, jak Hermiona přikývla. Možná, že je to dobrý nápad, říkal si. Mohl by 
všechno s Ronem urovnat, když by souhlasil s jeho verzí a ještě před pár dny by se k ní Harry 
také přiklonil. 

Ale teď už věděl, že to není pravda. 

A náhle Harrymu došlo, že nemůže lhát svým kamarádům, stejně, jako nemohl lhát sobě. A 
jestli Ron nemá žaludek na to, aby přijal, kým se Harry stal a na celou pravdu... 

„Nebylo to jenom kvůli strážnému kouzlu,“ prohlásil Harry a každé slovo zbavovalo jeho mysl 
velké přítěže. „Já chci otce a chci, aby to byl on.“ 

„Jdeme, Hermiono,“ bylo všechno, co Ron řekl. „Příští věc, kterou Harry řekne, bude, že je rád, 
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že je Zmijozel, protože jeho otec je obdivuhodný a to já nechci poslouchat!“ 

„On je obdivuhodný a víš co? Nevadí mi být Zmijozelem, kreténe. Klobouk říkal, že ve Zmijozelu 
mohu dokázat spoustu úžasných věcí a přesně to mám v plánu.“ 

Ron vyrazil ke dveřím a pokusil se je kouzlem otevřít, ale nepodařilo se mu to. Draco mávl 
hůlkou a jeho sevřené rty říkaly, že bude jenom rád, když jejich hosté vypadnou. Ron čekal na 
Hermionu v chodbě a nervózně poklepával nohou. 

Ignorovala ho. „Cos myslel tím útokem na tvůj život?“ 

„Smrtijedi Imperiem někoho donutili, aby mě unesl a Voldemort tak mohl dokončit to, co začal o 
Samhainu,“ úsečně oznámil Harry zvyšujícím se hlasem „a Draco mě zachránil!“ 

Hermiona zalapala po dechu a roztřásly se jí ruce. „Ale to strážní kouzlo, o kterém jsi mluvil, už 
funguje?“ 

„Mělo by,“ řekl Harry nepříjemně, „ale jak tak vidím, pustí sem klidně někoho, kdo se mě pokusí 
proklít!“ 

„Nechtěl jsem tě proklít, Pottere!“ 

„To říkáš ty,“ odsekl Harry. 

„Harry,“ přerušila ho Hermiona a v jejím hlase byla slyšet starostlivost, „Myslím, že rozumím 
tomu, jak moc toužíš po rodině, ale tohle? To je obrovský omyl... Jsi svým způsobem 
emocionálně vyprahlý, a tak myslím, že jsi přilnul ke Snapeovi, protože po Samhainu jsi byl s 
ním, bylo ti špatně a byl jsi zraněný a to tě vrátilo do raného dětství, kdy jsi byl spojen s někým, 
kdo se o tebe staral, a...“ 

„Teda, jestli jsem mluvil takhle, když jsem vyprávěl o té knize,“ přerušil ji Draco, „tak jsem rád, 
že jsi mi řekl, abych držel hubu.“ Pak se otočil k Hermioně. „Jestliže on je vyprahlý, je to proto, 
že k tomu má důvod, ty mudlovská krávo. A jestliže má dobrý vztah k Severusovi, je to proto, 
že se k tvému velkému úžasu prostě spřátelili. Proč musíš zamotávat všechno, co Harry říká?“ 

„Neurážej mé přátele,“ řekl Harry Dracovi, ale nezněl moc přesvědčivě. Cítil se jako vyždímaný 
citrón. 

„Už pojď, Hermiono,“ volal Ron, který se raději díval do chodby, než do místnosti. 

„My se vrátíme,“ slíbila Hermiona tiše. 

Ron u dveří nahlas zavrčel. 

„Promluvím s ním,“ zašeptala Hermiona, ale Harry už jich měl dost obou. 

„Nejdřív promluv sama se sebou, protože dokud ty nepřijmeš fakt, že Snape je pro mě skutečně 
dobrý, nepodaří se ti o tom přesvědčit někoho jiného.“ 

„Dobrý pro tebe?“ zopakoval Ron a ignoroval to, co bylo řečeno. „Víš ty co? Harry? Bude to naše 
tajemství, dokud nepřijdeš k rozumu, protože jinak by ses zesměšnil před celým Nebelvírem!“ 

„Myslím, že požádám ředitele, aby to oznámil všem,“ chladně opáčil Harry. 

„Jak chceš, já jdu.“ zavrčel Ron a vyrazil chodbou bez Hermiony pryč. 

„Harry,“ vyzvídala dívka jemně, „nemyslíš, že by bylo možné, že tvůj úhel pohledu se 
poněkud... pokřivil tím, že jsi strávil tolik času sám, tady v podzemí?“ 

„Ale já nejsem sám, mám Draca a svého otce,“ řekl jí Harry. „Buď si jistá, že oni jsou vše, co tu 
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potřebuji.“ 

„Harry...“ 

„Měla bys dohnat Rona předtím, než potká někoho z mé koleje a napadne ho,“ vybídl ji Harry. 
„Mohl by nakonec skončit jako flek na zdi.“ 

„Já... promluvíme si později,“ řekla Hermiona tiše. 

„Jo, ale až budeš chtít, pamatuj si jednu věc,“ řekl Harry. „Když se to Draco o mně dozvěděl, 
přišel a přál mi odvahu, sílu, zdraví a vítězství. Vy dva jste mě jen uráželi a říkali mi hrozné 
věci. Přemýšlej o tom předtím, než se vrátíš.“ 

„To bylo jen proto, že je to velký šok...“ 

„Jojo, každý má pro sebe nějakou omluvu,“ přerušil ji Harry. „Když ty teď omluvíš mě, mám 
ještě nějakou práci.“ 

Pochopila narážku a rozeběhla se za Ronem. 

Harry za ní s prásknutím zavřel dveře, opřel si o ně čelo a několikrát do nich vztekle kopl. 

Ale byla to chyba. Rozbolela ho levá noha. A pěst ho bolela také. 

Slyšel, jak Draco za ním kouzlem uklízí rozbitou láhev. Harry se na něj otočil. „Díky, že jsi lhal o 
té noci, kterou jsem strávil ve Snapeově posteli.“ Pomyslel si, že Draco mohl celou tu věc ještě 
zhoršit, ale neudělal to. 

„Já jsem jen rád, že se nevrátil k tomu, že gardénie znamenají tajnou lásku,“ řekl Draco zlostně. 
„A byl jsem jenom takhle daleko od toho, abych mu proklel tu jeho nevymáchanou hubu.“ A 
ukázal prsty jak malinký kousíček od toho byl. 

Harry vzdychl. „V tom případě jsi dnes svůj problém se sebeovládáním opravdu zvládl.“ 

Draco se smál, ale znělo to temně a napjatě. „Príma, žes ho praštil a zachránil mě před 
nepříjemnostmi.“ 

„To není legrační,“ vzdychl Harry, sjel po zdi, až dosedl na zem. Složil hlavu do dlaní. 

„Znám Rona. Neovládne se a bude o tom mluvit ve společenské místnosti.“ 

Draco si sedl na podlahu vedle něj. Věc, kterou Harry myslel, že nikdy neuvidí. Draco Malfoy 
sedící na podlaze? Ale po té, co bez protestů spal na gauči to možná nebylo tak překvapující. 
Možná bylo v Dracovi víc, než by kdy Harry hádal. 

„Myslel jsem si, že je ti jedno, kdo o tom ví,“ připomněl mu zmijozelský chlapec. 

„Je, jenže Ron nejdřív mluví a potom myslí. Je schopen zopakovat všechny ty příšerné věci, 
které říkal tady.“ 

„Když to udělá, bude vyhozen pro pomlouvání učitele. To je dobrý způsob, jak se ho zbavit, ne?“ 

„Nechci, aby ho vyhodili.“ 

„Já vím,“ připustil Draco. „Nedělej si s tím starosti. Oni se s tím nakonec smíří.“ 

„Myslíš, že si začnou myslet, že je Snape v pohodě?“ Harry zavrtěl hlavou. „Nemyslím si to. Za 
ty roky odebral Nebelvíru příliš mnoho bodů. Ty to možná nevidíš, ale on je nestydatě 
nespravedlivý.“ 
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„Hm, ale on přece musí něco dělat, ne, aby vyrovnal nespravedlnost přívrženců Nebelvíru. 
Brumbál rozdal mávnutím rukou stovky bodů a podvedl Zmijozel v poslední minutě. A minulý 
rok McGonagallová udělala v podstatě totéž.“ 

Harry se ochable zasmál. „No, já bych řekl, že se pokusili vyrovnat Snapeovo zneužívání 
bodového systému. Hm, aspoň Snape nemůže odečítat body kvůli mě, potopil by tím obě moje 
koleje.“ 

„Ale pořád tu jsou Longbottomovy lektvary,“ žertoval Draco. „Ten kluk měl po NKÚ opustit 
třídu.“ 

„Potřebuje to, protože je to tak úzce spjaté s bylinkářstvím.“ 

Draco si natáhl nohy, překřížil si je a opřel se o zeď. „Když mluvíme o bylinkářství, byl jsem 
vážně překvapený, jak moc tě zaujalo Přání.“ 

„No, Snape říkal, že jsou ty rostliny dobře vybrané,“ vysvětloval Harry. „A tak jsem chtěl vědět, 
co mi přeješ.“ 

„Teď to víš.“ 

Neznělo to tázavě, ale Harry měl pocit, že v těch slovech něco postřehl. Možná nejistotu. 

„Je to opravdu moc hezké přání,“ řekl mu, „Odvedl jsi dobrou práci.“ 

Draco se na něj usmál, zvedl se a napřáhl ruku, aby mu pomohl vstát. „Už jsi se rozhodl, co 
budeš dnes večeřet?“ 

Harry si představil, jak Snape bude polykat komentáře, pokud si objedná rybu, hranolky a salát 
Coleslaw. 

„Ale ne, nemám hlad. Rozbolela mě hrozně hlava. Myslím, že je to tím, jak jsem dlouho 
zadržoval svoji divokou magii.“ 

„Seženu ti lektvar,“ řekl Draco a ve chvíli byl zpátky s malou lahvičkou. Harry rozpoznal barvu, 
ale to ještě nemuselo nic znamenat. Mohla obsahovat ledacos. Přesně tak, jak říkal Ron. Draco 
by věděl, jak zamaskovat jed. 

Ale Draco ho nechtěl otrávit. 

Harry si vzal lahvičku a bez zaváhání vypil celý obsah. „Děkuji ti,“ řekl a cítil, jak bolest hlavy 
mizí. 

„Já děkuji,“ řekl tiše Draco a oba věděli za co. 

Harry se na něj smutně usmál. Nechtěl získat přátelství s Dracem za cenu ztráty přátelství 
ostatních. „Půjdu si lehnout,“ vzdychl a předtím než odešel, si vyndal z krbu Salsu. 

***

Harry ve skutečnosti celou večeři neprospal, jenom neodpověděl, když na něj Snape volal, že 
už je připravená. Podřimoval, upadal do spánku a hned se zase budil, jak se Salsa po něm 
plazila a občas mu zasyčela u ucha. Kupodivu, Salsa postrádala Dudleyho. 

Možná proto, že, ať už se jí Dudley bál, nebo ne, nikdy se jí nepokoušel proklít. Ne, že by Dudley 
mohl, ale Harry si nebyl jistý, že Salsa chápe rozdíl mezi kouzelníky a mudly. To by asi nebylo 
překvapující. Harry si s tím lámal hlavu po celou tu dobu, co Salsu znal. 

Nebyl hladový, takže vynechaná večeře mu nescházela, ale přesto ocenil, když Snape přišel do 
ložnice s podnosem naloženým většinou Harryho oblíbených jídel. Následovalo ho křeslo, což 
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Harrymu připomnělo scénu z nějaké americké kreslené pohádky o Merlinovi, za kterým takhle 
poletovalo nádobí. Jistěže ho Dursleyovi nenechali, aby se na to díval! 

Harry se posadil, odložil Salsu a prohrábl si rukou vlasy. „Jé, děkuju,“ řekl a prohlížel si podnos. 
„S tím výběrem vám pomáhal Dobby?“ 

„Myslíš, že si nepamatuji co máš rád?“ Snape položil Harrymu tác na nohy, zdvihl ho trochu do 
vzduchu, přitáhl si křeslo k posteli a posadil se. 

Harry vypil sklenici pomerančového džusu a vzdychl. „Já vážně nemám moc hlad.“ 

„To je klasický příznak deprese.“ 

Harrymu se to slovo nelíbilo. „To ne, já nemám depresi,“ trval na svém, „vážně pane profesore, 
jsem rád, že jsem váš...“ 

„Svěřenec?“ 

Harry si pomyslel, jak obrovský rozdíl může udělat tón hlasu. Otázka ho mohla zahanbit, že je 
tak sebestředný a může něco takového říct. Ale ve Snapeově hlasu nebyla žádná zloba, ani 
jedovatost. Pod trochou zatrpklosti, vnímal Harry i žertování. 

„Jsem hrozně rád, že jsem váš syn,“ řekl neochvějně. 

Snape se natáhl a vzal ho za ruku, propletl jejich prsty a stiskl je předtím, než pokračoval: „To 
rád slyším. Ale stejně si myslím, že jsi v depresi. Ale nebylo by divu, když zvážíme tu scénu, 
která se tu stala dnes odpoledne.“ 

„Do prdele,“ vyjekl Harry. „Omlouvám se, já jenom že jsem nepředpokládal, že vám to Draco 
řekne. Hlavně, že o Dudleym řekl, že je slepičí prdelka! Samozřejmě, on pravděpodobně doufá, 
že bude Ron vyloučen. To není moc hezké...“ 

Snape ho přerušil mávnutím ruky. „Draco se vůbec nezmínil o hanebných a dosti bezduchých 
komentářích pana Weaslyho.“ 

„Tak jak o tom víte?“ nemohl se Harry nezeptat. Postavil sklenici, protože byl příliš rozrušený, 
než aby se napil. 

„Když mi Draco řekl, že jsi téměř uvolnil divokou magii, ale podařilo se ti ovládnout se, trval 
jsem na tom, že si prohlédnu ten incident v myslánce.“ Snape se na Harryho zadíval 
zamyšleně. „Ve skutečnosti se bránil ukázat mi ty myšlenky, ale nakonec jsem ho přemluvil.“ 

„Aha.“ 

„Dost na mě zapůsobilo, jak vášnivě jsi mě obhajoval,“ mumlal Snape. „Nicméně, nebylo to 
třeba. Nestarám se o to, co si o mně tvoji přátelé myslí.“ 

„To vím, ale já ano,“ vysvětloval Harry, zděšený tím, že mu z očí začaly téct slzy. Jak směšně 
musí vypadat! Proč mu ty hrozné věci, které říkal Ron, tolik vadí, když to není pravda? Sundal 
tác ze svých nohou, překřížil je a napjal všechny síly, aby opět sám nad sebou získal kontrolu. 

Najednou ucítil, jak ho Snape objal kolem ramen a přitiskl k sobě. Dal mu tím pocítit, že není 
sám. Ale to už Harry přece věděl. „Ššš, ty hloupé děcko. Asi je to malá útěcha, ale 
nepředpokládám, že by pan Weasley skutečně věřil všem těm nesmyslům, které tady chrlil.“ 

„Proč to teda řekl?“ zeptal se Harry a podíval se na něj neústupně. Vzal si kapesník, který mu 
Snape nabízel a otřel si jím oči. 

„Pravděpodobně proto, že byl rozzuřený a chtěl tě zranit. Myslím, že se mu nelíbí, že jsi zvolil 
cestu podle svého názoru a ne podle jeho, asi to chápe jako útok na vaše přátelství. Není to od 
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něj správné.“ 

„Nevím,“ zabručel Harry. „On vám nevěří, takže možná, že si doopravdy myslí, že... však víte.“ 

„Harry, nakonec připustil, že se smíří s tím, že tu budeš žít, pokud je to jenom kvůli strážnému 
kouzlu. Myslíš, že by na to skutečně přistoupil, kdyby si myslel, že tě zneužívám?“ 

„Ehm... ne. Když to takhle říkáte, myslím, že ne. Přijal jste to daleko lépe, než bych byl 
předpokládal.“ 

„Nejsi ten, na koho se zlobím,“ řekl Snape a jeho oči se vztekle zableskly. 

„A jéje. Necháte Rona vyloučit?“ 

Temný úsměv přeměnil Snapeovu tvář do výrazu zlomyslného potěšení. „Aby se dostal z 
dosahu mé zloby? To tedy ne.“ 

Harry polkl. Přesto, že byl na Rona nazlobený, tohle nechtěl. „Co chcete udělat?“ 

Snape nenuceně mávl rukou, ale to gesto nebylo v souladu se zlomyslností v jeho očích. „Do 
vánočních prázdnin nic. Dáme mu nějaký čas, aby mohl přemýšlet o svých nesmyslných 
urážkách a mezi tím napíšu Arturovi a Molly Weasleyovým, abych je informoval o jeho chování.“ 

„Jinými slovy, rozhodl jste se zničit mu Vánoce.“ 

„Myslíš?“ Odpověděl Snape s hranou nevinností. Ale Harryho neoklamal. 

„Nejste znepokojen tím, co na naši novinku řeknou Weasleyovi?“ 

„Pravděpodobně jsi mě nevnímal, když jsem říkal, že je mi jedno, co si lidé myslí.“ 

„I členové Řádu?“ 

Snape přikývl. „Nepotřebuji ničí povolení.“ A znovu mu posunul tác pod nos. 

„Možná bys měl ještě něco sníst.“ 

„Nemám hlad.“ 

„Poslechni mě,“ požádal Snape nesmlouvavým tónem. Harry začal neochotně oždibovat 
koláček. „Velmi zdravé,“ vrčel Snape, ale nevzal mu ho. „Takže, jak jsi dnes pokročil se svou 
magií, Harry?“ 

„To mi ani nepřipomínejte.“ 

„Divoká magie je prostě divoká. Dobré znamení je, že už ji dokážeš zkrotit.“ 

„Jo, ale viděl jste, co jsem pro to musel udělat.“ 

Snape se pousmál. „A udělal jsi to dobře. Beru zpět to, jak jsem říkal, že nejsi schopný dát 
pořádnou ránu.“ 

„Díky,“ odvětil Harry. 

„Dost o tom nevkusném incidentu,“ rozhodl Snape. „Chci vědět, jak se ti vedlo poslední noc s 
Pravdivými sny.“ 

„V pohodě,“ odpověděl Harry. Snape se na něj díval a čekal, že mu to vysvětlí. „Víte, jak jste 
říkal, že vás to donutí snít o tom, co máte právě v hlavě? Ehm…zdálo se mi o vás.“ 
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„Jsi s něčím znepokojen? Máš nějaké pochybnosti?“ 

„Ne... Já vážně nevím, proč se mi o tom zdálo. Ale… hmm, skoro se mi o tom nechce mluvit. 
Jestli chcete, tak mě zastavte, ale všiml jste si, že když někomu řeknete pitomé děcko, je to 
určitý druh... ehm, něžnosti?“ 

„Neuvědomil jsem si to,“ zapřemýšlel Snape. „Ale mohla by to být pravda.“ 

„Myslím, že je,“ řekl Harry přesvědčeně. „Zdálo se mi o tom otřesném dni, kdy jste mi ve třídě 
zabavil dopis. Pamatujete si ho?“ 

„Těžko bych na něj zapomenul,“ poznamenal jemně Snape. 

Harry věděl, co tím chce říct. Kdyby nebylo toho dopisu, nebyli by teď otec a syn. „Jo,“ připustil. 
„Ale tehdy jste mě nenáviděl. Vím to. Ale ve snu jsem viděl něco hodně překvapujícího. 
Odcházel jsem ze třídy a vy jste se mě zeptal, jestli jsem něco nezapomněl a já se vás zeptal, 
jestli myslíte ten dopis a vy jste řekl, samozřejmě, že myslím ten dopis, vy pitomé děcko, proč 
jste nezažádal kvůli tomu o návštěvu u ředitele? Víte, v té chvíli jsem si říkal, že to zní soucitně. 
Ale sám sebe jsem přesvědčil, že jsem si to jenom představoval. Nenáviděl jste mě, ale... nějak 
tomu nerozumím.“ 

„Nenávist nevylučuje soucit,“ tiše poznamenal Snape. 

„Prosím?“ 

„Fakt, že jsem věřil, že jsi prázdný, zkažený, arogantní mladík, mi nezabránil v tom, soucítit s 
tebou, když jsi dostal takový dopis. Pochop, Harry. Předpokládal jsem, že tvá teta je pro tebe 
jako matka a když jsi dostal zprávu, že leží v nemocnici na pokraji smrti, tak mi tě samozřejmě 
bylo líto.“ 

„Ale vždyť jste věděl, že ten dopis mám už několik dní a nežádal jsem, abych mohl odjet 
domů.“ 

„Nejdřív jsem si myslel, že se pokoušíš ignorovat příliš krutou realitu,“ přiznával Snape. „Když 
mi došlo, že jsi se neobtěžoval ten dopis z domova ani přečíst, zuřil jsem. A samozřejmě mě to 
jen utvrdilo v pohledu na tebe. Jako na nenapravitelného pitomce.“ 

„Byla to ode mne pěkná pitomost,“ přiznal Harry. „Nevěděl jsem, že je nemocná, ačkoli...“ 

„Já vím.“ 

„Prostě jsem si jen říkal, že mi stěží píšou něco, co bych chtěl slyšet,“ pokračoval Harry. „Chci 
tím říct, že jsem si myslel, že budou chtít, abych odešel ze školy, nebo něco takového, protože 
jsem od nich nedostal nikdy žádný dopis...“ 

„Já vím, Harry.“ 

„V pořádku,“ uznal Harry. „Vím, že víte.“ Věnoval mu krátký úsměv před tím, než se rozhodl 
pošťourat v několika bramborách pokrytých hromadou roztaveného sýra. Napadlo ho, že by to 
chutnalo lépe, kdyby si nahoru přidal pár kousků osmažené slaniny. 

„Je ještě něco, co bys mi chtěl říci k Pravdivým snům?“ zeptal se Snape po chvíli. 

„Vážně ne,“ vzdychl Harry. „Přál bych si, abych býval byl neuhodil Rona, ale vypadalo to, že se 
kámen pod mýma nohama začne trhat, jestli můj vztek nenajde jinou cestu ven. Ne, že bych 
měl v tu chvíli čas si to všechno takhle rozmyslet,“ vzdychl znovu a zavrtěl hlavou. „To, že ho 
uhodím, byl jeden z mých věšteckých snů. A rozhodl jsem se, že to neudělám, ale víte, je 
dobře, že jsem to udělal. Řekl bych, že se mi nelíbí ta myšlenka, že nedokážu změnit nic z toho, 
co jsem viděl ve svých věšteckých snech.“ 
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„Ukazuje se ve tvých snech něco co tě znepokojuje?“ 

„Ne,“ připustil Harry. „Nevím, proč mi to tak vadí, leda že to je proto, že... No nebudeme to teď 
řešit, chci tím říct, že si nejsem jistý, že jsem to správně pochopil.“ 

Snape zvedl obočí. 

„Hm, tedy, já jen, že se mi to zdálo v určitém sledu,“ vysvětloval Harry. „Časovém sledu, chci 
říct. A všechno se to ve stejném pořadí vyplnilo až na to, kdy jsem praštil Rona. To se mělo stát 
před tím, než Draco řekne... no prostě před něčím, ale ono se to stalo až po tom. A teď nevím, 
co si o tom mám myslet. A pak tady byl ten den, kdy jsem skoro praštil Rona. Možná, že ten byl 
naplněním mého věšteckého snu a já jsem úspěšně odolal scénáři budoucnosti. Co myslíte?“ 

„Obávám se, že v tomto ohledu ti nepomůžu.“ 

„Asi nikdo, Trelawneyovou nevyjímaje,“ řekl Harry posměšně. „Ať už mám věštecké sny nebo 
ne, Věštění je totální blbost.“ 

„Nepochybně je nesmyslné pokoušet se ho učit,“ souhlasil Snape. „Opravdové proroctví je 
spontánní, ale je tu ještě jedna věc, máš sílu, kterou Pán zla nezná.“ 

„Voldemort,“ opravil ho Harry. 

„Doslovná citace,“ bránil se Snape. „A sněz nějaké maso.“ 

„Vy jste ten pravý, co by měl poučovat o pravidelnosti v jídle,“ reptal Harry, zatímco zvedl 
grilované kuřecí stehno a párkrát do něj kousl. 

„Věřím, že už jsme si ujasnili, že jen jeden z nás je tady rodič.“ 

„Já to chápu,“ připustil Harry, „ale víte, já bych chtěl pro vás také něco udělat. Bylo by hezké, 
kdybych vám mohl nějak pomoct, profesore. Protože do teď, a nemyslím teď jen od adopce, 
myslím od začátku, jsem od vás jenom bral.“ 

„Ale vždyť už jsi mi dal,“ řekl Snape vážně. „Zranění, která byla celé roky otevřená jsou pryč. A 
taky jsem nikdy nepředpokládal, že budu mít syna, Harry. Všechnu svoji sílu jsem věnoval 
vedení mého Zmijozelu, ale podvědomě jsem tušil, že být hlavou koleje není stejné jako být 
otec.“ 

„Remus říkal, že to děláte moc dobře,“ pokračoval Harry, „a má pravdu, pane. Stále ještě 
nejsem příliš nadšený z té události s Ronem, ale cítím se o hodně lépe.“ 

„To je dobře, tak si pojď se mnou a s Dracem zahrát kouzelnické scrabble.“ 

„Kouzelnické scrabble?“ 

Snape se na něj pátravě podíval, „Existuje nějaký jiný druh?“ 

Harry se trochu rozesmál. „A co dělají písmenka, perou se spolu? Tedy já si nemyslím, že bych 
napočítal hodně bodů.“ 

„Body se počítají samy.“ 

„Jsem trochu unavený,“ vymlouval se Harry, ale Snape na to nedbal. 

„Nemůžeš se uhnízdit na celý večer sám v pokoji. Pojď hrát.“ 

„S vaší slovní zásobou? Radši ne,“ posmíval se Harry. „Stačí, jak se mnou vymetáte pokaždé, 
když hrajem šachy.“ 
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„Pro Draca budeš rovnocenný soupeř,“ poznamenal Snape. 

„To sotva. Myslím, že on už to hrál, ne?“ 

„Aha, ty chceš nějaké úlevy.“ 

„Ne, já jen...“ 

„Co třeba... můžeš proti nám používat mudlovská slova,“ přerušil ho Snape a z očí mu zářila 
výzva. 

„To je hloupé...“ 

„Dobře,“ zavrčel Snape. „Můžeš používat mudlovská slova a za každé tvoje E dostaneš pět 
bodů navíc. Donutí tě to vylézt z pokoje?“ 

To by znamenalo pro spoluhráče takový handicap, že Harry nedokázal odolat. „Vyhrál jste,“ řekl 
a dal si Salsu do kapsy před tím, než vyskočil z postele. 

Draco měl proti novým pravidlům samozřejmě námitky, ale vzdal se po té, co ho Snape 
několikrát zpražil pohledem. 

Harry pozoroval, jak Snape očaroval hru, aby dávala Harrymu pět bodů za každé E. 

A tehdy vypukla skutečná bitva. Draco prohlásil, že hic není žádné opravdové slovo, přestože 
ho Harry dokázal použít ve větě: Když je v létě hic, nikomu se nechce učit. Po slovu hic to byly 
ještě šajn, ekl a gábl, které vyvolaly Dracovy zuřivé námitky. 

„Prostě jen poskládá něco z písmenek, která má!“ vybuchl nakonec Draco 

„Ne, to nedělá,“ klidně namítal Snape. 

„Jo, dobře, předpokládám, že mi budeš tvrdit, že jsi věděl, že gábl znamená jídlo?“ vztekal se 
Draco, zlostně zakaboněný. 

„Já Harrymu věřím.“ 

„Aha, protože nebelvírští nepodvádějí? Nechal Grangerovou, aby za něj našla ty kytky, co to 
teda je, jestli ne podvádění?“ 

Snape se nahlas rozesmál, což u něj nebylo obvyklé. „Draco, nemyslíš, že kdyby Harry chtěl 
podvádět, má tolik inteligence, aby složil slovo ze všech sedmi písmenek?“ 

„Asi jo,“ brblal Draco. Tou dobou, kdy se tak přeli, měl už každý z nich jen několik posledních 
kostiček. 

Draco téměř zařval, když Harry úhledně přiložil své poslední tři písmenka: svoje T, E, L přidal ke 
Snapeovu E ve slově aloe. 

„Nezačneš fňukat, že tele není slovo, že ne?“ řekl Harry a když Draco nic neříkal, poklepal ho 
na rameno. 

„Šedesát bodů za tele,“ zasténal Draco. 

„To přece není možné,“ poznamenal Snape, ačkoli kouzelné počítadlo to ukazovalo jasně. 
„Hmm,“ mumlal, „dvojnásobek bodů za písmeno E a... trojnásobek za slovo, já... předpokládám, 
že je všechno v pořádku, takže šedesát bodů. Dobrá hra, Harry.“ 

„To je proto, že jsi mu za ta E dal moc bodů!“ zlobil se na Snapea Draco. „Vyhrál celou tuhle 
zatracenou hru!“ 
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„Ale po celém tomhle těžkém dni se směje,“ namítal Snape. 

„Jo,“ souhlasil Draco a už se také smál, „Tahle část je v pořádku. Byl jsi pořádně nakrknutý, 
když Vlezlej odešel.“ 

Harryho úsměv zmizel. „Neříkej mu tak.“ 

Dracův pohled ztvrdl. „Stále ho považuješ za přítele? Předpokládám, že mu dokonce koupíš 
vánoční dárek!“ 

Harry se zakabonil. „To je vážně moc legrační! Jako bys nevěděl, že nemůžu jít nakupovat!“ 

„Objednej si to po sovách, Harry,“ vyletěl na něj Draco, ale vzápětí jeho hlas ztratil všechnu 
nevraživost. 

„Jé, promiň, ty jsi o té možnosti ještě neslyšel?“ 

„Dovol, abych ti, pro případ, že ti selhává paměť, připomněl, že jsem vyrůstal u mudlů.“ 

Draco zrudl, „ukážu ti zítra, jak to funguje, když budeš chtít.“ 

„Myslím, že si to dokážu představit,“ suše opáčil Harry. „Ale díky.“ 

„Mohu doufat, že vy dva půjdete spát v nějakou rozumnou hodinu?“ otázal se Snape, když vstal 
a jediným mávnutím hůlky sklidil hru. 

„Určitě,“ sliboval Harry a Draco přikyvoval. 

Byli vzhůru ještě dlouho po půlnoci. Nejprve tu byla odveta. Dohodli se na tom, že E bude mít 
svou obvyklou hodnotu, ale byl povolený kouzelnický i mudlovský slang. Po té, co Draco o 
vlásek vyhrál, zabrali se do debaty o famfrpálové strategii. Když už byl Draco tak unavený, že 
ani nevyskočil, když Harrymu z kapsy vylezla Salsa, Harry usoudil, že je definitivně čas jít spát. 

Přestože si zapomněl vzít Pravdivé sny, spal klidně celou noc... ačkoli, těsně před tím než usnul 
si umiňoval, že se musí zeptat Snapea, jestli kvízovat je skutečně slovo.

Kapitola 46. NEBELVÍRSKÁ DELEGACE 

Další den strávil Harry většinu času přemýšlením, co potřebuje zařídit na Vánoce. Už věděl, že 
hlavní dárek pro Snapea nebude objednávat sovou, ale rozhodl se přikoupit mu ještě nějakou 
maličkost. Jenom drobnost, ale doufal, že ji Snape ocení. Bylo bez diskuze, že musí pořídit 
nějaký dárek i pro Draca a to už ho stálo více přemýšlení. Samozřejmě chtěl také něco dát 
Dudleymu, sova to donese paní Figgové, která to mudlovskou poštou zašle do domu tety 
Marge. 

Pak přemýšlel o dárcích pro své nebelvírské přátele. 

Harry se na Rona ještě pořád zlobil a ve skutečnosti se mu nechtělo dávat mu vánoční dárek, 
ale říkal si, že by to celou situaci mezi nimi jen zhoršilo. Nedat mu vánoční dárek bylo jako říct, 
že se to mezi nimi už nikdy nespraví. A Ronovy vánoce v Doupěti už takhle vypadaly na 
pořádný průšvih. I když byl přesvědčený, že Arthur a Molly nebudou adopcí nijak nadšeni, 
rozhodně odsoudí ta příšerná nařčení, která se Ron rozhodl šířit. Ron bude mít určitě prázdniny 
na nic. Ne, že by si to nezasloužil, ale stejně. 

Vzdychl a připsal na svůj seznam vánočních dárků pár věcí. 

O dárku pro Hermionu nemusel tak dlouho přemýšlet. Sice ho štvalo, že si o něm myslí, že je 
příliš vyšinutý na to, aby byl schopen zodpovědně rozhodnout, kým bude adoptován, ale tak 
strašně, jako Ron, to nepřehnala. Proto jí koupí nějaký hezký dárek. Nakonec napsal několik 

72 Kapitola 46. NEBELVÍRSKÁ DELEGACE 



kouzelných vánočních přání a rozeslal je ostatním přátelům. 

„Píšeš esej?“ řekl Draco, když se přiloudal z laboratoře a natáhl se po pergamenu. Harry ho 
bleskově schoval mezi knihy a opřekot vysvětloval. „To ti nemůžu ukázat.“ 

Draco se na něj užasle podíval. „Nechceš, abych znal tvůj názor na dvoustupňové 
přeměňování? Nenapadlo mě, že je to tak osobní!“ 

„Nepíšu esej,“ vysvětloval Harry. 

„Ale nepovídej,“ zlobil ho Draco. „Tak co tedy píšeš? Milostný dopis?“ 

„Objednávám vánoční dárky,“ smál se Harry. 

Draco měl pusu od ucha k uchu. „Prosil bych si diamanty, smaragdy, nové koště...“ 

„Já vlastně potřebuju tvoji pomoc,“ přerušil ho Harry, vrtíc hlavou nad Dracovými přáními. 
Musel být Draco pořád takový... no, přátelský a vstřícný? Nějak tomu nerozuměl. „Jak to 
zaplatím?“ 

„Nejběžnější je přiložit k objednávce otisk klíče tvého trezoru a napsat, jaká maximální částka 
má být vybrána. To tě ochrání v případě, že by sis objednal něco dražšího, než jsi měl v úmyslu. 
V tvém případě by to, ale určitě šlo i bez klíče. Pokud napíšeš, že zaplatíš později osobně, každý 
kouzelnický obchod v Británii bude nadšen, že si ho vybral Harry Potter a rádi ti počkají s 
placením.“ 

„Nechci žádné speciální výsady. Jak mám přiložit ten otisk?“ 

Poté, co mu to Draco ukázal a Harry napsal maximální částku, sroloval svitek tak, aby ho Snape 
mohl odnést do Sovince. Stýskalo se mu po Hedvice. Jedna z nevýhod bydlení ve sklepení byla, 
že tu nemohl mít sovu. Hedviku nemohl zavřít do nějakého kurníku, kde by se cítila na míle 
vzdálená od volného prostoru. Harrymu se odloučení nijak nelíbilo, ale to nebyl důvod k tomu, 
aby svou krásnou sněžnou sovu trápil. 

„Co to je?“ zeptal se Draca, který bezmyšlenkovitě míchal lektvar v kádince. 

„To je maskovací lektvar,“ odpověděl zmijozelský chlapec. „Taky bys ho měl dělat. Je to v 
Severusově učebním plánu, jenže je potřeba kouzlem spojit čekanku s protěží. Myslím, že by 
ses měl podívat, jak má vypadat.“ 

„A jak víš, že ti vyšel správně?“ ptal se Harry pochybovačně. 

„Vyzkoušel jsem ho.“ 

Harry přikývl a zdvihl kádinku, naklonil ji, aby zjistil viskozitu. Draco si skousl ret. „Možná jsem 
ti to měl říct dřív, ale... ehm, neviděl jsi tady někde svého hada?“ 

„Ne, proč...“ Harry náhle přivřel oči a bouchl kádinkou o stůl. „Ty jsi vyzkoušel ten lektvar na 
Salse?!“ 

„Zkoušel jsem to na cvrčcích, které mi tu Severus právě kvůli tomu nechal a Salsa je... snědla.“ 

Harry si nebyl jistý, jestli může takové pitomosti věřit. „A jak je asi viděla?“ 

„Copak já vím?“ krčil Draco bezradně rameny. „Je had. Možná, že je cítila, nebo tak něco.“ 

„Ach můj Bože,“ vzdychl Harry. „Ten lektvar se má používat jen zevně! Co se stane, když ho 
někdo sní?“ 

Draco taktně nepoukázal na to, že by to měl vědět z povinné četby. 
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„No, pro kouzelníky je trochu toxický,“ vysvětloval, ale rychle dodal, „a to Salsa není, takže 
snad bude v pořádku.“ 

Harry v panice vyskočil. Ztuhl, když se jeho křeslo překlopilo na zem. „Počkej! Nehýbej se! Už 
ani krok! Mohl bys ji zašlápnout!“ 

„Tak proč ji prostě nezavoláš, abychom věděli, kde je?“ 

Dobrý nápad. „Salso,“ volal Harry. 

„Hadím jazykem, Harry,“ netrpělivě mu vysvětloval nehybný Draco. 

„Já to nedokážu ovlivnit!“ protestoval Harry. „Funguje to jenom, když mluvím s hadem. Stačil by 
i obrázek...“ 

„Tak si ho představ, Pottere!“ 

Harry zavřel své oči a pokusil se o to. „Salso...“ Zavrčení, které vydal Draco, ho lépe než co 
jiného upozornilo na to, že to zase nebyl hadí jazyk. No, Draco byl přesně ten, kdo si měl 
stěžovat. „Nemůžu uvěřit tomu, že jsi mi hned neřekl, co se stalo!“ vztekal se Harry. 

„Nemohl jsem ti to říct!“ zaječel Draco, stále strnulý jako socha. „Jednak jsem doufal, že ten 
účinek pomine a pak mi taky došlo, že na mě budeš hrozně zuřit, když zjistíš, že...“ 

„Nechovej se jako pitomec!“ zavrčel Harry. „Nezlobím se na tebe!“ 

„Děláš si legraci?“ zamručel Draco. 

„Vím, že jsi to neudělal schválně. Jen mám starost, chápeš?“ Harry se odmlčel a přemýšlel. 

„Řeknu ti jak to uděláme. Prohledej své nejbližší okolí a podívej se, jestli tam někde není. Celé 
to tady prolezeme a zkusíme ji najít hmatem. Samozřejmě, že bych první prohlédl krb, ale 
nemůžu tam dojít, protože bych na ni mohl šlápnout, chápeš to?“ 

„Chápu,“ řekl Draco a v jeho hlasu byla znát nevolnost. „Chceš, abych se rukama dotýkal té 
špinavé podlahy v naději, že se mi možná poštěstí dotknout tvého zatraceného hada.“ 

Harry už po čtyřech lezl ke krbu a opatrně propátrával podlahu před sebou. „Já vím, že s tím 
máš problém, Malfoy, ale pomůžeš mi nebo ne?“ 

S tichým klením se Draco spustil na podlahu a dělal příšerné obličeje, jako by ho kameny, 
kterých se dotýkal, mohly kousnout. Harry mezi tím prohlédl krb. „Ona tady není!“ rozklepal se 
a ruce se mu třásly tak, že skoro nemohl pokračovat v hledání. „A co budeme dělat, až ji 
najdeme? Je nějaký protijed nebo něco takového?“ 

„Učebnice nezmiňuje protijed pro každého tvora pod sluncem,“ odsekl Draco. „A v obsahu není 
ani žádný pro kouzelníky,“ přiznal. 

Harry opatrně vstal tak, aby nepohnul nohama, nabral si letax z ebenové krabičky na krbové 
římse. Bez přemýšlení ho hodil do krbu a zavolal: „Kabinet Lektvarů!“ 

Nic se nestalo. Absolutně nic. Proč si myslel, že se jeho magie vrátila? To, že se mu podařilo 
potlačit svou divokou magii, ještě neznamenalo, že mu bude fungovat tohle. 

„Severus teď učí,“ připomněl mu Draco. 

Rozzlobený Harry zaskřípal zubama, hodil do krbu další letax a zavolal do učebny Lektvarů. 
Když se Snapeovo torzo vynořilo z plamenů, Harry leknutím zaječel a kecl si na zadek. „Funguje 
to,“ zašeptal nevěřícně. 
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„Máš problém?“ zeptal se Snape a bleskově přejel pohledem celý pokoj. 

„S... Salsa se ztratila,“ začal vysvětlovat Harry. 

„Pane Pottere, já skutečně nenechám hordu mrzimorských prváků zpustošit mojí učebnu, 
zatímco se budou mrzačit k nepoznání. Laskavě mi dovolte pokračovat.“ 

S těmito slovy zmizel a zanechal Harryho zírajícího s povislou čelistí do dohasínajícího ohně. 

Pane Pottere? Pokusil si to vysvětlit tím, že Snape byl se studenty, takže byl plně v roli 
profesora Lektvarů. Mohl ho ale poslouchat déle než tu sekundu a půl. 

„Mohl jsem ti říct, že neopustí prváky během vaření,“ poznamenal Draco. „Zdi by mohly být po 
jeho návratu posety mrzimorskými vnitřnostmi. Ale podívej se na to z té lepší stránky. Fungoval 
ti letax! Dojdi si pro hůlku a podíváme se, jestli bys nedokázal ještě něco...“ 

„Salsa je pořád ztracená!“ 

„Tak jo,“ povzdechl si Draco, klekl si a znovu začal třesoucíma rukama opatrně prozkoumávat 
podlahu. 

***

Nakonec ji Harry našel stočenou v rohu koupelny. Její pravidelný dech říkal, že je v pořádku. 
Zamaskovaná - to nebylo zcela výstižné. Byla dokonale neviditelná. 

Zdvihl ji a opatrně ji v dlaních donesl ke gauči. 

„Sssalssso?“ zeptal se. „Sssalssso, jak ssse cítíš?“ 

Žádná odpověď. 

„Pořád ti nefunguje hadí jazyk?“ ptal se Draco nevrle. Mezitím si přivolal ručník, namočil ho 
kouzlem Hydratus a o překot si s ním utíral ruce. Vzhledem k tomu, že už na ně použil čistící 
kouzlo, došlo Harrymu, jak moc zmijozelský chlapec nesnáší špinavé ruce. 

„Myslel jsem, že ano,“ protestoval Harry. 

„Vzhledem k tomu, že jsem ti rozuměl, tak ne.“ 

„Nedokážu to rozlišit, zní mi to oboje stejně.“ 

Harry se zhluboka nadechl. Myslel si, že když bude držet Salsino chladné tělo, bude to stačit k 
tomu, aby začal jeho hadí jazyk fungovat. Nejspíš ale potřeboval hada vidět. Ale když otevřel 
Tajemnou komnatu, stačil mu jen malý vyrytý had. Harry se soustředil, zíral na své ruce a snažil 
si ji představit. 

„Sssalso, řekni mi něco,“ zkusil. 

„Zase ne,“ informoval ho Draco a nechal ručník zmizet. 

Harry stiskl víčka tak, až ho rozbolela hlava a vší silou se pokoušel soustředit. Představoval si 
baziliška, ty příšerné žluté oči, které ho chtěly oslepit, a řekl. „Sssalssso, chutnali ti cvrčkové 
zvláštně?“ 

„Co je to za otázku? Samozřejmě, že chutnali divně, byli napuštění lektvarem!“ 

„Přestaň, Malfoyi. Snažím se soustředit.“ Soustředil všechnu energii na to, aby si představil 
viditelného hada a vyvolal ve své paměti dávnou vzpomínku na zoo. „Sssalssso, vidíššš ssse?“ 
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Slyšel, jak Draco zalapal po dechu, a cítil, jak se Salsa obtočila kolem jeho ruky. Ten pohyb byl 
tak pomalý, jako by se právě probudila. Očichávala ho svým malým jazykem a ten pocit byl 
uklidňující. 

„Kde jsssem, Harry?“ zeptala se Salsa. „Vidím tebe, ale sssebe ne...“ 

„To bude v pořádku,“ řekl Harry. „Sssnědla jsssi... ehm... šššpatného brouka. Ale můj otec přijde 
užž brzy domů a on bude vědět, jak tě vrátit do normálu.“ Doufám, řekl si Harry v duchu. 
„Nevidím tě, Ssalsso, a trvalo mi sstraššně dlouho, nežž jsssem tě naššel. Kdyžž tě dám do tvojí 
krabice, zůssstanešš tam, prosssím?“ 

„Jasssně,“ zasyčela Salsa. 

„Nelezz do krbu,“ naléhavě ji varoval. „Myssslím to vážně, Sssalssso.“ 

Cítil, jak Salsa přikývla a jemně ji položil do její krabice. 

***

Nakonec nebyl žádný protijed potřeba. Před tím, než se Snape vrátil odpoledne domů, bylo 
Salsu už trochu vidět. „Maskovací lektvar je jedovatý jen pro teplokrevné tvory,“ vysvětloval 
Snape, jak držel hada v ruce, a přimhouřenýma očima sledoval jak se zviditelňuje. 

„A stejně se ti nestane osudným, pokud ho nevypiješ litry.“ 

Draco už to dál nevydržel: „Harry tě zavolal krbem!“ 

Snape vrátil Salsu zpátky do krabice a tu položil na malý čtvercový stolek. Podíval se na 
Harryho zlověstně. 

„Jakkoli je tato událost povzbudivá, žádám tě, aby sis příště lépe rozmyslel, kdy mě vyrušíš 
během vyučování, Harry. Ruka Arnieho Cumberbunda, za tu chvíli, co jsem byl zády, téměř 
zmizela.“ 

„Severusi, Harry použil krb,“ naléhal Draco. „Nikdy předtím mu to nefungovalo!“ 

„Děkuji ti, ale jsem si naprosto vědom toho, v jakém stavu se nachází magické schopnosti 
mého syna!“ vyletěl Snape na Draca, ten zrudl a sklopil zrak. Snape obrátil svou pozornost 
znovu k Harrymu. 

„Krb bude používán jen v naléhavých případech, Harry. Je to jasné?“ 

„Tohle bylo naléhavé! Nemohli jsme nikde najít Salsu a já jsem myslel, že je otrávená a bude 
potřebovat protijed!“ protestoval Harry a srdce mu tlouklo jako o závod. 

„Jestliže bude ohrožen tvůj a Dracův život nebo bezpečnost, potom mě můžeš vyrušit během 
vyučování. V ostatních případech,“ předklonil se Snape tak, že jeho zahnutý nos byl 
nebezpečně blízko, „ne. Je to jasné?“ 

„Ano, pane,“ zamumlal Harry. „Moje chyba, myslel jsem, že vás to bude zajímat.“ 

„Nemohu nechat studenty bez dozoru, abych hledal hada, Harry. Dokonce ani tvého hada.“ 

Harry zkřížil ruce na prsou a díval se jinam. „V pořádku. Chápu.“ 

Snape vzdychl a rukou si prohrábl vlasy. „Tak a teď k magii. Přines hůlku a zkus pár kouzel.“ 

To už Harry sice udělal, ale neměl náladu se Snapem mluvit, a tak jich prostě pár vyzkoušel: 
Lumos, Incendio, Wingardium Leviosa, a tak dál a stále hlasitěji. Dokonce pronesl i Expecto 
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Patronum, říkal si ale, že by nefungovalo, i kdyby jeho magie byla zpět, protože se nedokázal 
dost soustředit na šťastné vzpomínky. Nemohl. Příliš se na Snapea zlobil. 

Žádné z kouzel nefungovalo. Ani jedno jediné. 

Draco to celé ještě zhoršil. „Harry,“ řekl, když ho následoval do ložnice, kam nebelvírský 
chlapec šel odložit hůlku. „Je to jenom had. Nemůžeš čekat, že Severus ohrozí své studenty...“ 

„Sklapni,“ odsekl Harry. „Nechci o tom mluvit, ok? Je mi to všechno úplně jasné.“ 

„Včera jsi měl důvod trucovat...“ 

„Drž hubu.“ 

A tak to Draco udělal. 

***

Harry byl v pokušení znovu vynechat večeři, ale měl pocit, že Snape by stěží byl dvakrát za 
sebou tak tolerantní. Navíc byl hladový, takže zalézt si do pokoje by bylo dětinské. Uznal to, i 
přes to, jak byl na Snapea naštvaný. 

Jídlo, co se Harryho týkalo, proběhlo v poněkud napjaté atmosféře. Snape vypadal naprosto 
spokojeně, když s Dracem rozebíral rozdílné účinky Maskovacího lektvaru na studenokrevná 
zvířata. Harry měl několikrát potřebu zařvat na Snapea, že jediná studenokrevná potvora je tu 
on... ale dokázal tomu odolat. Nechtěl, aby kvůli němu obě jeho koleje přišly o body, a navíc, 
když o tom tak přemýšlel, vůbec si nebyl jistý, že by ho Snape potrestal zrovna takhle. Mohl ho 
poslat třeba čistit kotlíky nebo něco podobného, a tak raději kypěl potichu. 

Jako desert bylo něco hebkého, sladkého a navrchu s vrstvičkou karamelu, co se jmenovalo 
crém bruleé. Harrymu se to zdálo dost nevábné, a když si poprvé nabral, byl v pokušení říci, že 
něco tak hnusného jíst nebude. Jenže Draco se nad každým soustem tak rozplýval nadšením, 
že neodolal a ochutnal to. 

Do háje, bylo to tak skvělé, že mu to téměř spravilo náladu. Téměř. Snape se své porce nedotkl, 
dal přednost sklence Rýnského. Poté, co Harry dojedl svou porci lahodného krému, Snape 
vytáhl z kapsy dopis a přes stůl mu ho podal. „Tohle přišlo. Jak chceš abych odpověděl?“ 

Harry byl tou otázkou poněkud překvapen, rozbalil pergamen a četl: 

Vážený profesore Snape, 

jsem si jistá, že již víte, že Ronald Weasley a já jsme včera navštívili Harryho. Byli jsme velmi 
překvapeni, když jsme se dozvěděli, že jste jej adoptoval. Obávám se, že naše reakce mohla 
Harryho poněkud rozrušit a chtěla bych se za to omluvit. Přeji si pro Harryho jen to nejlepší a 
rozhodně jsem ho nechtěla zarmoutit. Nicméně cítím povinnost sdělit Vám několik věcí.  
Bezpochyby řeknete, že to není moje věc a netýká se mě to. Dovoluji si nesouhlasit. Jste 
Harryho přítelem až v poslední době. Já jsem byla jeho nejlepší přítelkyně posledních pět let. 
Takže jsem přesvědčená, že starost o něj je moje věc. A nepokládám za troufalé, když poukáži 
na to, že jej neznáte natolik, abyste pochopil celou jeho osobnost. Jak byste mohl, většinu z 
těch pěti let jste strávil tím, že jste se k němu choval zlomyslně a krutě. Samozřejmě vím, že 
jste byl několikrát nápomocný při záchraně jeho života, ale častěji jste jeho život proměnil v 
utrpení. Není tedy racionální předpokládat, že to náhlé zalíbení Harryho ve Vás musí mít nějaký 
nezdravý důvod? Neznám všechny podrobnosti, ale jeho tak zvaná rodina ho úplně vyřadila z 
toho, co většina z nás pokládá za normální rodinný život. Od jedenácti let byl zatížený nejenom 
slávou, ale i vědomím, že mnozí z našeho světa by jej chtěli zničit pro něco, co udělal jako dítě. 
Nemůže být zdravé, že jste byl také jeden z nich. A nyní Vás tvrdošíjně nazývá otcem. Nezdá se 
Vám to divné? 

Se vší úctou si dovoluji tvrdit, že Harry se na Vás pravděpodobně zafixoval poté, co se, po své 
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příšerné zkušenosti se smrtijedy, neměl na koho jiného obrátit. Pokud se nad tím zamyslíte, 
musí Vám dojít, že se to stalo takhle. A mimo to, pokud necháme stranou dobré úmysly, 
napomáhal jste smrtijedům, kteří mu o Samhainu způsobili tak příšerná zranění. Není to 
normální, že jste pro něj momentálně nejdůvěryhodnějším člověkem. Muselo se to stát v 
období po Samhainu, kdy trpěl bezpochyby krutými bolestmi a byl na vás ve všem naprosto 
závislý. Vytvořil si k Vám nepřirozené pouto. Adopce sice tomuto poutu dává pečeť legality, ale 
protože to pouto samo o sobě je nezdravé, je i ta adopce špatná myšlenka. 

Chápu, že v současnosti je pro Vás výhodné být Harryho otec, a samozřejmě bych ho nikdy 
vědomě neohrozila. Takže nenavrhuji, abyste změnili váš legální status, ale prosím, 
nepovzbuzujte ho, aby k Vám ještě více přilnul. Není pro něj dobré, aby ve Vás viděl otce, když 
jste byl prostě jen člověk, který byl k dispozici, když on někoho potřeboval. 

S úctou 

Hermiona Grangerová 

„Strhnete body Nebelvíru ?“ zeptal se Harry poté, co dopis dvakrát přečetl. 

Snape zavrtěl hlavou. „Nemohu přijmout za své její pocity, ale uvědomuji si, že je sděluje 
upřímně a zdvořile. Moje otázka trvá. Jak chceš, abych odpověděl?“ 

„No, hmm... hlavně ji neproklejte,“ bylo všechno, na co se Harry zmohl. 

Snape netrpělivě zavrčel a vysvětloval: „Harry, nebudu strhávat žádné body a nemám v úmyslu 
tu mladou dámu trestat.“ 

Harry se zamyslel. Co by tak chtěl, aby Snape udělal s Hermionou? „Předpokládám, že byste jí 
měl napsat a vysvětlit jí, v čem se mýlí. Já jsem se o to pokusil, ale ona mě neposlouchala, 
protože si myslí, že jsem úplně mimo.“ Očekával, že Snape odmítne. Mimo jiné, nebylo úplně 
obvyklé, aby učitelé psali svým studentům. 

Snape ale jen přitakal a přivolal si pergamen a brk. Asi pět minut přemýšlel nad tím, co odpoví, 
a potom bez váhání nebo škrtání psal. „Chceš to vidět?“ 

Stále ještě trochu rozzlobený Harry brblal: „Vy mi to chcete ukázat?“ 

„Váhám,“ odpověděl Snape a jeho oči byly neproniknutelné. „Dělej jak myslíš.“ Postavil se, 
odešel od stolu a zamířil do kanceláře, bezpochyby známkovat eseje. 

„Zaslouží si, aby ses k němu choval lépe,“ zlobil se Draco, který kouzlem poslal nádobí do 
kuchyně. „Co se týče Salsy neudělal nic špatně. Jak by ses cítil, kdyby opustil třídu a pak bys 
zjistil, že někdo kvůli tomu skončil v nemocničním křídle?“ 

Draco měl pravdu a Harry to věděl. Ale stále se nemohl srovnat s tím, že mu Snape kvůli 
použití krbu vynadal. A ani se nezdál být šťastný, že Harry dokázal použít letax. 

„Prostě mě jen nech přečíst ten dopis,“ bručel a studoval tu dlouhou řadu klikyháků, ze kterých 
byla složena slova. 

Slečno Grangerová, 

i pokud necháme stranou Vaše skrupulózní obavy o Harryho blaho, měla byste být opatrnější, 
než Vás Váš infantilní prekoncept ratifikujete. Harryho afinita ke mně není v žádném případě 
patologická. Je založena na synergii mnoha faktorů a byla utvrzena během otřesných událostí 
Samhainu. 

Cítím se inzultován Vaším obviněním, které je implicitně obsažené ve Vašem dopise a to, že ho 
nepovažuji za svého syna. 
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Je zjevné, že psychologie není Vaším métier. 

Profesor Severus Snape. 

Harry si nemohl pomoci, ale na dopis prostě jen zíral. Aniž by cokoli řekl Dracovi, vyrazil do 
Snapeovy kanceláře a zaútočil: „Co to je, test inteligence? Rozumím tak každému třetímu 
slovu!“ 

Snape vzhlédl od pokaňkaného pergamenu, který měl před sebou. „Trochu obskurní, že?“ 

„Cože?!“ 

Snape se pousmál a odložil brk. „Použil jsem příliš mnoho komplikovaných slov?“ 

„Vy víte, že ano! Pokoušíte se dokázat, že jste chytřejší než Hermiona? Ale to ona přece ví. A 
jestli chcete něco vědět, je od vás sprosté takhle jí to dokazovat.“ 

Snape si odhrnul vlasy z obličeje. „Ve skutečnosti jsem složil slečně Grangerové poklonu.“ 

„Prekoncept, pro Merlina? Opravdu si myslíte, že zná slovo jako prekoncept? Vzbuďte se.“ 

„Zrovna tohle už je možná doopravdy moc,“ připustil Snape. 

Harry přivřel oči. „V těch kouzelnických scrabble jste mě nechal vyhrát, že jo? Proč jste se tedy 
tak namáhal a nechal mě používat mudlovská slova, když jste stejně nehrál naplno?“ 

Snape se usmál. „Nemohl jsem si nechat ujít možnost naučit se tak fascinující slova, jako 
například hic.“ 

„Z tohohle dopisu je mi hic,“ odsekl Harry, ačkoli si nemohl pomoci a smál se také. „Mohl byste 
mi říct, co je v něm více méně napsané?“ 

Snape si od Harryho vzal dopis, držel ho oběma rukama a překládal. „Chápu, že máte starosti o 
Harryho, ale nemáte vůbec v ničem pravdu. On je v pořádku a my dva jsme se začali mít rádi 
ještě před Samhainem. Jak si můžete dovolit říkat, že není můj syn. Ničemu nerozumíte. Váš...“ 

Harry se kousl do rtu. „No... hádám, že ta komplikovanější verze bude pro Hermionu jaksi... 
ehm... přijatelnější.“ 

„Také si to myslím,“ odvětil Snape, sroloval pergamen a připsal adresu. „Donesu to do Sovince 
teď, takže si to bude moci přečíst u snídaně.“ 

Harry přikývl. „Mám také nějakou poštu, mohu vám ji dát?“ Zašel si pro ni a cestou se zeptal 
Draca, jestli také nechce něco poslat. 

Když se vrátil ke Snapeovi, zhluboka se nadechl a pokusil se dospělým tónem říct: „Trápí mě, že 
jste mě neposlouchal, když jsem mluvil o Salse, pane.“ 

„Mě trápí, pokud si myslíš, že bych ohrozil své studenty kvůli tvému pohodlí...“ 

„Neřekl jsem, že byste měl, pane!“ 

Snape obešel stůl a vzal si od Harryho dopis. „Ale myslíš si, že bych měl. A to je špatně, Harry. 
Máš přednost přede všemi, ale musíš pochopit, že se to nevztahuje na tvého mazlíčka.“ 

„Stačilo by mi, kdybyste mě alespoň chvíli poslouchal,“ namítal Harry. „Kdybyste tak rychle 
nezmizel, mohl jsem vám to celé vysvětlit a zeptat se vás, jestli existuje nějaký protijed.“ 

„A než bychom tenhle rozhovor dokončili, nezůstaly by Cumberbundsovi v ruce ani kosti.“ 
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„Já vás chápu,“ vzdychl Harry a prohlížel si svoje boty. „Ale byl jste na mě tak naštvaný, že vám 
bylo úplně jedno, že mi dnes fungoval letax. Chci tím říct, že jste ze mě neměl radost.“ 

Snape dal prst pod chlapcovu bradu a donutil ho podívat se mu do očí. „Nechci, aby sis myslel, 
že to, jestli z tebe budu mít radost, nebo na tebe budu pyšný, je založeno na tvých 
schopnostech!“ 

Harry zamrkal. Mělo to znamenat budu se o tebe starat, ať už se tvoje magické schopnosti vrátí  
nebo ne? Samozřejmě, že věděl, že ho Snape neadoptoval, protože se předpokládá, že zabije 
Voldemorta. Ale nyní se to zdálo víc jako něco, s čím mohl počítat, co ho posilovalo. 

„To je dobře, řekl bych,“ připustil Harry a věnoval Snapeovi kradmý pohled. Měl chuť ho 
obejmout, ale nebyl si jistý, jak to udělat. Ten nápad mu připadal nemístný. „Když se vrátím k 
tomu letaxu, co myslíte, že to znamená?“ 

„Chtěl si se mnou naléhavě mluvit,“ vysvětloval Snape a udělal krok dozadu. „Je možné, že 
pocit zoufalství ti pomohl odblokovat tvoji sílu. Je to naléhavost, která podnítila tvoji divokou 
magii, a včera to byla naléhavost, která tě donutila pokusit se ji zastavit.“ 

„Takže říkáte, že Draco má pravdu a celý problém je v tom, že nechci být lepší, protože to 
znamená, že jednoho dne budu čelit Voldemortovi?“ 

„Obávám se, že mu budeš muset čelit tak jako tak.“ 

„Já také, ale to není odpověď na mou otázku.“ 

Snape pokrčil rameny. „Možná, že vůle je částí toho problému. Na druhou stranu si myslím, že 
by sis s tím neměl dělat starosti. Tvoje magie se vrátí, až na to budeš připraven, a jakkoli velký 
strach ti ji nepomůže přivolat dřív.“ 

„Ale, co když se už nikdy nevrátí? Chci tím říct, že použití letaxu nic neznamená, když nejsem 
schopen kouzlit. Potřebuji být schopen bojovat, abych se mohl bránit.“ 

„Když se nevrátí, tak se nevrátí,“ řekl Snape jemně s citem, kterému Harry trochu nerozuměl, 
dokud nedodal, „nebudeš proto o nic méně mým synem, jestli to je to, co tě trápí.“ 

Harryho ta slova zasáhla, ale stejně vzdychl. „Ale budu to méně já,“ vysvětloval. „Tomu asi 
nemůžete rozumět. Před tím, než jsem se dozvěděl, že jsem kouzelník, jsem byl nikdo. A teď 
každý, kdo se na mě podívá ví, že jsem Harry Potter, superkouzelník. Myslí si, že jsem vyhrál 
ten proklatý Turnaj tří kouzelníků! Chtěl jsem ho vrátit a dát do Denního věštce oznámení, že 
Skrk mi pomohl vyhrát podvodem, ale samozřejmě, že to nešlo, protože lidé přeci potřebují 
hrdinu, že?“ 

„Ty rád přeháníš, viď. Myslíš, že všichni vidí v Harrym Potterovi jen čaroděje?“ 

„Vy a moji přátelé ne,“ připustil Harry 

„A všichni, co tě znají,“ doplnil ho Snape. „Mohl bych si stěžovat úplně stejně. Jen ti, kdo mě 
opravdu znají, vědí, kdo doopravdy jsem, Harry. Protože celý můj zjev křičí černý mág, není to 
tak?“ 

„Jo, ale vy ten obraz podporujete,“ opáčil Harry. „Jste vždy v černé, jako chodící smrt. A ehm... 
tedy... no... celý váš vzhled je poněkud... odpuzující?“ Chtěl ještě říct něco k vlasům, ale 
nakonec se rozhodl, že bude lepší se o nich nezmiňovat. „A to nemluvím o tom, jak ohavně se 
dokážete zcela s rozmyslem chovat.“ 

„Chtěl jsem jen vysvětlit, na základě čeho jsem posuzován. Třeba Draco je posuzován podle 
peněz a jména, ty podle své jizvy.“ 

„A Hermiona podle své inteligence a Ron podle bratrů. Pochopil jsem. Ale stejně si myslím, že 
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to mám horší.“ 

„Máš,“ souhlasil Snape. „Ale rozdíl je v míře, nikoliv v podstatě. Nejsi tak sám, jak si myslíš, ani 
jak se cítíš. A svojí magii dej čas. Tvoje temné síly se vyvíjejí, to už je jasné. Poprvé jsi byl 
schopen je kontrolovat a potlačit je. Nyní se ti podařilo užít letax, i když to bylo pokaždé, když 
jsi se cítil zoufalý.“ 

Harryho před nutností odpovědět zachránil Draco, který si odkašlal ve dveřích kanceláře. „Jsou 
tu nějací lidé, kteří se přišli podívat na Harryho.“ 

„Lidé?“ zeptal se Snape ostře. 

„Nebelvírští.“ 

„Ron a Hermiona?“ 

„Hermiona s celou hordou,“ vrčel Draco. „Neptej se mně kdo. Copak myslíš, že znám všechny 
tvé spolužáky z koleje jménem? Jo, myslím, že jsem v tom davu zahlédl Longbottoma a jednu z 
holek Pattilových. Tentokrát tu druhou.“ 

Harry vyšel do dveří kanceláře, ale tam se zastavil: „O kolika lidech tu vlastně mluvíme?“ 

„O deseti nebo dvanácti. Přesně to nevím, je jich plná hala.“ 

„Tys je nepozval dál?“ podíval se Harry krátce na Draca. 

„Poté, co jsem se nad tím zamyslel, ne,“ řekl Draco hlasem tak vážným, že podobný od něj 
Harry snad nikdy neslyšel. Otočil se k učiteli Lektvarů. „Chtěl jsem se nejprve zeptat tebe, 
Severusi. Zdá se mi, že mají dost příšernou náladu. Trochu se obávám, že přišli Harryho vyloučit 
z Nebelvíru.“ 

Harry zaťal zuby: „Jo, tak to bychom se na to měli jít podívat.“ 

„Něco takového se jim nemůže povést,“ ujistil ho Snape. 

„Mohou způsobit, že se bude cítit tak nevítaný, že to pro něj bude skoro stejné,“ poznamenal 
Draco. 

„Proč se prostě nejdeme podívat, co chtějí?“ navrhl Harry se staženým žaludkem. Bylo to tak 
nespravedlivé. Nechtěl volit mezi svým nově nalezeným otcem a svojí kolejí! Ale nechtěl volit 
ani mezi Snapem a Ronem. 

Ale bude to muset udělat, tak jde na to. 

„Tak jo,“ rozhodl se Harry, „když to budu odkládat, nestane se to snazší.“ Už byl skoro v 
otevřených dveřích kanceláře, když si všiml, že Snape se vrátil ke známkování esejí. „Co to 
děláte? Musíte jít se mnou. Jako morální podpora.“ 

„Moje přítomnost by to jen zhoršila,“ tiše protestoval Snape. „A opravdu, Harry, nechci stát 
mezi tebou a tvými přáteli, třebaže je moc v lásce nemám.“ 

„A já zase nechci předstírat, že pro mne nejste to, co pro mne jste, a je mi jedno, že oni vás 
nemají rádi,“ ostře odpověděl Harry. „Jsem váš syn, ať se děje, co se děje, pamatujete? Totéž 
platí i z mé strany. Jste můj otec, ať se děje, co se děje. Takže jdeme.“ 

Kapitola 47. PLÁŠŤ A MASKA

„Pojďte dál,“ pozval je Harry a otevřel dveře dokořán. Jenže v momentě, kdy se Hermiona 
pokusila překročit práh, sjel do ní zelený blesk. Zaječela, uskočila a třepala rukou, jakoby se jí 
mohlo podařit bolest setřást. 

81 Kapitola 47. PLÁŠŤ A MASKA



„Věděl jsem to!“ vykřikl Draco a vyčítavě na ni zamířil prstem. „Jsou to nepřátelé a ona je jejich 
vůdce!“ 

„Pan Malfoy trochu… hmm… přehání.“ přerušil ho v klidu Snape. „Strážné kouzlo prostě jen 
nespolupracuje s Harryho magií. Takže, prosím, pojďte dál.“ 

Po Snapeově uvítání byli nebelvírští schopni projít dveřmi bez nehody. Harry si prohlížel ten 
zástup. Hermiona, Neville, Dean, Seamus, Ginny, Parvati, Colin, Dennis... následováni několika 
dětmi z prvního a druhého ročníku. Ron mezi nimi nebyl. Harry si nebyl jistý, jestli ho to má 
mrzet nebo má cítit úlevu. 

Nebylo tady dost místa, aby se všichni mohli posadit, a tak se rozhodli raději zůstat stát. Nikdo 
nevypadal, že by se mu chtělo promluvit jako prvnímu, popravdě většina vypadala dost 
vyděšena z toho, že se nachází v soukromé rezidenci obávaného učitele Lektvarů. Téměř nikdo 
z nich tady pochopitelně nikdy předtím nebyl. Neville vypadal tak nervózně, až Harryho 
napadlo, že během vyučování muselo dojít k nějaké nehodě. 

Možná, že se něco přihodilo ještě před hodinou mrzimorských prváků, přemítal Harry. To by 
vysvětlovalo, proč byl Snape tak podrážděný, když ho Harry vyrušil během vyučování. 

Harry otevřel pusu, aby jim řekl něco ve smyslu… vím, z bezpečných zdrojů, že mě nemůžete 
vyloučit z Nebelvíru jenom proto, že jsem byl adoptován, takže jestli je to všechno... jenže před 
tím, než mohl promluvit, Snape zahájil konverzaci sám. 

„Slečno Grangerová, jsem poněkud překvapen, že vás tu dnes večer vidím. Očekával bych, že 
budete čekat na moji odpověď na váš dopis.“ 

Hermiona pochopila, že je to kritika, zvedla nos trochu nahoru a odpověděla: „Měl jste v plánu 
mi odepsat? Vzhledem k tomu, že jsem vás ho viděla číst při snídani a teď už je pozdní večer, 
předpokládala jsem, že se s tím nebudete obtěžovat.“ 

Snape jí obdařil úsměvem ostrým jako břitva: „Potřeboval jsem čas, abych se poradil se svým 
synem.“ 

Ježkovy zraky, pomyslel si Harry. Mluvit o tom je jako hodit jim rukavici. Cítil, jak je celé jeho 
tělo napjaté, když čekal, jak si nebelvírští s tímhle komentářem poradí. 

Vlna nesouhlasu projela skupinou návštěvníků tak, že ji Harry téměř cítil. 

Hermiona vypadala poněkud překvapeně: „Vy jste ukázal Harrymu můj dopis?“ 

„Samozřejmě,“ Snape se na ni zlostně podíval, pohledem, ve kterém bylo jasně napsáno vy 
jste vynechala tu část, ve které jsem se zmiňoval o tom, že je můj syn? 

Hermiona se pokusila zachytit Harryho pohled. „Myslela jsem, že chápete, že se vás 
nepokouším urazit. Jenom se mi celá ta věc zdá tak nějak... podivná.“ 

„Mně se to podivné nezdá,“ oznámil Harry a strčil ruce do kapes. „A myslím si, že můj názor by 
měl být rozhodující. Jestli máte problém s tím, že jsem se stal profesorovým synem, je to váš 
problém a ne můj.“ 

Hermiona se kousla do rtu a vypadala, jako že ona s tím skutečně problém má, ale všechno, co 
řekla, bylo: „Nejsme tady, abychom se s tebou hádali. Mysleli jsme, že bys ocenil, když bychom 
ti ukázali, že tě podporujeme.“ 

„Podporujete?“ opakoval Harry pomalu s vyvalenýma očima. Ať se podíval kamkoliv, viděl 
váhavá přikývnutí. Jen Neville přikývl rozhodněji než ostatní a usmíval se. Ale stejně nevypadal 
příliš šťastný. Nervózně přešlapoval. 
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Harryho napadlo, že ve skutečnosti neví, co se vlastně stalo nahoře v nebelvírské věži, i když 
bylo zjevné, že něco ano. „Předpokládám, že už všichni víte,“ zeptal se opožděně, „že mě 
profesor Snape adoptoval?“ 

Hermiona zrudla: „Když jsi řekl, že poprosíš ředitele, aby to uveřejnil, Ron neviděl důvod... proč 
držet svůj vztek pod pokličkou. Když dnes ráno žádné takové oznámení nepřišlo, byl trochu 
vyděšený.“ 

„Měl by,“ chladně odvětil Harry. „A o čem přesně mluvil? Jen o mé adopci?“ 

Hermiona mírně přikývla hlavou a odpověděla tak na nevyřčenou otázku, stejně jako na tu 
zjevnou. „Nechal si většinu svých námitek pro sebe,“ řekla nahlas. 

Harry vycítil, že v tomhle má Hermiona určitě prsty. 

„Ale řekl všem, že díky adopci si změnil kolej,“ dodala. 

„Jsem stále Nebelvír!“ řekl Harry naléhavě a rozhlížel se, jako by se chtěl ujistit, že to všichni 
pochopili. 

„Jen jsem teď navíc i v koleji profesora Snapea. Ale až se moje magie vrátí, mám v plánu vrátit 
se do věže. Pokud tam tedy budu vítán,“ nemohl si Harry odpustit komentář. 

„Samozřejmě, že budeš vítán, Harry,“ vydechla poděšeně. „Jak tě vůbec mohlo napadnout...“ 

„A co třeba díky té scéně s Ronem? Nebo proto, že se všichni tváříte, jako kdybych byl v 
maléru?“ 

Pak promluvila Ginny a Harry se musel naklonit, aby na ni viděl, protože stála někde vzadu. 
„Můj bratr je opravdový pitomec,“ řekla takovým tónem, že Harrymu došlo, že přinejmenším 
ona slyšela ty nejhorší z Ronových obžalob. „A je mi to líto. Ale jestli vypadáme poněkud 
nevstřícně, je to možná tím, že se také netváříš příliš mile.“ 

Harry se kousl do rtu „Já... myslel jsem, že jste přišli sem dolů, abyste mi formálně oznámili, že 
teď už nechcete, abych patřil k Nebelvíru.“ 

Ginny na něj zírala, jakoby mu narostla druhá hlava. „Samozřejmě že ne, Harry. My všichni tě 
máme rádi!“ Někdo uprostřed zástupu se zachichotal a barva Ginnina obličeje se téměř 
přiblížila barvě jejich vlasů. „Takhle jsem to nemyslela,“ zavrčela a otočila se směrem k 
provinilci. 

„Já vás také mám rád,“ odvětil Harry a polkl. Dal si záležet na tom, aby se nedíval přímo na 
Ginny, když to říkal. „A opravdu by mě mrzelo, kdybych musel volit mezi mojí kolejí a mým 
otcem.“ 

Několik Nebelvírských po těch slovech ztuhlo. A tak Harry vzdychl. 

„Ano, on je můj otec,“ trval na svém. „Podívejte,“ a s tím se vydal ke knihovně, stoupl si na 
špičky, aby dosáhl na adopční smlouvu. Když ji narovnal, Colin vytáhl ze svého hábitu foťák a 
cvakl spouští. Oslepující světlo donutilo Harryho zavřít oči. 

Podal svitek Deanovi a Seamusovi, protože se natahovali přes Hermionino rameno, aby lépe 
viděli. 

Hermiona se na něj zamyšleně podívala: „Nikdo nepochyboval o tvých slovech, že to celé 
prošlo oficiální cestou, Harry.“ 

„Ano, já vím. Ale když to vidíš, je to tak nějak víc doopravdy, ne?“ zeptal se Harry. 

Zástupem Nebelvírských projela neurčitá vlna souhlasu. A předávali si mezi sebou pergamen. 
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Poslední ho dostala Hermiona, která ho podala Harrymu, aniž by se na něj podívala. 

Místo toho se opatrně podívala na profesora Snape. „Tvůj... ehm, otec, vypadal skutečně 
rozzlobený, když při snídani četl můj dopis. A tak mě napadlo, a mělo mě to už asi napadnout 
dřív, že rozzlobit tě na nás není dobré. Chci, abys věděl, že když si budeš potřebovat s někým 
promluvit, jsme tu pro tebe.“ 

Harry vytáhl ruce z kapes a narovnal se: „Od toho tu mám otce. Jak si myslíš, že jsme se 
spřátelili? Celé měsíce jsem s ním mluvil úplně o všem.“ 

„Chápu,“ zamumlala Hermiona, ale příliš to tak neznělo. „Ale možná bys mohl někdy 
potřebovat i někoho jiného. Někoho, kdo by viděl věci z pohledu tvého vrstevníka.“ 

Harry věděl, že je to od něj zlomyslnost takhle odpovědět, ale cítil, že to musí udělat. Možná 
proto, aby šokoval nebelvírské? A nebo proto, aby se pomstil Ronovi, přesto, že ten tam právě 
teď nebyl? Možná, zamyslel se, tak chtěl odpovědět kvůli Snapeovi, který ho už dlouho prosil, 
aby dal Dracovi šanci a on se o to pokoušel, ale nikdy Snapeovi neřekl, jak moc. Jak lépe to teď 
mohl ukázat Snapeovi i Nebelvírským najednou? 

„Je dobré vědět, že kdybych si chtěl promluvit s někým v mém věku, mám svoje přátele ve 
věži. Ale nezapomínej, že tady mám Draca, abych s ním mohl diskutovat o svých názorech.“ 

Zděšení bylo teď téměř hmatatelné. Hučení, které vypadalo, že se vsákne do zdí předtím, než 
zmizí. Harry si všiml, že Hermiona zaťala zuby tak, že to vypadalo, že jí prasknou. „Pokud bys 
potřeboval někoho s nebelvírským pohledem,“ chraptěla na pokraji zhroucení, „jsme tu pro 
tebe.“ 

Harry se cítil špatně. Tu část o Dracovi neměl říkat. Tentokrát jí hodil rukavici on. Na druhou 
stranu nechtěl skrývat, kým se stal. Nechtěl skrývat svou adopci, svou příslušnost ke dvěma 
kolejím a ani své přátele. 

Nikoho ze svých přátel. 

Vypadalo to, že Hermioně půjde pára z uší. Neville se oddělil od skupiny a vzal obě Harryho 
ruce do svých. Jeho prsty byly studené a třesoucí a pořád vypadal hrozně nervózní, ale jak by 
mohl nebýt, když Snape stál pět stop od něj, ruce překřížené na hrudníku a na celou scénu se 
díval jako jestřáb před útokem. Harry měl pocit, že jeho otec čeká na to, až někdo řekne jedno 
špatné slovo, a pak ho protáhne žhavým uhlím. 

„Harry,“ řekl Neville a jeho hlas zněl upřímně, i když v něm bylo znát napětí. „Víš, my tomu 
nerozumíme. Proč se ti líbí ta myšlenka na... ale fakt je, že tomu nemusíme rozumět. Jsi náš 
přítel, spolužák a také chytač, pokud budeš ještě někdy létat. A to je všechno, co jsem chtěl 
říct.“ 

Ginny se protlačila zástupem vylovila něco ze svého hábitu. „Tohle jsme všichni dohromady 
udělali pro tebe, Harry.“ 

Když vtiskla Harrymu do ruky malou kytici, cítil, jak se mu do očí hrnou slzy. „Přání?“ zeptal se, i 
když bylo zjevné, že na jeho otázku není nutné odpovědět. 

Ginny přikývla a její oči byly také trochu vlhké: „Nevidíme ti do hlavy, vždyť víš. Nedozvíme se, 
jak se to celé stalo, dokud nám to neřekneš...“ 

„Vy jste se neobtěžovali navštívit mě,“ poukázal Harry. 

„Já jsem tady byla šestkrát,“ odsekla Hermiona. „A ty jsi mi nikdy neřekl, co se děje.“ 

„Nechtěl jsem se kvůli tomu hádat! Ale věděla jsi, že jsem se spřátelil se Snapem i s Dracem! 
To jsem nikdy neskrýval!“ 
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„Nezáleží na tom,“ přerušila je náhle Ginny a zpražila je pohledem, který pak ale náhle zjihl. 
„Nezáleží na tom, jak... špatné se nám to zdálo, pochopili jsme, že musíme podpořit tvoje 
rozhodnutí. Přejeme ti jen dobré věci, Harry. A rádi tě uvidíme ve věži tak brzo, jak jen to bude 
možné.“ 

„Pokusili jste se sem dostat Rona, aby řekl totéž, že? Ale on nepřišel.“ Konstatoval Harry 
smutně. Vzdychl a prohlížel si Přání, které držel v ruce. „Děkuji vám. Hodně to pro mě 
znamená.“ 

Ginny se otočila na profesora Snapea. „Vám přeji také mnoho štěstí, pane.“ Řekla a to 
prohlášení znělo jasně a čestně. 

„Děkuji vám, slečno Weasleyová,“ odvětil Snape a mírně se uklonil. 

Hermiona si odkašlala a ten zvuk se rozlehl po celém sklepení. Vypadalo to, jako že hledá slova. 
Pokoušela se popřát Snapeovi štěstí, ale nebylo toho schopna? Nebo chtěla říct něco jiného? Ať 
už měla jakýkoli záměr, Snape promluvil předtím, než se ticho stalo příliš tísnivé. 

„Už je po večerce,“ poukázal a jeho hlava se mírně pohybovala, jak počítal studenty. „Třináct 
Nebelvírů, co nejsou i přes tuto pozdní hodinu v posteli,“ potřásl hlavou a znechuceně mlaskl 
jazykem. „Věřím, že takové chování přede mnou je důvodem ke změnám na počítadlech.“ 

„Prosím, pane...“ protestoval Harry a koutkem oka viděl, jak se Draco uculuje. 

„Musíš mě nechat to udělat, Harry,“ nenechal ho Snape domluvit. 

„Ale profesore...“ 

„Dost, Harry,“ řekl Snape a jeho hlas byl neústupný. Chvíli na chlapce zíral, a když se Harry 
rozhodl být zticha, tiše řekl: „Dvacet bodů pro Nebelvír.“ A mávl hůlkou, aby příkaz potvrdil. 

Prohlášení bylo následováno ohromeným tichem. Nakonec ho prolomil Neville, když se zeptal 
Seamuse hlasem, který mu přeskakoval a byl téměř na hranici slyšitelnosti. 

„Pro? Opravdu říkal pro?“ 

„Ne, máš halucinace, Longbottome,“ vložil se do hovoru Draco protivným tónem. 

„To by stačilo, Draco,“ řekl Snape a pak se otočil k mírně se třesoucímu Nevillovi. „Ano, pane 
Longbottome, řekl jsem pro. Nicméně budu nucen odečíst Nebelvíru daleko více bodů, pokud tu 
vy a vaši přátelé hodláte setrvat. Přestože chválím to, jak podporujete Harryho, předpokládám, 
že si jste vědomi, že nepodporuji noční výlety studentů.“ 

Hermiona přikývla: „Přijdu se sem dolů za tebou podívat zítra, Harry,“ slíbila a její hlas 
prozrazoval, že teď bude chodit každý den, pokud si to dokáže zorganizovat. A bude pátrat po 
okamžiku, kdy by ji Harry mohl potřebovat... „Myslím, že teď už sem trefím. Já... já bych si 
přála, abych nemusela jet domů na prázdniny, možná bych tu měla raději zůstat s tebou...“ 

„Hermiono,“ jemně ji přerušil Harry, „ty mi pořád nerozumíš. Jsem v pohodě, těším se na to, že 
konečně strávím Vánoce s rodinou.“ 

„Tady je vaše odpověď, slečno Grangerová,“ oznámil Snape a podával jí malý pergamenový 
svitek. „A na rozdíl od vašeho dopisu v něm nenajdete ani jeden prekoncept.“ 

„Moje tvrzení nejsou nepodložená!“ bránila se Hermiona. 

Snape věnoval Harrymu kosý pohled, který ho donutil podívat se jinam. Takže Hermiona znala 
ještě šílenější slova, než si Harry dokázal představit... a Snape četl její eseje. To znamená, že on 
to věděl. 
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„Slečno Grangerová,“ objasňoval jí Snape, „vaše eseje se jimi jenom hemží, chtěl bych, abyste 
příště vyšla z faktů.“ 

Hermiona se zamračila, pak se rychle donutila nasadit neutrálnější výraz, když se otočila na 
Harryho. 

„Dobrou noc.“ 

„Dobrou noc,“ odpověděl jí Harry a zopakoval to ještě několikrát, jak vyprovázel nebelvírské 
ven. 

Když se dveře za nimi konečně zavřely, opřel se o ně a téměř mu přestaly sloužit nohy. 

„To proběhlo lépe, než jsme čekali,“ poznamenal Snape neutrálně. 

Harry přikývl: „Díky za ty body.“ 

Snape nad tím mávl rukou. 

„Ne, vážně, bylo to skvělé,“ trval na svém Harry. „Nikdy bych nevěřil, že přičtete Nebelvíru 
nějaké body, pane.“ 

„Však já je zase odečtu, až pan Longbottom opět rozpustí lavici.“ 

Harry si přikryl ústa rukou. Nevillovi už se podařilo rozpustit kotlík, ale lavici? „To se stalo dnes, 
pane?“ 

Snapeův výraz byl výmluvnější než všechny odpovědi. 

„Tak to od něj teda bylo vážně statečné, že sem přišel,“ uvažoval Harry nahlas. 

Snape opět neodpověděl, ale ani to nebylo potřeba. Body mluvily samy za sebe. 

Draco se vztekal: „Jasně, Severusi, proč bys jim nedal body za to, že ukradli můj geniální 
nápad.“ 

„Tvůj nápad?“ zeptal se Harry překvapeně. 

„Přání všeho dobra je pro mimina, Harry,“ stěžoval si kousavým tónem. „Byl to můj nápad, 
přizpůsobit to adopci. Tvoji kolegové z koleje jsou prostě jen banda plagiátorů.“ 

„Myslím, že bys obdivoval každého Zmijozela, který by si dokázal přivlastnit cizí nápad,“ 
poznamenal Snape. 

„Jo, ale oni nejsou ze Zmijozelu!“ 

„Jsou to moji přátelé,“ připomněl mu Harry. „Neoceňuji jejich úsilí o nic méně, než jsem ocenil 
tvoje. A mimo to, samozřejmě, že vím, koho to napadlo jako prvního, ta čest patří jenom tobě.“ 

Draco skousl rty, ale pak se jeho tvář přeci jen trochu rozjasnila, když mu to došlo. 
„Přinejmenším ti snad Grangerová tentokrát nebude pomáhat ve vyhledávání těch rostlin. Ani 
ona, ani nikdo z Nebelvíru. Budeš si muset udělat svůj vlastní průzkum a to je dobře.“ 

„Chtěl jsem napsat Padmě,“ zkoušel to Harry. 

Očekával nějakou reakci od Draca, ale byl to Snape, kdo se chopil slova. „Ty,“ oznámil a díval se 
přitom zblízka na Harryho a jeho tmavé oči byly nesmlouvavé, „se budeš tentokrát chovat jako 
řádný mladý kouzelník. A to znamená, že Přání svých přátel rozluštíš sám.“ 

„Ano, pane,“ zamumlal Harry a sklopil oči. Když požádal Hermionu, aby mu pomohla, 
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nepřipadalo mu to, jako něco špatného. Ale teď měl pocit, že tím Snapea zklamal. A byl sám 
překvapen, jak málo se mu ten pocit líbil. „Takže... po jakých rostlinách mám pátrat?“ A přistrčil 
přání Snapeovi, aby si ho mohl lépe prohlédnout. 

Jeho otec založil ruce na prsou. „Věřím, že přiměřeným následkem tvého chování bude, když si 
tentokrát budeš muset přijít na všechno sám. Řeknu ti jen tohle. Tvoji přátelé možná nenašli 
slova, ale řekli ti to prostřednictvím tohoto malého symbolu.“ 

Harry si nemohl pomoci a rozesmál se. Snape byl někdy tak moc zmijozelský. „Jen se pokoušíte 
napnout moji zvědavost, abych se pustil do hledání.“ 

„Draco?“ zeptal se Snape zvláštním tónem, ale druhý chlapec ho pochopil. 

„No, určitě to není průměrné Přání,“ odpověděl Draco. „Je poněkud záludné. Myslel jsem si, že 
nebelvírští mají být odvážní.“ 

„Dobře,“ souhlasil Harry a se smíchem dopadl do křesla. Přání si postavil na stolek před sebe. 
Gestem přizval ty dva, aby se také posadili. „To stačí. Chci to rozluštit!“ 

„Myslíš, že ti Grangerová řekla do obličeje, co si doopravdy myslí?“ snažil se ho zastrašit Draco. 

„Ale ano, ona ano,“ trval na svém Harry, ale jeho smích náhle vyhasl. „Opravdu, nejsem si jistý, 
jestli bych měl být podrážděný jejím postojem nebo dotčen jejím znepokojením.“ 

„Co tím chceš říct?“ zeptal se Snape a opatrně si ho prohlížel. 

„Nemohu uvěřit, že jste na to nepřišli,“ zamumlal Harry a třásl hlavou. „Hermiona přece řekla, 
že mi přišli vyjádřit podporu. A to je přesně to, co udělali. Chci tím říct, ona ve skutečnosti moje 
rozhodnutí nepodporuje, ale myslí si, že je potřeba udělat něco, co bych vnímal jako akt 
podpory. Abych měl ke komu utéct, až celá ta adopce skončí průšvihem. Ne, že bych si myslel, 
že se to stane,“ pospíšil si s vysvětlením. „Mluvím za Hermionu.“ 

„Zřejmě,“ odvětil Snape ironicky a natáhl si nohy. „Nemohu kritizovat tvoji analýzu úmyslů 
slečny Grangerové, ačkoli jsem měl pocit, že v projevu ostatních ze skupiny bylo o něco víc 
upřímnosti.“ 

„Ano, Neville a Ginny,“ souhlasil Harry. „Ale to dává smysl. Neville ví, jaké to je být tak dlouho 
bez rodičů, a Ginny se pokusila zahladit Ronovu chybu. A oba jsou opravdu slušní. Chci tím říct, 
že pravda je, že jste byl odporný na Nebelvír po celá léta.“ 

„Řekl jsem ti, Pottere, že Severus musel udělat něco s tím Brumbálovým předsudkem proti 
Zmijozelu...“ 

Snape dlouze vzdychl a sáhl pro svoji hůlku: „Deset bodů ze Zmijozelu...“ 

„Ne,“ přerušil ho Harry. „Prosím. Říkám mu Malfoyi každou chvíli, když tu nejste. My tím 
nemyslíme nic zlého, pane profesore. Teď už ne.“ 

„Už bráníš Zmijozel?“ přikývl Snape s překvapeným výrazem a schoval hůlku zpátky do hábitu. 
„Musím připustit, že jsem rád.“ 

„Bránil jsem Draca,“ zamumlal Harry. „Přišel čas oplatit mu laskavost.“ 

„Zdá se, že vy dva jste se opravdu spřátelili,“ poznamenal Snape a vypadal ještě spokojeněji. 

„Jo, řekl bych, že jo,“ souhlasil Harry. Podíval se na Draca a očekávala úsměv nebo 
přinejmenším pobavení, ale stříbrné oči zmijozelského chlapce byly tvrdé a zářivé. „Co je?“ 
zeptal se Harry. 

„Co je špatně?“ 
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Draco zavrtěl hlavou, jako by si ji chtěl vyčistit a nasadit obvyklý znuděný výraz: „Ale nic, jen 
jsem si na něco vzpomněl.“ 

„Draco,“ vybídl ho Snape naléhavým hlasem. 

„To nic,“ odsekl Draco. „Nech to být, Severusi.“ A s těmi slovy odešel z pokoje. 

„Ehm... řekl jsem něco, čím jsem se ho dotkl?“ zeptal se Harry. 

„Naznačil jsi, že mu důvěřuješ,“ poznamenal Snape. „Jak moc?“ 

Harry se předklonil a podíval se na přání. „No... já nevím, jak by se to dalo měřit. Chci tím říct, 
myslím si, že je na mojí straně. Ale stále ještě nerozumím tomu proč. Předtím mě nenáviděl. 
Proč najednou riskoval, že bude zapuzen a zabit, aby mi pomohl? To je to, proč o tom radši 
nepřemýšlím, pane profesore. Protože to nedává smysl. A čím víc o tom přemýšlím, tím méně 
mu věřím.“ 

„Ale?“ vybídl ho Snape. 

„Ale, i když to nedává smysl, stalo se tolik věcí,“ vzdychl Harry. „Hůlka, učení, Darswaithe a 
dokonce mě chránil před mými vlastními přáteli. Viděl jste to v myslánce, jak vyskočil, aby se 
ujistil, že Ron na mě nesešle nějakou kletbu. Takže ano, věřím mu. Řekl bych. Jenom ještě 
nerozumím tomu, proč on věří mně.“ 

Snape něco zvažoval a poklepával si přitom prstem o tvář. 

„Pana profesore?“ 

„Dojdi pro Draca a řekni mu, že si s ním chci o samotě promluvit,“ oznámil Snape. 

„O mně?“ 

Snape se na něj chladně podíval: „O něm.“ 

Později, když se dveře kanceláře za oba Zmijozely zavřely, Harry vyndal Salsu z krabice a 
prohlédl si ji v tom poloprůsvitném stavu a šel spát. Nevěděl, jak dlouho Snape mluvil s 
Dracem. Věděl jen, že se druhý chlapec nevrátil do ložnice dříve, než on usnul. 

***

Už druhý dne po sobě scházel Snape na snídani. Z toho, co Hermiona řekla, věděl, že Snape 
předešlý den jedl ve Velké síni. Přemýšlel, jestli to byla Brumbálova poznámka, co to způsobilo. 
Chodil teď Snape častěji jíst se svými kolegy? 

Samozřejmě, že nevěděl, jestli je dnes Snape opět ve Velké síni. Věděl jen, že někdy jídlo 
vynechává. Harry často hladověl, takže byl dost naštvaný na někoho, kdo nechával výborné 
jídlo ladem. Věděl, že by neměl Snapea s takovými věcmi otravovat, ale nemohl si pomoci a 
přemýšlel, co udělat s jeho tendencí nestarat se o sebe. 

Draco byl nezvykle tichý a zřejmě neměl hlad, ale nebylo to tím, že by nerad jedl. Harry vstal 
první a úspěšně použil krb, aby objednal cokoliv vhodného. Potěšilo ho, že krb fungoval, přesto, 
že to nebylo naléhavé, jak říkal Snape. Možná, přemýšlel Harry, když bude věřit tomu, že se mu 
podaří nějaké konkrétní kouzlo udělat, pomůže to probudit jeho síly. 

Draco dostal vařená vejce a žitný toast, ale místo toho, aby jedl, míchal žloutek vidličkou. 
Vypadal, jako by vůbec nespal. 

„Draco,“ naléhal Harry. 
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Chlapec se na něj podíval zarudlýma očima, ale neodpověděl. 

„Co je?“ zeptal se ho Harry opatrně. „Nepomohlo ti, když sis promluvil se Snapem? Mě to 
vždycky pomůže.“ 

Dracova odpověď byla tak tichá, že ji Harry téměř přeslechl. „Nepomohlo mi to.“ 

To Harryho překvapilo. Nakolik mohl říci, měl Snape velký dar analyzovat problémy a vidět 
jejich řešení. Harry si říkal, že to musí být tím, že už roky bral vážně svou povinnost ředitele 
koleje. „Neměl pro tebe žádné řešení?“ vyzvídal Harry. 

„Chce, abych udělal něco, co já nemůžu,“ zamumlal Draco a nechal svou vidličku s rachotem 
spadnout na talíř. Harry se zamyslel a pokoušel se pochopit tu odpověď. A napadla ho jen 
jediná věc: „On chce, abys svědčil proti tvému otci?“ 

Draco sebou trhl tak prudce, až nožičky jeho křesla zaskřípěly o podlahu sklepení. „Na co si to 
tu hraješ?“ 

Harry zamrkal a pak zíral: „Na nic. Jsi v pořádku? Vypadáš zmateně.“ 

„Jo. Co jsi myslel tím, že chce, abych svědčil proti mému otci?“ 

„O Darsweithovi a o tom přenášedle, které tvůj otec začaroval.“ 

„Aha.“ Draco vypadal, že se mu ulevilo. „Ne. Můj otec je poněkud imunní proti stíhání, jestli sis 
toho ještě nevšiml. Pokud vím, nikdy nebyl potrestán ani za to jak tě unesl v lis...“ Roztřeseně 
se nadechl: „Promiň, asi bych o tom neměl mluvit.“ 

Harry přikývnutím přijal omluvu. „Co Snape chce, abys udělal,“ zeptal se. 

„Nechci o tom mluvit,“ řekl Draco a vstal. „Jdu zpátky do postele.“ 

„Zoufat si v pokoji ti asi nepomůže vyřešit tvé problémy,“ připomenul mu Harry. „Nebyl jsi to ty, 
kdo mi říkal, abych netrucoval?“ 

„Já,“ zdůraznil Draco, „jsem polovinu noci trávil hádkou se Severusem a neskončilo to tím, že 
by mi dal lektvar, aby všechny moje problémy zmizely. Takže jestli nemáš nic proti, pokusím se 
ještě usnout.“ 

„Lektvary nevyřešily všechny mé problémy,“ protestoval Harry. „Jestli ti nepomohlo promluvit si 
se Snapem, proč to neřekneš mě? Možná je to tak, jak říkala včera večer Hermiona, možná si 
potřebuješ promluvit s někým, kdo je stejně starý jako ty?“ 

Draco se zamračil. „Den, kdy přijmu radu od mudlovské... Nech to být, nemohu s tebou mluvit 
o svém problému, není to tak jednoduché.“ 

„Proč ne?“ naléhal na něj. 

Dracův hlas zněl unaveně, když odpověděl: „Harry, ty jsi můj problém.“ 

A s tím za sebou definitivně zavřel dveře pokoje. Harry, který to nechtěl nechat jen tak, došel 
ke dveřím a pokusil se je otevřít. Zjistil ale, že jsou zavřené. Draco je zabezpečil kouzlem. Harry 
zaklepal, ale pochopil, že je na nich Silencio nebo něco podobného. 

Dobře, jestli tedy Draco tak naléhavě potřeboval být sám, zamyslel se Harry, měl by tu 
možnost dostat. Stejně by s tím Harry nemohl příliš udělat. Nemohl se spojit se Snapem, 
protože tohle se rozhodně nedalo ohodnotit jako naléhavé. Harry si povzdechl a zpracoval 
kousek eseje z Lektvarů, pečlivě tam zahrnul všechna přechodová stádia, která Snape 
považoval za důležitá, pak se pustil do prohledávání polic s knihami, hledal texty, které by mu 
mohly pomoci rozluštit nebelvírské Přání všeho dobrého. 
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Zanedlouho usoudil, že požádá madam Pinceovou, aby mu dala ty správné knihy. Pokud by měl 
použít soví poštu, zdrželo by ho to přinejmenším o několik hodin. Proto byl rozhodnut použít 
krb, ale nejdřív musel vyndat Salsu, která tam vlezla někdy po snídani. Teď už byla úplně 
viditelná. 

Harry si ji zvedl k obličeji a vrčel na ni. 

„Co sss tebou mám dělat?“ zlobil se. „Nevíššš nicc lepšššího nežž ssspát v krbu?“ Muselo to být 
v hadím jazyce, protože Salsa mu hned odpověděla, že ohniště je to nejlepší místo v celém 
bytě. Harry si povzdechl a nechal ji, aby se mu obtočila kolem krku. Pak se posadil před krb a 
hodil do něj letax, aby se spojil s knihovnou. 

***

Když se Snape toho večera vrátil, po Dracovi se neptal. Pravděpodobně byl přesvědčen, že si 
zmijozelský chlapec v ložnici čte nebo se učí, což se stávalo často. Co by asi udělal, kdyby 
Snape věděl, že se tam Draco schoval na celý den a očaroval dveře tak, aby tam Harry nemohl 
vstoupit? Harry nechtěl, aby měl Draco nějaké potíže, alespoň ne další. Ale měl pocit, že 
Dracova deprese nebo co to vlastně bylo, se jen zhorší, pokud s tím někdo něco neudělá. 

„Mám opravdu starost o Draca,“ přiznal, když vešel do kanceláře za Snapem, který právě 
přehazoval svůj učitelský hábit přes židli u psacího stolu. „Pokoušel jsem se s ním mluvit, ale on 
se mnou vyběhl a pak prospal celý den nebo to předstíral. Nevíte, v čem je problém?“ 

Snape se elegantně vyhnul odpovědi. „V čem on ti řekl, že by mohl být problém?“ 

Harry vzdychl: „On říká, že jeho problém jsem já. Ale jak to? Je to směšné, vždyť ví, že mu 
doopravdy důvěřuji...“ 

„Co když se bojí, že jedna chyba by stačila, aby tvoji důvěru zase ztratil?“ 

„Pak ale málo věří on mně, když si myslí, že by se to mohlo stát,“ odsekl Harry. „Podívejte se na 
to, co se přihodilo se Salsou. A nepoužil jsem to proti němu.“ 

Snape došel až k Harrymu: „Myslím, že se to všechno vyřeší. Možná, že je to, jak říkáš, Harry. 
Draco je už příliš dlouho zavřený tady dole.“ 

Harry si povzdechl: „Jenže s tím nic nenaděláme, pokud jste nepřehodnotil můj nápad s 
neviditelným pláštěm. Však víte - nechat ho trochu prolétnout kolem hřiště, nikdo by se to 
nedozvěděl...“ Snape se na něj podíval tak přísně, že Harry rychle zmlkl. Věděl, že neschvaluje 
ani, aby takovou věc měl. Harry vůbec nemohl potřebovat, aby se Snape projevil jako rodič a 
zabavil mu plášť do konce studia nebo něco podobného. 

„Nic jsem neřekl,“ Harry rychle maskoval svoji chybu. „Špatný nápad.“ 

„Přinejmenším,“ kousavě dodal Snape. „Chápu, že jsi tu věc dostal od Jamese, ale v posledních 
několika letech si plášť nepoužíval jenom jako vzpomínku. Důrazně ti doporučuji, abys ho dal do 
kufru a nechal ho tam, je to jasné?“ 

„Ano, pane, naprosto jasné,“ polkl Harry. 

„Myslím, že je možná něco, co bychom mohli pro Draca udělat,“ přemýšlel Snape nahlas a jeho 
výraz se projasnil. „Možná bychom mohli někam jet na Vánoce.“ 

Harry zamrkal překvapením. „To by bylo super, ale bude to bezpečné? Dracův otec ho hledá a 
mně by přibral jako bonus a pak je tady Voldemort, který jde po mně pořád.“ 

„Myslím, že by se to dalo nějak udělat. Koneckonců, Harry, ani Voldemort, ani nikdo z jeho 
oblíbenců nemá důvod domnívat se, že nejsme tady. To místo je stejně bezpečné jako Blackův 
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starý dům. Dokonce bezpečnější, protože krb nebyl nikdy zařazen do letaxové sítě.“ 

Harry cítil, že zbledl a měl pocit, že by se v něm krve nedořezal. „Ale profesore, Sirisův dům byl 
tak bezpečný, že jsem tam padl Luciusovi do rukou.“ 

„Jenom proto, že Lupin ho tam dovedl a ty jsi náhodou skončil vně budovy. To se znovu nestane. 
Všechno bude v pořádku.“ 

Ta poslední věta zněla, jakoby Snape mluvil o několika věcech najednou. „Půjdeme to říct 
Dracovi?“ 

***

Snape nebyl příliš rád, že pro Harryho byly dveře kouzlem zamčené a zvukotěsné kouzlo 
nedávalo možnost dovolat se Draca. Na rozdíl od Harryho si s tím Snape rychle poradil. Vytáhl z 
kapsy kalhot hůlku a s Dracovými kouzly udělal krátký proces. Potom bez klepání vešel dovnitř. 

Draco seděl se zkříženýma nohama na posteli, byl vzhůru a zíral do blba. Snapeovi, který 
rozrazil dveře dokořán, věnoval letmý pohled, ale jinak nereagoval. 

„Jak by se ti líbilo jet někam na Vánoce?“ zahájil Snape konverzaci. 

Draco se na něj stříbrnýma očima krátce polekaně podíval. „Já... já nemám, kam bych šel, 
Severusi. Myslel jsem, že to víš, moji příbuzní jsou všichni na straně mého otce. Ale ty a Harry 
si budete chtít udělat rodinnou dovolenou, předpokládám...“ 

„Ne, Draco,“ řekl Harry a posadil se vedle rozrušeného chlapce. Chvilku váhal a potom položil 
Dracovi ruku na koleno. Téměř čekal, že ucítí znovu jehly Samhainu nebo se mu odporem 
zvedne žaludek, ale bylo to v pořádku. Možná, že už to konečně překonal, jeho duše i tělo se 
uzdravili. „Chceme opustit na Vánoce sklepení,“ vysvětloval Harry. „Všichni. Ani nás nenapadlo, 
že bychom tě nevzali sebou. Nebuď hloupý.“ 

Draco se usmál, i když hluboko v jeho očích se stale zračila úzkost. „To bude prima. Myslím, že 
kdybych se měl dívat na ty kameny ještě o prázdninách... no nic. Vypadněme odtud.“ 

Zhluboka se nadechl a zpříma se podíval na Snapea: „Máš už vymyšleno kam?“ 

„Ano, ale chci si to nechat jako překvapení,“ odvětil Snape. „Dojdu pro nás objednat večeři.“ 

„Kdy odjedem?“ ptal se Harry, dychtivý to vědět, když se tu ta možnost objevila. 

„Bradavický expres odveze většinu studentů na prázdniny v sobotu ráno. Takže 
předpokládám… ten den večer. Budeme tam víc než čtrnáct dnů, takže vám pomůžu zabalit.“ 

Harry se smál: „Mám na to tři dny. Myslím, že to dokážu.“ 

Draco pomalu vstal a vypadal spíš jako šedesátiletý muž, než jako šestnáctiletý chlapec. 

„Myslím, že potřebuju sprchu.“ 

„Ne,“ vážně mu oznámil Snape „Až po večeři a až potom, co mi ukážeš, jak se ti dnes vedlo s 
učením.“ 

„Dobře, to nebude trvat dlouho,“ zabručel si Draco pod nos. 

Snape komentář ignoroval, ale později trval na tom, aby Draco dohnal práci, kterou přes den 
zanedbal. 

***
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„Jsi připravený, Harry?“ zeptal se Snape a prohlížel si opotřebovaný baťoh, který měl Harry 
přehozený přes rameno. Když Harry přikývl, otočil se k Dracovi, za kterým se vznášel kufr. 

Harry si nemohl pomoci a zíral. „Budeme pryč jen dva týdny!“ 

Draco se povýšeně uculoval s výrazem, který by v Harrym dříve probouzel potřebu ho praštit. 
Nyní byl rád, že už je Draco zase ve své kůži. I když se Harry nedomníval, že ten problém, ať už 
to bylo cokoliv, byl vyřešen. Draco ho prostě jen ignoroval. 

Popření - to byla technika, kterou Harry sám dobře znal, i když, dokud si nepřečetl Snapeovu 
knihu, nevěděl, že se to tak jmenuje. 

„Já bych prostě nevystačil s pytlem,“ protahoval Draco a jeho tón naznačoval, že taková 
vyhlídka by pro něj znamenala osud horší než smrt. 

„Někteří z nás mají úroveň, Pottere. Někteří z nás mají je ne sais quoi, bez kterého bychom byli 
jen sedláci.“ 

Pro tentokrát se Snape rozhodl neodebírat body za Pottera, což Harryho potěšilo. 

„Někteří z nás umějí balit,“ zlobil ho Harry. „Musíš umět vybírat. Není nutné brát si na cesty 
celou skříň.“ 

Draco se smál. „Prosím. Ty si vybírej, já budu reprezentovat.“ 

„Přestaňte blbnout,“ řekl Snape. „Poletíme krbem všichni společně...“ 

Harry namáhavě polkl, všechna radost náhle zmizela. „Uch... neříkal jste, že to místo není v 
letaxové síti?“ 

„Leda že bys chtěl přejít pozemky až k hranici, za kterou se lze přemisťovat, čímž bys na sebe 
upozornil všechny smrtijedy široko daleko, nemluvě o těch Zmijozelech, kteří tady zůstali na 
prázdniny. Použít krb je nejlepší.“ 

„Přenášedlo?“ navrhl Harry a zakřenil se. 

„Žádné jsem nepřipravil,“ řekl Snape s přivřenýma očima. „Tak jako tak budeš muset začít 
používat letax. Neříkej mi, že si stále myslíš, že tě to upeče zaživa.“ 

„Dobře...“ 

„Harry, budeš se mnou a moje magie tě tím provede bez ohledu na tvůj stav.“ 

„A moje,“ vmísil se Draco. 

Ale Snape se na něj přesvědčivě podíval: „Jsi můj syn, opravdu věříš, že bych udělal něco, čím 
bych tě mohlo zranit?“ 

„Nebo si myslíš, že znáš magické principy lépe než Severus?“ dodal Draco. 

Harry se nad tím zamyslel a přikývl: „V pořádku, myslím, že mi to prostě jen připomíná... 
Samhain. Myslím, ten oheň.“ Polkl. „Ale jestli se Salse udělalo špatně jen ze zbytků kouzla, tak 
asi nemůže cestovat s námi.“ 

„Výborná myšlenka,“ poznamenal Snape. „Máš jí v kapse, že? Omotej si ji kolem ruky.“ 

Harry to udělal a odtáhl se od Draca. Snape potichu pronesl nějaké zaklínadlo, dotkl se Salsy 
lehce hůlkou a proměnil ji v zlatý náramek. Harry vzdychl, ale před tím než mohl začít 
protestovat, Snape ho ujistil: „Bude jí dobře. O mnoho lépe, než kdybychom ji přemístili 
letaxem v jejím přirozeném stavu.“ 

92 Kapitola 47. PLÁŠŤ A MASKA



Draco pozoroval náramek se zjevnou nechutí. „Mohli jsme ji nechat tady,“ poznamenal. 
Jednoznačně nebyl nadšený představou prázdnin strávených se Salsou. „Vždyť je to had, 
dokáže se o sebe postarat sama.“ 

„Je to milý malý had,“ prohlásil Harry nevlídně. „Nemůžeš ji obviňovat, že je ďábelská jen proto, 
že je had. Chci tím říct, že já jsem překonal to, že jsi Zmijozel!“ 

K Harryho překvapení Draco zesinal. Nebyl to pěkný pohled na chlapce, který byl už předtím 
bledý. 

„Můžeme prostě jít?“ navrhl Snape a jeho hlas zněl najednou unaveně. 

***

Přemístili se do čísla dvanáct na Grimmauldově náměstí. Harry trochu ztuhl, když vylezl z 
ohniště do pokoje známého z dlouhých hodin nitrobrany se Snapem. Překvapilo ho, že se sem 
přes Fideliovo kouzlo mohl přemístit i Draco. Ale nakonec ho napadlo, že Brumbál musel 
Dracovi povědět pravdu o skutečném užívání domu. 

„Smrtijedi o tomhle místě vědí, není bezpečné, abychom tu trávili Vánoce.“ 

„Ochranná kouzla je udrží za zdí tvého domu,“ odpověděl Snape. 

„To je tvůj dům?“ řekl Draco a rozhlédl se. 

„Zdědil jsem ho po kmotrovi,“ tiše odpověděl Harry. 

„???“ 

„Siriu Blackovi.“ 

Draco zíral a Harry nevěděl, jestli to bylo kvůli Siriově kriminální minulosti nebo proto, že 
Harryho kmotr byl příbuzný s Malfoyovými. Možná Draco věděl ze smrtijedských drbů, že 
jediný, kdo patří do Azkabanu, je Červíček. Ať už to bylo jakkoli, nechtěl o tom mluvit. Dokonce 
tu ani nechtěl být. „Profesore,“ protestoval. „Tohle opravdu není místo, kde bych chtěl trávit 
prázdniny.“ 

„To mě ani nenapadlo,“ odvětil Snape. „Prostě jsem jen potřeboval bezpečné místo, ze kterého 
bychom se mohli přemístit.“ 

Pokynul Harrymu a když chlapec přišel blíž, přitáhl si ho, aby ho pevně objal. 

„Nezapomněl jsi, jak jsme se přenášeli ze Surrey?“ 

„Na to se stěží dá zapomenout,“ huhlal Harry, tvář přitisknutou k otcově hrudi. „Říkal jste, že 
příště budu mít dost rozumu, abych se vás pevně držel.“ 

„A udělej to. Sám se zatím přenášet nedokážeš, ale když já na sebe převezmu ten šok, nemusí 
se ti to zdát tak nepříjemné.“ Podíval se na Draca. „Pro tebe se vrátím za chvilku.“ 

Draco se zatvářil znuděně, samolibě a povýšeně. „Já jsem se dokázal přemisťovat už v patnácti 
letech,“ informoval. „Měl bys to naučit Harryho. Ale v každém případě se pro mě, prosím, vrať, 
nemám tušení, kam bych se měl přemístit.“ 

Snape jeho poznámku ignoroval. 

O chvíli později měl Harry pocit, jako kdyby se rozpustil a znovu složil. Bylo mu z toho na 
zvracení, ale ani zdaleka ne tak, jako kdyby to měl přetrpět bez pomoci. Harry cítil, jak se 
Snapeovo tělo napjalo, když tlumil vliv přemístění na Harryho. Opravdu to pomohlo. 
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Když Harry mohl otevřít oči, viděl, že je v malé kamenné chalupě. Byla jednoduše zařízená. 
Vypadalo to, že je zřídkakdy užívaná, ale nebyly tam vrstvy prachu, jak by se dalo 
předpokládat. Nějak mu to tam připadalo známé, ale Harry si byl jistý, že tam nikdy předtím 
nebyl. 

Zmateně se zvednutým obočím se rozhlížel. 

Sundal si kabát a prohlížel si pokoj důkladně. Ne, nikdy neviděl ten velký kamenný krb nebo 
okna, ze kterých byl výhled na voňavou louku. 

Voňavou... 

To bylo ono. Ta vůně mu byla známá, Harry ji vdechoval, rozeznával jednotlivé vůně. Jasně, 
čistá tráva... jemně zatuchlý pach doškové střechy... štiplavý pach popela ho zasáhl do srdce... 

Vnímal i ostatní. Vůně, které právě teď necítil, ale které tady kdysi byly... vyplouvaly z jeho 
paměti... Teplý jablečný mošt a ovesná kaše, nepříjemný zápach mudlovských léků a mastí, 
slyšel déšť, dopadající do okapu. Ale on tu přeci nebyl, když pršelo, že ne...? 

„Devon!“ vykřikl náhle Harry. „Jsme v Devonu! Tady jste se o mě staral po Samhainu!“ 

Snape přikývl, prohlížel si Harryho zblízka a pro případ, že by potřeboval oporu, ho držel za 
ramena. Pak jej ale pustil a poodstoupil. „Moje vlastní malá chaloupka v divočině,“ dělal si 
legraci sám ze sebe. „Předpokládám, že Albus by to pokládal za chatrč. Ale je to nedaleko 
Bradavic a je to tady tak bezpečné, jak jen může být, všechny louky okolo jsou nezakreslitelné 
a celý dům je obalen ochrannými kouzly. Samozřejmě, že to není Kouzlo Pokrevní ochrany, ale 
nikdo ze smrtijedů netuší, že tohle místo existuje.“ Snape se znovu podíval na Harryho. „Jestli 
se cítíš v bezpečí, vrátím se pro Draca.“ 

Harry přikývl a obejmul svoje ramena, protože se trochu třásl. Jasně, je přece prosinec... 
Legrační, že ve sklepení, které Snape udržoval kouzlem příjemně vytopené, bylo tepleji, než v 
tomhle domě. „Ano, jděte pro něj,“ odpověděl. Nepřipadal si nervózní, ale trochu asi musel být, 
protože slyšel sám sebe, jak se trochu zakoktal. „Pravděpodobně už prolezl celý Siriusův dům.“ 

„Tvůj dům,“ Snape ho jemně opravil. 

„Pomůžete mi najít právníka? Nebo koho vlastně kouzelníci používají?“ zeptal se náhle Harry. 
„Já ten dům nechci. Rád bych se ho zbavil.“ 

„Tohle probereme po prázdninách. Za chvíli budu zpátky s Dracem.“ 

Harry přikývl a díval se, jak se jeho otec přemístil. 

***

Draco vypadal, že na něj domek příliš nezapůsobil. „Myslel jsem, že jedeme na prázdniny,“ 
stěžoval si. „Celé tohle místo je menší, než ten ubohoučký byt, co ti přidělili v Bradavicích. 

A koupelna vypadá, jako by ji nikdo neudržoval alespoň sto let! Vážně, jak tu přežijeme dva 
týdny?“ 

„Můžeme se vrátit zpátky do sklepení, jestliže můj dům uráží tvůj jemnocit.“ 

Draco pokračoval: „Jen to ne, sklepení ne,“ S teatrálním gestem pronesl: „Raději budu 
kempovat, než bych se vrátil do... Počkej. Řekl jsi můj dům, Severusi?“ 

Snape jen přikývl a jeho oči byly bez výrazu. 

„O ou,“ sykl Draco, když mu to došlo a posadil se na kufr. „Tedy je to... milé, Severusi. Tak... hm, 
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útulné. A malebné.“ 

„Přestaň,“ okřikl ho Harry. „Ty jsi mizerný lhář.“ 

„Nejsem. Weasley mi věřil, když jsem mu řekl, že si nikdy nespal ve Snapeově posteli.“ 

„Jestli si dobře pamatuji, nevěřil,“ opáčil Harry. Rozhlížel se po malém pokoji, ve kterém se 
nacházeli, což byl zřejmě hlavní obytný prostor. Dost rozedraná pohovka u jedné hrbolaté 
kamenné zdi, nahrubo opracovaný jídelní stůl u protější a mezi tím nic, než kobereček utkaný 
ze zbytků látek. Nebyla tu ani kuchyň, i když mnoho skvrn na stole dokazovalo, že se na něj 
jídlo dává. 

„Kam si máme dát naše věci, pane?“ 

„Předpokládal jsem, že se s Dracem podělíte o ložnici,“ mávl směrem ke dveřím. 

Draco byl hned tam. Trochu přikývl. „Jasně, jenom přeměním tu velkou postel na dvě menší 
jako posledně.“ Vytáhl svoji hůlku a kouzlem zhmotňoval své představy. 

Harry nemohl uvěřit necitelnosti zmijozelského chlapce. Nejprve urážka, i když nezáměrná, a 
teď tohle. „Nemůžeme vás vyhnat z vašeho pokoje, pane profesore,“ vážně odporoval a došel 
až ke Snapeovi, který Incendiem zažehl oheň, aby vyhnal vlezlou zimu z domku. „Opravdu, 
radši budu spát na podlaze, než bych vám znovu vzal postel.“ 

„Harry, kouzelníci nikdy nespí na podlaze,“ posmíval se Draco. „Všechno, co potřebuješ, je 
kousek dřeva a minimální znalosti z přeměňování, a voilá, postel je hotová.“ 

„Draco přehání, ale v podstatě má pravdu,“ odpověděl Snape. „Kdybych chtěl, mohl bych tohle 
místo proměnit v cosi velkolepějšího. Ale v každém případě trvám na tom, že vy dva budete 
sdílet ložnici. Přeji si, abyste oba měli hezké Vánoce.“ 

Harry mu chtěl říct, že bude spokojený, i když bude tábořit v obýváku, ať už si o tom Draco 
myslí cokoli. Jenže znovu odporovat by mohlo být nevděčné. „Děkuji vám, pane,“ řekl jemně. 

Snape se na něj podíval podrážděně, což mělo asi znamenat, jak se Harry domníval, že mezi 
otcem a synem není třeba díků. Harry sice měl pocit, že tomu tak není, ale tohle byla jedna z 
věcí, kvůli kterým se rozhodl už nehádat. 

„Jdi si tam dát věci,“ doporučil mu Snape. „A můžeš přemístit cokoli, co by ti překáželo. Ciť se 
jako doma. Protože ty jsi doma, Harry.“ 

Právo přístřeší, vzpomněl si Harry a přikývl. Ta myšlenka mu připadala zvláštní, byl zvyklý o 
sobě uvažovat jako o někom bez domova. Bylo příjemné mít pokoj ve Snapeově bytě, ale občas 
se tam cítil jako host, i když věděl, že by neměl. Tady... Harry si to místo znovu prohlédl. Měl 
sklepení rád, ale tohle místo si zamiloval. 

Možná, že to bylo nedostatkem věcí a pohodlí, tím, jak věci vypadaly opotřebovaně. Byl to 
naprostý opak domu, ve kterém vyrostl a který pro něj nikdy neznamenal domov. Harry se 
usmál. Tady se necítil jako host. A připadalo mu to tak správné. 

Když Harry přišel do pokoje, Draco bezduše ležel na posteli, mával hůlkou a nechal svoje 
oblečení, aby se samo skládalo do šatníku, který měl své lepší roky už dávno za sebou. Šaty se 
samy věšely na ramínka. Harry si říkal, že je to šikovný a poměrně užitečný trik. Pro jednou si 
neřekl, že kouzelník znamená lenoch. 

„Co to je?“ zeptal se a šťouchl do poněkud zaprášené krabice vedle Dracovy postele. 

Draco se na ni skoro ani nepodíval. „Našel jsem to v té skříni,“ odpověděl a posunul ji k 
Harrymu. „Musí patřit Severusovi.“ 
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„Půjdu se ho zeptat, co s tím máme udělat,“ navrhl Harry, i když ve skutečnosti nebyla jiná 
možnost, než to postavit na zem. Jenže to vypadalo dost nezdvořile. Už byl na odchodu, když si 
Draco klekl na posteli, natáhl se dopředu a bleskurychle vytrhl krabici Harrymu z rukou. Zvedl 
si tu docela velkou bednu k uchu a zatřásl s ní. 

„Co to vyvádíš?“ 

„Možná, že je to vánoční dárek,“ zatrylkoval Draco a po tváři se mu rozlil zlomyslný úsměšek. 
„Chci vědět, jestli je to pro mě nebo pro tebe.“ A začal zvedat víko krabice. 

„Kdyby to byl dárek, bylo by to zabalené,“ namítal Harry. „Nech to být, ať už je to cokoli, je to 
Snapeova osobní věc.“ 

„Řekl, ať se tu cítíme jako doma,“ připomenul Draco Harrymu a strhl víko z krabice dříve, než 
mohl druhý chlapec pokračovat v protestech. „Jenom nějaké staré oblečení,“ brblal a vysypal z 
krabice něco černého. 

Něco dopadlo na kamennou podlahu. Když k tomu Harry došel, že to sebere, zalapal po dechu a 
jeho ruka ztuhla uprostřed pohybu. 

V té samé chvíli Draco pochopil, co to vlastně držel. 

„Do prdele!“ zaječel. Odstrčil oděv oběma rukama a uskočil před znepokojivě černou tkaninou, 
která se elegantně rozprostřela po podlaze v liniích které připomínaly lidské tělo. Vedle, 
prakticky v úrovni hlavy, leželo něco vypadlého ze záhybů pláště. 

Leželo to vedle sebe na šedé podlaze. 

Plášť a maska. 

Plášť s kápí. Smrtijedská maska. 

Harry ztuhl, jako by celé jeho tělo ochrnulo. Nebylo to oblečení, co před ním leželo, byla to 
poslední osoba, kterou viděl oblečenou v tomhle ďábelském rouchu, které přikázal svým 
následovníkům nosit Voldemort. 

Viděl Luciuse Malfoye v plné smrtijedské zbroji. 

Harry měl pocit, že jeho oči vzplanou. Narůstala v něm zuřivost, touha zranit tak, jak byl 
zraněn, stravovala každou jeho buňku. Znovu cítil všechno, co vytrpěl rukou toho muže. Žízeň, 
jehly, oheň. 

Draco něco ječel a divoce gestikuloval rukama, ale Harry přes svůj vlastní křik nemohl slyšet 
nic jiného. Byl to příval zvuků, jeho vlastní výkřiky ze Samhainu. Strach, bolest a hrůza jím 
procházely ve vlnách a nutil ho k zoufalému nářku. Pak ho z něj něco vytrhlo. Nenávist, která 
nešla vyjádřit slovy. Pomsta, hroznější než Azkaban, pomsta, která by se nezdržovala něčím tak 
nepotřebným, jako žalobou a soudem. Pomsta, která nemohla čekat a která se nestarala o to, 
že nepromíjitelné kletby se tak nejmenují jenom náhodou. 

Prudce zdvihl ruce, dlaně otočené dolů, prsty široko od sebe, protože síla se chystala udělat z 
něj šílícího zuřivce. Horko prostupovalo jeho kůží a naplňovalo okolní vzduch. Divoká magie se 
rozvinula jako zástava a hrozila, že zničí dům, obyvatele i okolní louky. 

Ale nestalo se to. 

Harry cítil magii, která jím procházela. Cítil nenávist a vztek, dychtivost zahubit sebe sama. Ale 
cítil také něco jiného. 

Dokázal tu sílu ovládat. 
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S výkřikem čisté zuřivosti bleskově vymrštil obě ruce a namířil je na hrozivé oblečení na 
podlaze. Z konečků jeho prstů vyletěly smaragdové proudy divoké magie a začaly ničit to 
trestuhodné roucho. Tryskaly z něj plameny hněvu a surové magie. Vzduch se plnil kyselým 
pachem, jak se hábit vzňal a maska začala tavit. Harry křičel až do ochraptění a v plicích už 
neměl skoro žádný kyslík, protože se už dlouho nenadechl. 

Otvory pro ústa a oči v masce se zkroutily jakoby bolestí a roucho hořelo. A Harry tam viděl 
ležet Luciuse... Luciuse, který hořel... 

Vypadalo to, jako že se čas zpomalil nebo téměř zastavil. Draco se pohyboval pomalu, ale Harry 
to zahlédl jen koutkem svého oka. Jeho zrak byl upřen do ohně. Zářivé plameny Avady Kedavry 
dosahovaly téměř až ke kraji doškové střechy. 

Mohlo to tak trvat navždy, ale Harry cítil, že ho někdo strhl zpět, že jeho ruce byly silou 
přitlačeny k tělu a něčí dlaň mu zakryla oči a oslepila ho jako o Samhainu. Bojoval, jeho zuřivě 
dospělý křik se změnil v jekot vyděšeného dítěte. Čas dohnal sám sebe a vypadalo to, že celá 
místnost se otřásla, jakoby se celý svět pokusil někam přemístit. 

Křik v jeho uších přestal, jeho smysly se naplnily současností místo minulostí. Draco s naprosto 
bílým obličejem a hůlkou, ze které tekla voda, hasil hořící strop. Nějaké ruce ho pevně tiskly. 
Hořký kouř dráždil jeho nos a plíce. 

Harry kašlal, prskal a slyšel Snapeův šepot: „Díky Merlinovi, je to pryč. Dýchej Harry... ano, 
dobře. Pojď sem, sedni si sem na postel vedle mě.“ 

Dlouhou chvíli nebylo slyšel jiný zvuk než šumění vody, která stékala po kamenech, a pak 
Snape znovu promluvil. „Budeš už v pořádku?“ 

Harry se ochable opřel o Snapea a cítil se, jakoby byl opilý nebo nemocný. Pokoušel se nedívat 
na podlahu, ale jeho oči tam samy zamířily. Maska a plášť, zničeny k nepoznání, tam ležely v 
louži vody zčernalé popelem. 

„Omlouvám se,“ slyšel sám sebe říkat a ta slova vycházely z jeho nejhlubší jistoty. Jistoty, která 
ho děsila. Tohle nebylo jako věštecký sen. Nedalo se o tom debatovat a pochybovat. Tohle bylo 
pravdivé proroctví nebo možná ještě víc, byla to prostě pravda. 

„Dům není zničený,“ odpověděl mu Snape a rukou hladil Harryho po zádech. „Na divokou magii 
to bylo pozoruhodně dobře zvládnuté. Popravdě si myslím, že už jí ani nemůžeme nazývat 
divokou. Tvoje síla udělala to, co jsi si přál.“ 

Harry divoce zavrtěl hlavou, jak chtěl být pochopen. „Ne, já jsem nemluvil k vám, ale k 
Dracovi,“ nadechl se a pokoušel se vysvětlit to, co mu právě teď došlo. Dal si pauzu a vědomě 
se pokoušel uklidnit, zhluboka dýchat. 

Dracovy stříbrné oči se zatáhly stejnou měrou strachem jako zmatkem. A pak se podíval na 
Snapea. 

Harry cítil, že muž pokrčil rameny. „Já ti nerozumím,“ řekl Draco. 

Harry se znovu nadechl, podíval se znovu na spálené pozůstatky pláště a masky. Na to 
svědectví všeho zla, které naplňovalo jeho život od okamžiku, kdy mu byl rok. 

„Jednoho dne to udělám znovu,“ řekl skrz zaťaté zuby. „Znovu spálím plášť a masku a tvůj otec 
bude uvnitř. A až to udělám, zraní tě to. A tak...“ nemohl to říci, to, jak strašně nenávidí Luciuse 
Malfoye... Ale Draca měl rád a nezáleží na tom, jak zkažený Lucius je. Stejně je to Dracův otec. 
Draco si mohl přát, aby ho zavřeli do Azkabanu, ale určitě si nepřál, aby byl mrtvý. 

Ale Harry ano. 

Podíval se Dracovi zpříma do tváře. „Je mi to líto,“ řekl znovu a v jeho hlase zněla bolest i 
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odhodlání. Věděl, jaké to je ztratit rodiče... ale to ho prostě v případě Luciuse nemohlo zastavit. 
Neschopen unést ten stříbrný pohled, Harry zavřel oči, přitiskl svou tvář do otcova měkkého, 
teplého vlněného hábitu a rozplakal se.

Kapitola 48. PRAVDIVÉ SNY

Zdálo se, že Snape nechá Harryho plakat do nekonečna. Nekáral ho za to, že se chová jako 
dítě, ani mu neříkal milosrdné lži, jako že všechno bude v pořádku. Prostě ho jen objímal a ruce, 
které ho tiskly, mu dávaly pocit tepla a bezpečí. Nechal Harryho vyplakat všechnu bolest a 
frustrace, které tak dlouho drásaly jeho duši. 

Když bouře skončila, Harry zvedl uplakané oči, rozhlédl se a zamrkal: „Kde je Draco?“ 

Snape překazil Harryho pokus osvobodit se z jeho náruče a přitáhl si ho zpátky. „Před chvilkou 
odešel. Předpokládám, že se mu nezdálo vhodné být svědkem v takové osobní chvíle.“ 

Harry se zakabonil. „Předpokládám, že mě znovu nenávidí. Bože můj, po tom, co jsem řekl, by 
se mohl vrátit k...“ 

„K Voldemortovi?“ Zavrtěl Snape hlavou. „Musíš pochopit, že on už se k Voldemortovi nevrátí. 
Jsem o tom přesvědčen. A potom, on už dlouho ví, že tvá nenávist k Luciovi nemá hranice.“ 

Harry se zachvěl: „Jo, jenže říct, že zabiju jeho tátu... chci tím říct - přesto, že je Lucius skutečný 
bastard, bylo hrozné říct to před Dracem.“ 

„Proč jsi to tedy řekl?“ 

Harry ztuhl a odtáhl se a tentokrát Snapeův pokus o objetí ignoroval. Třel si studené ruce a 
prohlížel si je, protože očekával, že budou spálené, přestože v nich cítil chlad. Všechna ta zlost, 
ten oheň, který mnou prakticky prošel... ale ne, jeho ruce vypadaly v pořádku. I když někde 
hluboko v kostech cítil bolest. „Já... já nevím. Bylo to skoro jako vize, ale ne, že bych něco viděl. 
Prostě jsem si tím byl najednou jistý, pane profesore. Jednoho dne takhle zabiju Luciuse 
Malfoye.“ 

„Já upřímně doufám, že ne,“ řekl Snape naprosto vážně. Ta slova byla tak naprosto 
neočekávaná, že Harrymu chvíli trvalo, než mu došlo, proč to ten člověk vlastně řekl. 

„Ale to já vím, že teď pro něj nejsem soupeř,“ připustil Harry a vrtěl hlavou. „Nemám v plánu 
přidělávat si potíže. A i kdyby se moje magie úplně vrátila, stejně si nejsem jistý, že bych ho 
porazil. Zameškal jsem hodně učení,“ namítal Harry a jeho hlas se třásl napětím. „Ale jednoho 
dne zaplatí za vše, co mi udělal...“ 

Snape ho popadl za ramena a zatřásl s ním tak silně, jakoby ho chtěl probudit ze snění, do 
kterého upadl. „Takhle nemluv, Harry. Udělal ti strašné věci a zaslouží si být potrestán, ale ty 
nejsi porota, soudce a kat v jednom. Je v pořádku, že ventiluješ svůj vztek, ale být posedlý 
mstou v pořádku není.“ 

„On a jemu podobní mě připravili o rodiče, o moje dětství a o šanci, mít někoho pro sebe!“ 
vztekal se Harry, objal se rukama a začal se kolíbat sem a tam. 

Snape si ho přitáhl zpátky a pevně ho objal tak, jak se před chvílí Harry objímal sám. „Už máš 
někoho pro sebe,“ připomenul mu. „Já vím, že tě to všechno ještě pořád bolí a tohle... není 
totéž, co bys měl s Jamesem, ale už nejsi sám, Harry. Máš někoho, kdo tě m... opatruje a kdo tě 
nenechá, aby sis takhle ublížil!“ 

„Ublížil?“ zakřičel Harry, začal se zmítat tak, jakoby to chtěl udělat. 

„Nesmíš dovolit vzteku, aby tě změnil v někoho, kým by sis nepřál být,“ řekl Snape a tón jeho 
hlasu byl upřímný, vážný a hluboký. „Stane se to po troškách, Harry, tak pomalu, že to ty sám 
neuvidíš, ale toto je začátek. Tahle žízeň po pomstě za každou cenu. Nebudu nic namítat, jestli 

98 Kapitola 48. PRAVDIVÉ SNY



si celým srdcem přeješ, aby byl mrtvý, nebo jestli všechny své síly vynaložíš na to, abys ho 
odevzdal spravedlnosti. Ale nebudu s tebou souhlasit, pokud se rozhodneš vzít spravedlnost do 
svých rukou.“ 

„Počkám, až budu dost starý na to s ním bojovat a zvítězit...“ 

„Ne,“ Snape naléhal. „Ne, Harry. Jestli půjdeš touto cestou, jednoho dne se vzbudíš a aniž bys 
věděl jak, bude z tebe další Pán zla.“ Snapeovy drsné konečky prstů přejely přes Harryho jizvu 
tak opatrně, jako by chlapec byl ze skla. „Proč myslíš, že se Voldemort stal tím, kým je? Právě 
proto, že se toužil pomstít těm, kteří mu tolik ubližovali, a celému jejich druhu.“ 

„Ale předpokládá se, že zabiju Voldemorta!“ ječel Harry a vymanil se ze Snapeových rukou, aby 
na něj viděl. „Jaký je tedy rozdíl, jestli zabiju i Luciuse, toho zkurvenýho Malfoye? Být vrahem je 
můj osud!“ 

„Zabiješ Voldemorta, protože on sám ti nedá na výběr!“ rozkřičel se i Snape. „Vždyť to přece 
víš. Svědčí o tom proroctví. A jestliže stejně zabiješ Malfoye, myslím tím v sebeobraně, budeš 
mít mé požehnání! Ale zabít z pomstychtivosti je špatné!“ 

„Vždyť víte, co mi udělal,“ chraptěl Harry a jeho tváře byly znovu vlhké, přestože si nemohl 
vzpomenout, kdy se rozplakal. Bylo to už dost dlouho, co nepřemýšlel o Samhainu, ale maska a 
plášť mu připomněly minulost do detailů. „Byl jste tam!“ vyčetl Harry, přestože už z toho 
Snapea ve skutečnosti neobviňoval. „Ty jehly! Ach můj bože! Ty obrovské špičaté jehly všude, a 
pak ten oheň, kterým se mě pokoušeli spálit, jako bychom byli zpět ve středověku...“ 

„Já to vím,“ řekl Snape tiše, a když k němu Harry vzhlédl, viděl v jeho očích moře lítosti. „Ale 
také vím něco jiného, Harry. Pokud necháš nenávist, aby tě začala ovládat, zraníš sám sebe 
daleko hůř, než by to kdy Lucius dokázal.“ 

Harry se otočil, neschopen unést Snapeův ustaraný pohled. Tak tohle znamenalo mít otce? 
Uděláš to, co si myslíš, že bys dělat měl a nakonec to dopadne tak, že se cítíš hrozně, když ti 
otec řekne, žes to udělal špatně, a vysvětlí ti proč? Nechtěl se dívat na ten příšerný nepořádek 
na podlaze, ale jeho oči se tam pořád stáčely. Bylo to odporné. Bylo tak odporné to, co udělal. A 
pak ještě řekl, že by to chtěl udělat člověku, a jako by toho nebylo dost, otci svého přítele. 
Samozřejmě, že Lucius Malfoy je had... ne, to není pravda. Říct o Malfoyovi, že je had, by byla 
urážka malé roztomilé Salsy. Tahle myšlenka Harrymu něco připomněla. 

Zdvihl ruku se zlatým náramkem: „Mohl byste?“ 

Snad cítil, že oba potřebují změnu tématu, ačkoli ani jeden z nich se ještě neuklidnil, jak bylo 
rozhodně vidět ve Snapeových očích. Učitel Lektvarů poklepal na malou kovovou hlavičku svou 
hůlkou a pak s ní objel celé Salsino tělo. „Vivicalus anovare,“ zašeptal a rychle chytil padajícího 
hada do dlaně a pak ustoupil, aby udělal Harrymu místo. 

Harry si zdvihl Salsu k obličeji a pečlivě si prohlížel její zavřené oči. Říkal si, že vypadá v 
pořádku, i když bude potřebovat pořádně zahřát. Dal si ji do kapsy u košile a párkrát ji přes 
látku pohladil. „Možná byste se příště mohl zeptat, než něco takového uděláte,“ napomenul 
Harry svého otce. Snape se na něj dlouze zadíval. Harry měl na chvíli pocit, že zašel příliš 
daleko. Ale Snape mírně přikývl a protáhl: „Jistě.“ 

„Co to znamená?“ zeptal se Harry popuzeně. 

Po krátké zaváhání Snape pokračoval: „Předpokládám, že by to mohlo znamenat, že přestože 
se neomlouvám tak snadno jako ti, co patří do Nebelvíru, uznávám, že máš pravdu.“ 

To bylo od někoho, jako je Snape, tak nezvyklé, že Harrymu téměř poklesla čelist. Snape, který 
se omluvil? Kvůli Samhainu to samozřejmě udělal, ale to byl úplně jiný případ. Harry to nechtěl 
dál rozebírat a tak slyšel sám sebe zamumlat: „Salsa vypadá v pořádku a nemá žádné zranění.“ 

Snape to přijal s nepatrným kývnutím. 
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„Tak…“ řekl Harry a letmo se podíval svému učiteli do očí. „Takže... je všechno v pořádku? 
Vypadal jste rozzlobeně.“ 

„A kdo by nebyl - vyhlídkou, že jeho syn se stane dalším Pánem zla?“ přistoupil k němu Snape 
opět blízko a mluvil smrtelně vážně. „Nemáš žádnou představu, jak rozzlobený mohu být.“ 

„Příští Pán zla? To je zatraceně směšné!“ 

„Je to zatraceně pravděpodobné, pokud budeš brát svou pomstu tak vážně, ty pitomé děcko!“ 
Snape si povzdychl a rukou si projel vlasy. „Harry, poslyš, kdybys byl kterýkoliv ze studentů, 
věřil bych, že všechny ty hrůzy povedou k tomu, že z tebe bude pokřivený dospělý. Ale ty nejsi 
kdokoliv. Máš sílu, kterou Pán zla nezná. A pokud se jím nechceš stát, měl bys dát přednost 
moudrosti a sebeovládání!“ Začal mluvit klidně, ale ke konci znovu křičel. 

„Jo, jasně, chápu to.“ 

„Opravdu?“ 

„Ano!“ 

Snape se na něj podíval pohledem, který říkal - uvidíme. To Harryho potěšilo. Byl už z mluvení o 
tom všem unavený. Nenáviděl Luciuse Malfoye a chtěl se pomstít, ale nechtěl skončit jako 
pokřivený, zahořklý a nenávistí naplněný kretén, jako Voldemort. Takže, co mu zbývalo? 
Najednou měl pocit, jako by mu zmizely kosti z celého těla. Lehl si na záda a vzdychl. Možná, že 
nebyl zas tak unavený jen z celé té debaty. Pak zasténal. „Vždyť víte, je mi teprve šestnáct a 
nedokážu si to všechno představit. Nemyslím si, že bych věděl co dělat, kdybychom si povídali 
o dívkách a o schůzkách a podobně, jsem si ale zatraceně jistý, že mám představu co udělat, 
když mě ubodal téměř k smrti šílený maniak pracující pro dalšího šíleného maniaka, který si 
nepřeje nic jiného než moji smrt od okamžiku, kdy mi byl rok. 

Snape se otočil na posteli na Harryho: „Já vím, co máš dělat. Poslouchat svého otce.“ 

Harry se zdvihl na jednom lokti a suše se zeptal: „Netoužit po pomstě?... Bez urážky, profesore, 
co jste to tedy dělal, když jste celému Zmijozelu oznámil, že chudák Remus je vlkodlak? A co 
minulý rok, když jste vytrvale Siriuse ponižoval a posmíval se mu?“ 

„Dychtil jsem po pomstě,“ připustil Snape a nadzdvihl obočí. „Proč si myslíš, že vím, jak to 
může být destruktivní? Bradavice ztratili toho nejlepšího učitele obrany proti černé magii v 
posledních letech. Moje akce otevřely dveře Skrkovi a potom Umbridgové. A co se týče 
Blacka...“ muž vzdychl. „Z části zemřel i kvůli mému posměchu.“ 

Harry byl notnou chvíli zticha. „On by mě v každém případě přišel zachránit,“ přiznal nakonec. 
„I Ronovi jsem říkal, že to není vaše chyba. Ale chtěl bych k té věci poslouchej-svého-otce něco 
dodat. Možná by mi pomohlo, kdybyste mi říkal, proč si myslíte, že mám něco udělat, místo 
toho, abyste mi prostě řekl, co mám udělat.“ 

„Pro teď,“ mírně odpověděl Snape, „myslím, že bys měl najít Draca.“ 

„Mám se ještě jednou omluvit?“ zamračil se Harry. „Pravděpodobně je příliš rozzlobený, než aby 
mě poslouchal. Já bych byl, kdyby mi někdo, s kým bych se přátelil jen krátce, řekl: Promiň, ale 
s největší pravděpodobností, jednoho dne tvého otce za živa upálím... Chci tím říct, to 
nevypadá jako omluva, že?“ 

„Uděláš, co ti tvůj otec radí nebo ne?“ 

„Ano, otče,“ řekl Harry, zkoušejíc, jak to zní. Nebyl si jistý, jestli se to hodí. Když to Snape 
uslyšel, vypadal docela nespokojeně, ale možná, že to bylo proto, že Harry to slovo vyslovil 
poněkud sarkastickým tónem. „Omlouvám se,“ zamumlal rychle. „Já teď prostě půjdu a 
podívám se po Dracovi. Šel ven, že jo? Jak daleko sahají nezakreslitelné pozemky? Strašně 
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nerad bych se dočkal nějakého maléru za hranicemi.“ 

„Nepřekračuj nízkou kamennou zídku,“ doporučil Snape a potom, protože pravděpodobně 
nepochopil, za co se mu Harry omlouvá, přidal tichým napjatým hlasem. „Samozřejmě, že mi 
můžeš říkat otče, tedy jestli chceš, a nemusíš mi pořád vykat.“ 

„Skvěle,“ řekl Harry bez velkého nadšení. Cítil, že nebylo dobře, že se do toho namočil. „Budu, 
uhm, o tom přemýšlet.“ 

Snape přikývl a když se díval na Harryho, přes jeho oči přelétl stín. Chlapec raději rychle 
odešel, než stačí říct nějakou další fenomenální pitomost. 

***

Draco nebyl v domě, ale zdálo se, že není ani na zelených pláních okolo. 

Dokud se Harry nepodíval nahoru. 

Zmijozelský chlapec seděl obkročmo na koštěti a kroužil v pomalých kruzích po obloze. Když 
uviděl Harryho stát dole, provedl ještě několik otoček a výkrutů, a pak pomalu doklouzal, 
zastavil jen pár stop nad zemí a seskočil. Když vyrazil k Nebelvírovi, koště ho následovalo. 

„Cítíš se lépe?“ zeptal se a jeho hlas byl ostrý a napjatý. 

Harry přikývl: „Poslouchej... Myslím, že bychom si měli promluvit.“ 

Draco se sehnul, utrhl stéblo trávy a přeměnil ho ve sněhově bílý kapesník s monogramem DM, 
vyšitým přepychovou stříbrnou nitkou. Pak si začal otírat zpocené čelo a Harrymu doporučil: 
„Měl bys jít dovnitř. Na tohle počasí nejsi oblečený.“ 

Teprve tehdy Harrymu došlo, že je venku pořádná zima. Nechápal, jak to, že si toho ještě 
nevšiml, ale pravděpodobně to bylo proto, že jeho mysl byla příliš zaměstnaná, než aby se 
věnoval takovým detailům. „Ne, já s tebou potřebuju mluvit,“ trval na svém Harry, ačkoli se 
roztřásl. 

Draco se zamračil a vytáhl svou hůlku ze zimního famfrpálového dresu. „Tak dobře. Accio 
Harryho svetr!“ 

Tlustá vlněná věc vylétla zevnitř domu a přiřítila se přes louku k nim. Byl to jeden z těch svetrů 
s obrovským H vpředu, co pletla paní Weasleyová. Harry by si ho sám pro sebe nevybral, ale 
vzhledem k množství dárků, které dostával, oceňoval to, že na něj někdo myslel. To platilo i 
přes to, že se Draco na něj díval tak pohrdavě. Bylo jasné, že on by raději zmrzl, než by si tu 
věc oblékl. Možná to je prostě tím, že nemá rád nebelvírskou barvu, řekl si Harry. Spěšně se 
oblékl, ale pořád podupával, protože mu mrzly nohy. 

„Předpokládám, že ti to Severus řekl,“ vzdychl Draco hluboce. „Když se mnou chceš mluvit.“ 
Sáhl za sebe, popadl své koště, postavil ho na štětiny a opřel se o ně plnou vahou. Ten postoj 
sám o sobě řekl Harrymu, jak mizerně se ten druhý chlapec musí cítit. Nikdo, kdo se zajímá o 
famfrpál, by se takhle k prvotřídnímu závodnímu koštěti nechoval. 

„Co mi měl Snape říct?“ zeptal se Harry. 

Draco se na něj podíval nevěřícně, ale rychle to zamaskoval svou obvyklou znuděností. „Hmm, 
no, však víš, nevzal jsem si s sebou moje učebnice na tenhle malý výlet. Potřebuji pauzu od 
studia. Ale máš představu, jak tu budeme trávit dny, tady v té divočině... Cornwallu?“ hádal. 

„Jsme v Devonu,“ vysvětloval Harry, ohromený tím, že Draco byl jen o hrabství vedle. Jak dobře 
asi znal Draco Anglii? „Co sis myslel, že mi Snape řekl?“ 

Místo odpovědi přešel Draco do útoku: „Ty jsi se mnou chtěl mluvit, tak mluv.“ 

101 Kapitola 48. PRAVDIVÉ SNY



Harry se kousal do spodního rtu. „Vlastně doufám, že na mě nejsi příliš rozzuřený. Chci říct, 
Snape říkal, že jsi odešel, protože jsem tolik... brečel,“ zrudl Harry, ale pokračoval. „Já mám 
pocit, že za tím mohlo být i něco jiného.“ 

Draco vydal posměšný zvuk. „No, já jsem velmi dobře věděl, že Severus nakonec skončí u 
kázání pomsta-je-pro-tebe-špatná a upřímně... nechtělo se mi to poslouchat znovu.“ 

Harry musel vypadat poněkud zmateně, protože Draco zavrtěl hlavou a znuděně protáhl: 
„Předpokládám, že si nemyslíš, že byl Severus nadšen z toho incidentu, který jsem měl s 
Pansy?“ 

Harry svraštil obočí a řekl. „Ale to byla sebeobrana...“ 

„No, spíš takový nával zuřivosti,“ doplnil Draco. „Měl jsem se postarat o toho hada, kterého na 
mě poslala, a nemusel jsem s ní praštit o zeď, nebo ji pronásledovat s... no, nechme toho. 
Pointa je, že Severus mě za to potom nekonečně káral a dnes měl nasazený ten samý výraz.“ 

„Hmm, dobře...“ Harrymu poskočil ohryzek, zatím co se pokoušel najít ta správná slova. „Víš, to, 
co jsem říkal o tvém otci, to byl myslím také takový nával zuřivosti. V tu chvíli se mi to zdálo 
skutečně skutečné, ale po rozhovoru se Snapem?“ Harry pokrčil rameny a začal si třít ruce, aby 
si je zahřál. 

„To je právě tím návalem zuřivosti,“ povzdechl si Draco. „V tu chvíli si nebyl schopen se 
ovládnout. Poslouchej, Harry. Je jedno, jestli mého otce chceš zabít nebo ne. Naprosto chápu, že 
se to jednou musí stát. V bitvě, při sebeobraně nebo...“ Draco se otřásl a díval se jinam, když to 
váhavě vyřkl. 

„Jak to, že kvůli tomu nezuříš?“ vykřikl Harry. „Je to tvůj otec!“ 

„Vynechme fakt, že by mě s nadšením zabil,“ řekl Draco tiše. „Vím, že kdyby se to stalo, jsi příliš 
Nebelvír na to, aby sis to doopravdy užil.“ 

„S tím bych nepočítal,“ zamumlal temně Harry. 

„Ne, jsi,“ řekl Draco s důvěrou a pak naléhavěji dodal, „nesniž se na jejich úroveň, Harry. Jsi 
lepší. A mimo to, taková pomalá, svinsky pomalá smrt, je opravdu...“ 

„Příšerná?“ 

Dracovi oči vypadaly díky soumraku jako vyleštěná ocel. „Neefektivní,“ opravil ho. „Hloupá. Už 
jsem to říkal mnohokrát. Mohl jsi být už desetkrát mrtvý, kdyby se Pán zla víc zajímal o 
vítězství, než jak ukojit svoji krutost. Tak se nechovej stejně, jo?“ 

Draco vypadal, jakoby chtěl říct ještě něco jiného, pak ale místo toho náhle zavrtěl hlavou: „Měl 
bych dovybalit. Proč se nejdeš podívat, jaké má Severus plány, co se týče jídla, tady, uprostřed 
ničeho?“ Trochu se zašklebil. „Nepředpokládám, že by přišel nějaký domácí skřítek a postaral 
se o to.“ 

„Taky myslím, že ne,“ zamumal Harry a vyrazil s Dracem zpět. Přemýšlel o Kráturovi a najednou 
věděl, že Snape určitě nemá v úmyslu pustit nějakého domácího skřítka do blízkosti chalupy. 
Bylo by to příliš riskantní. Samozřejmě, že bradavičtí skřítkové jsou důvěryhodní a hlavně 
Dobby by nikdy neudělal nic, čím by ho zranil. Harry za chůze nahlas uvažoval. „Myslím, že 
Snape musel pro nás tohle místo připravit osobně. Myslím tím, trochu to tu přerovnat a 
uklidit...“ 

Harry si všiml, že se na něj Draco dívá podivně. A nebylo to jen proto, aby si Harry uvědomil, že 
s magií takové práce nejsou zas tak složité. „Proč si myslíš, že tu uklízel?“ zeptal se a zamračil 
se. 
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„Sem mě přivezl po Samhainu,“ zamumlal Harry. „Pečoval tu o mě, dokud si všichni nebyli jisti, 
že smrtijedi neplánují přímý útok na Bradavice. Všechno si to nepamatuji, ale mám pocit, že byl 
pořád se mnou a neměl čas tu uklízet.“ 

Draco si zavrčel něco pod vousy, prodloužil krok a vykračoval si k chatě. 

***

Vůně dušeného jehněčího praštila Harryho do nosu v momentě, kdy otevřel nahrubo 
opracované dveře chalupy a došlo mu, že jídlo nebylo vykouzleno z ničeho. Snape seděl s 
překříženýma nohama na koberečku před krbem, mírně nakloněn k ohni. V pravé ruce držel 
lžíci s dlouhou rukojetí a míchal něco v kotlíku, který se vznášel uprostřed krbu ve vzduchu. V 
druhé ruce držel hůlku. 

Harry přemítal, že Severus Snape umí očividně vařit. Nebylo to zas až tak překvapující, protože 
ten člověk trávil celý život tím, že vařil lektvary. Ve srovnání s nimi, bylo podusit maso velmi 
jednoduché. Samozřejmě, kouzelnické vaření bylo trochu jiného druhu než mudlovské. 
Především proto, že obsahovalo mnoho zkratek. Stejně jako paní Weasleyová, kterou Harry 
jednou viděl lít sýrovou omáčku přímo z hůlky. Bylo docela fascinující sledovat ho. Pár snítek 
rozmarýnu se samo rozsekalo na prkýnku na stole předtím, než si zamířilo přes celou místnost 
a vrhlo se do kotlíku. O chvíli později vyskočil stroužek česneku z vývaru a zmizel. 

Snape evidentně věděl, co dělá. Harry si nemyslel, že v Bradavicích Snape často vařil. Ale 
možná, že se to naučil, protože sem, do Devonu, jezdil v létě a nevozil si s sebou skřítka. Harry 
přemýšlel, jestli on tady také stráví léto. Za předpokladu, že by Snape byl stále přesvědčen, že 
je domek v bezpečí. 

Dracovi očividně způsobilo obrovský šok, když zjistil, že Snape vaří. Zřejmě mu to nepřipadalo 
dost kouzelnické. Po tom příšerném faux pas, kdy Draco dal najevo, jak se mu nelíbí dům, Harry 
očekával, že bude zmijozleský hoch opatrný na to, co říká, ale nebyl. Byl neuvěřitelně hrubý, 
jako by se pokoušel Snapea vyprovokovat ke skutečné hádce. 

Snape měl dostatek trpělivosti, aby ignoroval Dracovy kousavé komentáře. Všechno od: 
„Nemyslíš si, že je to pod tvojí úroveň,“ až k: „jsi příliš vysoký na to, aby sis tu hrál na 
domácího skřítka.“ 

Snape s ním mohl mít úžasné množství trpělivosti, ale Harry ne. „Přestaň,“ zasyčel na něj. „Co 
se to s tebou, do prdele, děje?“ 

„Slovník, Harry,“ mírně ho pokáral Snape, pravděpodobně, aby ukázal, že není hluchý. 

„Snape ví, co je můj problém,“ vrčel Draco. 

Snape? Draco mu takhle nikdy neříkal. Zmijozelský chlapec byl rozhodně naštvaný. Ale proč? 
Nemohl být přece takhle naštvaný jen proto, že chalupa je tak venkovská? Jediná další věc, 
která Harryho napadla, byla, že Draco není nadšený, že se našel smrtijedský hábit. Ale proč z 
toho obviňoval Snapea? 

Harry počkal, až Snape trochu poodešel, a potom potichoučku řekl, i když nevěřil, že by ho 
Snape mohl neslyšet, protože tenhle chlap slyšel vždycky všechno: „Poslouchej, jsem si jist, že 
pan profesor tady ten plášť a masku jenom zapomněl.“ 

Draco se na něj posměšně podíval: „Neříkal jsem ti, že ve všem, co dělá jsou ukryty nějaké 
úmysly?“ 

„O čem to mluvíš?“ ptal se Harry naprosto zmatený. 

„Ano,“ vstoupil do hovoru Snape a Harry měl pocit, že mu něco uniká. „Řekni to Harrymu, 
Draco. Řekni mu o mých plánech. Zřejmě si myslíš, že jsem tam ty věci nechal, abys je našel. 
Řekni Harrymu, proč bych tohle dělal.“ 

103 Kapitola 48. PRAVDIVÉ SNY



„Protože jsi naprostý kretén, proto!“ zaječel Draco a jak v něm narůstal vztek, rudl. 

„Opatrně, Draco,“ zavrčel Snape a zář plamenů dávala jeho obličeji zlověstný vzhled. 
„Nemusíme být v Bradavicích, abych mohl odečítat body.“ 

„Jo, to můžeš,“ odsekl Draco. „Proč ne? Jsi celý nažhavený zničit všechno to, o co se snažím. 
Stejně tak můžeš zmijozelské donutit, aby mě nenáviděli! Všechno sabotuješ, tak proč ne?“ 

Harry se díval z jednoho Zmijozela na druhého, stáli proti sobě a vypadali připraveni k boji. „Co 
kdybychom se prostě najedli,“ navrhl. „Myslím, že je maso hotové. Máš přece rád jehněčí, 
Draco?“ 

„Mám rád gigot d'agneau á la provençale,“ zavrčel Draco, „a ne ten hnus, který nám Snape 
hodlá nacpat do krku!“ 

„Draco!“ zajíkl se Harry hrůzou. 

„Klidně můžeš zůstat o hladu,“ poznamenal Snape mírně a jeho hlas dával najevo, že našel 
svoji vyrovnanost a nenechá se znovu vyprovokovat. „Harry, prostřeš, prosím? Vše, co 
potřebuješ, najdeš tamhle v té bedně.“ A mávnutím hůlky sundal z krabice víko, aby bylo jasné, 
kterou myslí. 

Draco rychle dýchal, pěsti zaťaté. Vypadal, jakoby měl chuť do něčeho praštit. Nejspíš do 
Snapea. 

Roztřesený z příšerného napětí v místnosti, Harry rychle prostřel misky a lžíce pro tři. Naštěstí 
nevzal Draco vážně Snapeovu nabídku, aby zůstal o hladu. 

Snape několika mávnutím hůlkou přenesl porce masa z kotlíku, visícího v ohništi, do jejich 
misek. Draco si sedl neochotně, ale přece jen si sedl. Shromážděni kolem malého čtvercového 
stolu jedli mlčky, jediné světlo jim poskytovala vznášející se koule, kterou Snape vykouzlil. 

Když dojedli, Snape rozdělil kouli ve dvě a tu novou odeslal do ložnice. Potom z kapsy u kalhot 
vyndal lahvičku s hustou hnědočernou kapalinou. „Pravdivé sny,“ připomenul Harrymu a podal 
mu ji přes stůl. „Myslím, že by bylo lepší, kdyby sis je vzal, protože je pravděpodobné, že se ti 
dnes v noci bude zdát o Samhainu.“ 

Harry přikývl, vděčný, že tenhle muž má vždycky ve všem, co dělá, skryty nějaké úmysly, jak 
říkal Draco. Nechtělo se mu čelit Samhainu bez lektvaru, který by mu tím pomohl projít. 

Nicméně, takhle zděšeného Draca Harry ještě nikdy neviděl. 

„Pravdivé sny?“ zopakoval a uprostřed sousta mu upadla lžíce. 

„Hmm, ano,“ protáhl Snape zdánlivě mírným hlasem. Ale jeho oči říkaly pravdu. Temné a 
planoucí oči na Draca útočily. „Harry bude snít pravdu o Samhainu. Úplnou pravdu, každý 
poslední detail.“ 

Draco ztuhl a potom odpověděl hlasem, který měl znít bezstarostně, ale vyzněl dost křečovitě: 
„Ale prosím tě, kdo říká, že se mu bude zdát zrovna o Samhainu?“ 

Snapeův úsměv byl krutý: „Harry, řekni svému spolužákovi, jak tenhle lektvar funguje.“ 

Harry si nebyl zcela jistý, co se to vlastně děje, ale bylo jednoznačné, že se Snape pokouší dojít 
k rozuzlení a Harry by si býval přál vědět jak. „Dobře... budu snít o tom, čím se moje mysl 
nejvíce zaměstnává.“ Nemohl si pomoct a vzdychl: „Myslím, že mohu bezpečně říct, že dnes v 
noci to bude Samhain. Raději bych ani nešel spát...“ 

„Ale co dalšího to dělá?“ přerušil ho Snape, naklonil se dopředu a zíral na Draca. 
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Harry v tom stále ještě rozuzlení neviděl, ale neviděl ho ani v tom naštvat Snapea, který byl v 
neoddiskutovatelně příšerné náladě. „Způsobí to, že vidím věci, které se staly, včetně těch, 
které se neuložily do mého vědomí...“ 

Bez varování se Draco vrhl stranou a pokusil se vyrvat lektvar z Harryho rukou. Skončilo to tak, 
že ho shodil z křesla. Jak padal, lahvička mu vyklouzla z rukou. 

„Accio Pravdivé sny!“ vyštěkl Snape a nechal lahvičku doplachtit k sobě předtím, než se stačila 
rozbít o kamennou podlahu. „Vysvětli to!“ zařval Snape na Draca, který také upadl a teď vstal. 

„Já... no... víš...“ 

Harry se oprášil a vstal. Viděl někdy předtím Draca takhle rozrušeného? 

„Vysvětli to teď,“ řval Snape. 

„Já... já jsem jen nechtěl, aby Harry prožil tu hrůzu ještě jednou!“ blekotal Draco, ačkoliv jeho 
tón zněl nějak jinak.. Jakoby byl k uzoufání ustaraný, ale přesto se zdálo, že to není Harry, o 
koho má starost. „Slyšel jsi ho, raději by nespal, než by tím ještě jednou prošel! Nevím, co si 
myslíš, že děláš, když mu uvaříš něco, aby to viděl znova! Není dost špatné, že už tím musel 
projít jednou?“ 

Harry si třel loket, který si natloukl. „Jo, tak díky. Jsem přesvědčený, že se mi bude zdát o 
Samhainu potom, co se stalo prve. Ale rozhodně se nebudu cítit stejně. Ten lektvar je plný 
vrbenky. Myslím, že se to tak jmenuje.“ 

„Mír a ochrana,“ zašklebil se Draco, i když podle toho, co říkal, by pro něj měla být dobrá 
zpráva, že Snape přidal do lektvaru složku, která ničí negativní emoce. 

„Máš ještě nějaké námitky k tomu, aby Harry užil Pravdivé sny?“ ušklíbl se Snape. 

Draco otevřel pusu a pak ji beze slova opět zavřel. 

„Chtěl bys říci Harrymu ještě něco dalšího, než půjde spát?“ 

„Ne, ale je něco, co bych chtěl říct tobě,“ vztekal se Draco. „Jsi naprostý hajzl a já ti to nikdy 
neodpustím. Nikdy!“ 

Snape vzdychl a pak řekl docela trpělivě: „Omluv se Harrymu a pak mi jdi z očí.“ 

„Promiň, že jsem do tebe vrazil,“ řekl Draco strnule a pak s temným podtónem dodal. „Hezké 
sny.“ 

***

Výbuch světel a zvuku, zdi se hroutily. 

Hrdelní vrčení, naleštěné černé boty kráčející prachem, dokud se nezastavily před ním. Nejprve 
viděl jen proud oslnivého světla, díval se do něj, třesoucí a nejistý. Jeho rameno explodovalo 
bolestí, když se mu do něj zaryly nehty a byl postaven na nohy. Cítil, jak jeden z nich zajel až 
do jeho masa. 

Prskal a kašlal, plíce plné prachu, prsty se pokoušel sevřít hůlku. Lucius mu ji snadno sebral a 
řekl, že Pán zla nehodlá tentokrát s Harrym bojovat... 

„Draco bude mít takovou radost, až tě uvidí na Samhainu,“ řekl Malfoy a jeho horký dech 
donutil Harryho se přikrčit. 

Draco bude mít takovou radost, Draco bude mít takovou radost... 
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Náhle Harry vnímal spoustu Malfoyových slov, předtím je nevnímal, dokonce ani tu část o 
Dracovi. Byl příliš šokován výbuchem, příliš se bál o Salsu. Nyní je slyšel. Hrozba následovala 
hrozbu, zatímco byla Harryho tvář zatlačena do Malfoyova dusivého sametového hábitu, když 
se s ním násilně přemisťoval. 

Byl v kamenné místnosti... a potom byl opět někam přenesen. Objevil se na holé zemi, která 
byla cítit lesním jílem. Předklonil se a zvracel, v puse příšernou chuť. Sžíravá bolest v jeho břiše 
mu nedovolovala postavit se. 

Lucius Malfoy odešel stranou, pod jeho botami skřípal písek a kamení, když zaujal své místo v 
kruhu a postavil se těsně vedle smrtijeda, který byl o něco menší, než ti ostatní... 

Harry cítil, jak dopadl na kolena, když se Voldemort pokusil dostat do jeho mysli a selhal.  
Oheňoheňoheňoheň. Planul v Harryho duši i mysli. Oheň chránil jeho myšlenky, chránil jeho, 
ačkoliv rudé oči nad ním se domáhaly jeho vědomostí, domáhaly se jeho... 

Vodlemort se mu začal posmívat. Krutá, skřehotavá slova o tom, jak Harry ztratil svoji magii a 
někdo v kruhu smrtijedů prudce uskočil. Maskovaná postava zděšeně couvala a jeho napjatá 
ramena... Byl to ten menší, ten vedle Luciuse. Jeho hábit vlál ve větru a když se k němu přitiskl,  
odhalil štíhlou nedospělou siluetu... 

Když Lucius ostře pokynul, ten mladší smrtijed ztuhl na místě... 

Harry srazil ze sebe Voldemortovy ruce, postavil se na nohy a vdechoval vůni jehličí, které 
rozšlapal. Zaťal ruce v pěst, když se mu Voldemort začal znovu vysmívat a soustředil se na to, 
aby stál rovně, přestože omdléval žízní. 

Borovicové jehličí znovu zaskřípalo, vůně zesílila, jak Lucius vedle něj poklekl před svým pánem 
a mluvil o mučení. Měsíční svit se odrážel od Malfoyových světlých vlasů, když mu Voldemort 
sundal kápi, aby si s nimi mohl hrát, při tom se vychloubal, jak každý Samhain někoho obětuje. 

„Každý Samhain?“ posmíval se Harry Voldemortovým slovům a silou vůle držel svoje kolena 
narovnaná. Rozhodl se neklečet, nekrčit se... Vypadalo to, že každé další slovo přetrhne jeho 
vysušené hlasivky, ale to ho nemohlo zadržet. „Ty neumíš moc počítat, co? Od té doby, co jsi se 
vyplazil z bahna a získal tělo, byl zatím jen jeden Samhain, Tome.“ 

Zástupem smrtijedů proběhla tichá vlna zděšení. Ten zvuk se smísil se šuměním stromů a 
zmizel. Byl to zvuk úžasu, že ten kluk takhle může mluvit s Pánem zla. Nagini to slyšela také. 
Náhle se začala plazit, třepotala jazykem a očichávala zemi a pak černé boty smrtijeda, 
kterého Lucius předtím pokáral. 

Ten opět uskočil z kruhu, až téměř upadl, tak náhlý to byl pohyb. Harry viděl, jak se třese. 
Nezastavitelný třes ho ovládl od hlavy až po paty. Luciovy stříbrné oči zlověstně svítily 
příslibem strašné odplaty a malý smrtijed násilím sám sebe donutil stanout tak blízko tomu 
hroznému a obrovskému hadu. Udělal několik kroků dopředu a připojil se k ostatním 
smrtijedům okolo... 

Vodlemortův úsměv byl krutý, jeho oči zlé, a když se natáhl, aby se dotkl Harryho jizvy, měl 
Harry pocit, že je jeho čelo v plamenech. Nedokázal ho zastavit, ale když ten ďábelský čaroděj 
mluvil o jizvě jako o odznaku cti, protože je to důkaz, že se Harryho dotkl sám Pán zla, Harry se 
nerozpakoval říct pravdu.. 

„Je šeredná a zohavující,“ řekl tvrdě a jeho slova na jazyku chutnala jako kov. 

Malý smrtijed vydal podivný hrdelní zvuk, jakoby ho někdo škrtil. Jeho celé tělo strnulo pod 
tlakem emocí. 

Na nedaleké mýtině, kde Lucius ležel po mukách, které mu způsobilo Cruciatus, se proplétalo 
syčení se šuměním listů, padajících všude do kola. Světlovlasý muž stěží mluvil. Jeho rty se 
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pohybovaly, jako by se snažily rozpomenout na slova, kletba zanechala jeho rty nepoužitelné. 

Ale nakonec promluvil. 

Jedno slovo. 

Slovo, které přetrhlo Harryho sen a rozštíplo jeho svět ve dví. 

Slovo, naplněné hrůzou, obavami a strachem z toho, co ještě může přijít... 

„Draku,“ Lucius stěží dýchal, ten zvuk se ztratil ve větru a zuřivé hádce Harryho s 
Voldemortem. 

Draku... 

Snový svět se rozplynul. Harryho mysl zastavila Pravdivé sny, aby mohl zvážit, co vlastně viděl. 
Jeho tělo se zkroutilo jako kreveta na úzké posteli, kterou mu Draco přeměnil. Harry si přitáhl 
kolena až k hrudníku, rukama si sevřel lýtka, oči pevně zavřené, když se sen změnil z popisu 
toho, co se stalo, na vysvětlování, co to vlastně znamenalo. 

Stál na mýtině, kolem všichni smrtijedi, vedle něj zhroucený Lucius, stále ochromený 
následkem Voldemortovy silné kletby. Nic se nehýbalo. Nagini ležela strnulá uprostřed pohybu, 
Voldemort sám stál a z pusy mu tekly sliny, jak se zastavil uprostřed slova. 

Svět zmrzl a vytvořil živý obraz. Obraz, který Harry mohl prozkoumat. 

Na rozdíl od skutečnosti jej nesoužila žádná žízeň ani bolest. Byl sice ve snu, ale nesnil,  
tentokrát se stal pozorovatelem. Instinkt mu říkal, že může dělat, co si přeje. 

Pravdivé sny, ale představovaly vzpomínky. 

Harry natáhl ruku a celou dlaní zatlačil na Voldemorta. Temný čaroděj přepadl na záda, dopadl 
na zem jako strnulá socha. Škoda, že se nerozbil, pomyslel si Harry, když se s opovržením 
odvrátil. 

Jeho oči zamířily ke smrtijedovi, o kterém se domníval, že to je Snape. Snape, který měl už dost 
hry a pokusil se vystoupit z kruhu, když Nagini lízala jeho boty. Jenže to byl nesmysl. Snape byl 
vyzvědačem roky a roky. Věděl, jak zamaskovat reakci, uměl zakrýt emoce a mimo to, Snape 
se hadů nebál. Vůbec ne, řekl. 

Byl to Draco, kdo nesnáší hady. Draco, který nemůže vydržet blízko nich. 

Draco, který nazval Harryho jizvu šerednou a zohavující... 

Drak... 

Aniž by nabral dech, Harry kráčel přes mýtinu ke smrtijedovi, na kterého se předtím díval. 
Přestože všechno zmrzlo silou Harryho snu, ten muž... ne... chlapec... se příšerně třásl a jeho 
oči pod maskou byly zosobněné zoufalství. 

Ty oči byly stříbrné, ale ne tak nenávistné, jako Luciusovy. Ne teď. 

Harry strhl tu masku, odhodil ji stranou a zíral do obličeje Draca Malfoye. 

Harry se svinul ještě víc do klubíčka a do jeho spícího vědomí prorazila dvě slova. 

Změna paradigmatu. 

Celý svět se změnil a změnil i jeho. 
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Hluboko ve svém snu Harry stál a díval se do zářivých šedivých očí Draca Malfoye.

Kapitola 49. SLABOST A SÍLA

Když se Harry další ráno probudil, uvědomil si, že se mu nezdálo jenom o Samhainu. Poté co se 
vzpamatoval ze šoku, že tam byl Draco, Pravdivé sny opět získaly moc nad jeho myslí. Po 
zbytek noci se jeho spící myšlenky toulaly daleko a hluboko a hledaly Dracovy skutky a slova. 
Detaily, kterých si Harry předtím nikdy nevšiml. 

Před časem, když Draco vešel do nemocničního křídla a Harry po něm začal házet věci, řekl 
Draco... škoda, že jsi mě minul a pak najednou zaúpěl, podívej, to jsem nechtěl říct. Tehdy ta 
slova neměla smysl, ale po dnešním snu o Samhainu pochopil souvislosti. Totéž řekl Harry 
Voldemortovi: škoda, žes mě minul, když spolu diskutovali o kletbě, která zabila Harryho rodiče. 
Draco zopakoval Harryho slova a to ho vyděsilo... 

Dávalo to smysl, stejně jako ostatní věci, které ho v momentě, kdy se staly, mátly. Když přišel 
poprvé do sklepení, zaslechl Snapea, jak se ptá Draca. Řekl jsi mu to? A co Draco odpověděl? 
Nemyslím, že by to ocenil. Zdá se mi, že tvá přítomnost mu to připomíná dost... 

Po Samhainu se pokoušel Draco Harrymu pomáhat. Ať už to bylo tím, že mu vrátil hůlku, 
pokoušel se nepřipomínat mu Samhain, nebo tím, že četl knihu napsanou mudly pro mudly. To 
poslední bylo skutečně překvapivé, pokud zvážíme Dracovy předsudky k nečistokrevným. 

Dracův náhlý obrat k dobru, nyní dával větší smysl. Přesto měl Harry pocit, že k úplnému 
pochopení mu stále něco chybí. Uvědomil si, že vidět mučení, bylo hrůzostrašnější, než se o 
něm jenom doslechnout. Takže možná, že se Dracovi udělalo špatně z Voldemortovy krutosti. 
Možná, že pochopil, že jeho vlastní otec je vyšinutý maniak. Ale tohle Harryho zcela 
neuspokojilo, mimo jiné z vlastní hořké zkušenosti věděl, že Draco Malfoy se také umí chovat 
jako vyšinutý maniak. 

Možná, že to souviselo s tím, že Dracovi připadal Voldemort příliš neschopný, když nechal 
Harryho vždy znovu prchnout. To by dávalo smysl. Draco si přál být na straně vítězů. Možná, že 
prostě pochopil, že Voldemortovy způsoby, jsou příliš neefektivní, než aby vedly ke konečnému 
vítězství. 

Harry se zamračil, protože myšlenka na to, že tohle by mohl být motiv, by mohla zničit 
přátelství, které si vybudovali. Jak moc by mohl důvěřovat někomu, jehož hlavním důvodem 
bylo jen přesvědčení, že Harry je lepší volba než Voldemort? Pokud by tomu tak bylo, jak mohl 
Harry vědět, že Draco nezmění strany v momentě, kdy se mu nějaký temný čaroděj bude zdát, 
jako lepší volba? 

Harry vzdychl a snažil se nepohnout, aby zmijozelského chlapce neupozornil na to, že je 
vzhůru. Rozhlédl se přivřenýma očima a zjistil, že je v místnosti sám. 

Posadil se a přemýšlel, jak co nejlépe vyřešit tuto situaci. Samozřejmě si musí promluvit o 
Samhainu s Dracem. Rozhodně to s ním ale nechtěl řešit před Snapem. 

Když přemýšlel o Snapeovi, napadaly ho další otázky. Proč mu neřekl pravdu už dávno? Je něco, 
o čem bych chtěl, aby si Draco s tebou promluvil, řekl jednou Mistr lektvarů. Harry měl pocit, že 
to chápe, jenže... když se ukázalo, že Draco o tom mluvit nechce, proč mu to Snape prostě 
neřekl? 

***

Když se Harry umyl a oblékl, Draco se Snapem už snídali. Jemná vůně teplé ovesné kaše s 
máslem, která se linula od stolu, připomněla Harrymu časy po Samhainu. Ta vzpomínka ho 
uklidnila. 

Naproti tomu Draco vypadal, že je všechno, jen ne klidný. Mračil se na svou ovesnou kaši, jeho, 
obvykle tak zářivé, vlasy byly rozcuchané a zplihlé, jak tu seděl celý schlíplý. Když nebelvírský 
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chlapec vešel, zdvihl hlavu a jeho očima proběhl záblesk paniky. Ale rychle ji zamaskoval svým 
starým, známým, znuděným výrazem, který se mu podařilo nasadit ještě předtím, než se 
sklonil zpět ke své snídani. 

Snape upřel na Harryho temné oči s takovou naléhavostí, že to trochu připomínalo Nitrozpyt, i 
když necítil, že by se někdo tlačil do jeho myšlenek. 

„Dobré ráno,“ pozdravil je Harry oba, odtáhl si křeslo a posadil se. Nebyl si jistý, co dalšího by 
měl říct. Nelíbil se mu pocit, že ti dva Zmijozelové sdíleli tajemství o Samhainu celou tu dobu, 
kdy společně žili ve sklepení. Možná by Snapeovi pomohlo, rozhodl se Harry, kdyby ochutnal 
svou vlastní medicínu, takže se Harry rozhodl, nechat ho přemýšlet, co se vlastně děje. Aby 
pochopil, jak se člověk cítí, když tápe v temnotě. 

„Vypadá to, že je venku docela hezky,“ usmál se Harry, jako by ho na celém světě nic netrápilo. 

Postřehl, že si Draco se Snapem vyměnili překvapené pohledy. Harry přemýšlel, co očekávali, 
že bude dělat. Plakat? Křičet a obviňovat je? Bylo docela milé, vidět také jednou Mistra lektvarů 
vyvedeného z míry. 

Jak o tom tak přemýšlel, pustil se do jídla. 

Nějakou chvíli to vypadalo, že Snape neví, co má dělat. Ale dlouho mu to nevydrželo. „Jak jsi 
spal?“ vyzvídal poté, co Harry snědl pár soust. 

„Děkuji, dobře,“ odpověděl Harry bez výrazu. Trochu teatrálně se protáhl a díval se na Draca, 
který téměř nedýchal. Protože nebylo jeho záměrem mučit zmijozelského chlapce, usmál se na 
něj. „Hrozně mě bolí záda, mohl bys mi přeměnit matraci tak, aby byla trochu tvrdší? Jako tu, 
kterou jsi pro mě už udělal? Ta je perfektní.“ 

Draco přikývl, ale jeho stříbrné oči zůstávaly ostražité. Harry v duchu pokrčil rameny a řekl si, 
že toho není moc, čím by to druhému chlapci usnadnil. 

„Zdálo se ti o Samhainu, Harry?“ zaútočil Snape zpříma. 

Harry krátce přemýšlel, jestli má lhát a pak se rozhodl, že by to bylo hloupé, když je jasné, že 
do večera bude znát Snape pravdu. Takže možná trochu vyhýbavá odpověď je to nejlepší 
řešení. „Mimo jiné,“ odpověděl a natáhl se pro džus. Pomerančový džus. To bylo milé. Téměř mu 
začalo být Snapea líto. 

Ale jen trochu. 

„A?“ naléhal Snape a jeho hlas začínal znít netrpělivě. 

„A co?“ 

„Harry,“ napomenul ho Snape unavený hrou. 

Harry pochopil, že se mu tento rozhovor vymkne z rukou, pokud nepodstrčí Snapeovi něco, čím 
by zaměstnal jeho mysl. „Zjistil jsem jednu zajímavou věc,“ řekl a se zpožděním mu došlo, že 
po takových slovech začne Draco panikařit. „O lektvaru,“ pospíšil si dodat. „Myslím, že 
nefungoval úplně správně.“ 

Harry se natáhl a znovu se napil pomerančového džusu. Dlouze. Potom si pečlivě otřel pusu 
ubrouskem, ačkoli normálně nebylo takové dokonalé chování u něj obvyklé. Jen se snažil získat 
čas, aby si promyslel, co všechno chce říct. 

„Předpokládám, že ty problémy nebyly s vrbenkou,“ vyzvídal Snape. 

Harry se pousmál. „Ne, ta funguje výborně, cítím se skutečně uvolněný. Napadlo vás někdy 
prodávat vaše nápady, profesore?“ 
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Ale měl vědět, že Snape není ten typ muže, kterého by lichocení odvedlo od tématu. „A v 
jakém ohledu ten lektvar selhal, Harry?“ zeptal se a jeho hlas zněl trochu kysele. 

„Já jsem neřekl, že ten lektvar selhal,“ vysvětloval Harry. „Podáte mi, prosím, sůl?“ 

Snape to udělal a vrazil ji Harrymu do ruky s poněkud větší silou, než čekal. Pochopil, že už to 
nemůže příliš protahovat a řekl: „Chvíli se mi zdálo o Samhainu, ale potom mi připadalo, jako 
bych nějak zlomil, nebo poškodil tu pravdomluvnou složku lektvaru, protože jsem viděl věci, 
které vím, že se ve skutečnosti absolutně nemohly stát.“ Harry si nemohl pomoci, ale povšiml 
si, že se Draco ušklíbl. Harry se to rozhodl ignorovat a pokračoval: „Například celý sen naprosto 
zmrzl... Mohl jsem obejít Voldemorta a prohlédnout si ho zezadu.“ 

Snape se k němu naklonil. „Vypadalo to, jako bys byl schopný celou tou scénou procházet, jako 
na mudlovské fotografii?“ 

„Mudlovské fotografii?“ zeptal se Draco. 

„Jsou nehybné,“ vysvětloval Harry. 

Draco se zakřenil: „To je, ale bizarní.“ 

„To není,“ smál se Harry a pomyslel si, že je dobře, že se Draco poněkud uvolnil. Možná, pokud 
to takhle půjde dál, bude méně ostražitý, až se dostanou k zásadnímu rozhovoru. „Vzhledem k 
tomu, pane profesore, že jsem byl jediný, kdo se hýbal, bylo to, jako bych se procházel v 
mudlovské fotografii.“ 

Snape se opřel zpátky, překřížil ruce na hrudníku a probodával Harryho pohledem: „Jsem 
obeznámen s tímto fenoménem. Co myslíš, že to mělo znamenat?“ 

Jejda, jejda, nebezpečné území. „Hm, nevím, co to mělo znamenat,“ ohradil se Harry. „Je to 
prostě něco... co se stalo.“ 

„O tom vážně pochybuji.“ 

Harry se podíval na Snapea pohledem, ve kterém bylo napsáno 'Nech to být. Vím co dělám'. 

„Mám tentýž zážitek s pravdivými sny,“ řekl mu Snape s jedním obočím zdviženým. „Ve všech 
takových případech jsem viděl něco neočekávaného, něco skutečně šokujícího.“ 

Harry potlačil smích a vyhnul se narážce: „No, tedy, Samhain byl od začátku do konce jeden 
velký šok. Takže... možná... proto se to stalo. Děkuji, pane.“ 

Snape s přivřenýma očima přemýšlel, co by ještě řekl k tématu. Harry horečnatě zauvažoval a 
obrátil se k Dracovi. „Nevzal jsem si svoje koště, ale včera, když jsem viděl tvůj Nimbus 2001, 
napadlo mě, jestli by se mi podařilo létat, když mohu už používat letax. Půjčíš mi tvé koště?“ 

Draco zavrtěl hlavou a Harrymu se to zdálo docela nezdvořilé, dokud druhý chlapec 
nepromluvil. „Nechtěl bych vidět, jak tvá magie selže uprostřed letu, Harry,“ a odstrčil svou 
sklenici. „Zabil by ses.“ 

Protože jediné, co Harry chtěl, bylo dostat Draca z dosahu Snapeova fenomenálního sluchu, 
rozhodl. „Dobře, necháme si létání na později, ale vynahraď mi to zklamání. Pojď se mnou na 
louku, podívat se na rostliny, které bychom mohli identifikovat.“ 

Draco samozřejmě zavrčel: „Stále se pokoušíš podvádět se svým Přáním?“ 

„Ano, jsem napůl Zmijozel,“ připomněl mu Harry, ta věta se mu líbila. Dávala mu příležitost, jak 
omluvit spoustu věcí. Ne, že by teď potřeboval omluvu. „A mimo to, tohle není podvádění, 
půjdeme jen na malou vycházku do přírody. Nemohu za to, že v divokém Devonu rostou stejné 
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rostliny, jako jsem našel v kytici, kterou jsem nedávno dostal.“ 

„Ty jsi nenapravitelný,“ projevil Snape svůj názor na celou tuto věc. „A přemýšlíš jen občas. 
Pokud jsi to nepostřehl, je prosinec a louky tady okolo nejsou očarovány tak, aby byly stále 
zelené, jako ty bradavické. Pravděpodobně nenajdeš nic použitelného.“ 

Draco se zlomyslně usmíval. 

„Dobře, tak pojď se mnou kamkoliv,“ vybuchl Harry. Co ještě bude muset udělat, aby mohl být s 
Dracem sám? Bylo to vážně směšné. A bylo mu už jedno, že ho Snape obdařil pohledem, který 
by se klidně dal nazvat vševědoucím, protože Harryho vytáčky byly příliš průhledné. „Prostě 
potřebuji na vzduch.“ 

„Jenom když si na sebe vezmeš něco teplejšího, než ten příšerný svetr, co jsi měl včera večer.“ 

„Ten svetr byl dárek a je v pohodě,“ bránil Harry Molly Weasleyovou. „Ale není zase tak teplý, 
jak jsem předpokládal.“ A zamířil si to do ložnice, aby si vzal svůj nejteplejší kabát, rukavice a 
šálu. 

Bylo pravděpodobné, že budou mluvit s Dracem opravdu, ale opravdu dlouho. 

***

Když došli k nejvzdálenějšímu konci pozemku, rozhodli se jít podél hranice označené kamennou 
zdí, která jim sahala ani ne do pasu. Přestože už nyní neměl žádný důvod odkládat rozhovor, 
cítil se Harry podivně. Odkud začít? 

Možná, pomyslel si Harry, bude nejlepší prostě říct pravdu. 

„Neměl jsem náladu mluvit o svém snu se Snapem,“ vysvětloval Harry a opřel se o zeď. „Ale 
chci to probrat s tebou.“ 

Dracovo tělo ztuhlo napětím, „Nemám představu proč.“ 

„Já myslím, že ano,“ jemně nadhodil Harry. 

Draco se rozkročil a celé jeho tělo zaujalo obranný postoj: „Měl jsem pocit, že nemáš rád, když 
mluvím o léčbě traumatu a vůbec o tvých psychologických potřebách.“ 

„Ne, to není to, co tím myslím.“ 

Draco si přitáhl plášť blíž k tělu a ruce si zastrčil hlouběji do kapes. „A stejně, jsi teď v pořádku. 
Díky Severusovi nemáš ani jizvy. Takže není o čem mluvit.“ 

„Já myslím, že je,“ odporoval Harry. Čekal, až se na něj Draco podívá, ale ten byl zřejmě 
rozhodnutý pozorovat vzdálený horizont. „Dobře. Vím to, Draco,“ řekl. „Vím, že jsi byl na 
Samhainu.“ 

Draco zbledl a vypadal, jako by ho někdo praštil do žaludku. I jeho rty zbělaly. Rychle se ovládl 
a začal protestovat. „To je přece naprosto směšné, přece nebudeš věřit něčemu, co jsi viděl v 
noční můře?“ 

„Pravdivé sny,“ opravil ho Harry. 

„Ale sám jsi přece řekl, že jsi zlomil sílu lektvaru,“ bleskově odporoval Draco. Zřejmě měl pocit, 
že má opět pod nohama pevnou půdu, a tak se mu opět vrátila barva. 

„Pamatuješ si, jak profesor říkal, že v takovém případě uvidí člověk něco šokujícího?“ Harryho 
obočí se stáhlo v nezaměnitelné výzvě. „Co myslíš, že jsem viděl tak velmi překvapujícího?“ 
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„Jak to mám vědět?“ chladně odsekl Draco a v jeho hlase se začal objevovat vztek. „Na rozdíl 
od tebe ze mě obvykle nepadají směšné věštby.“ 

Vzhledem k tomu, že Harry nikdy Dracovi nevyprávěl o svých věšteckých snech, bylo to 
obvinění prostě hloupé. Harry poznal návnadu a tak útok zcela ignoroval. „Viděl jsem tě tam, 
Draco,“ zopakoval klidně. „Nadskočil jsi, když jsem zopakoval tvůj komentář k mojí jizvě. 
Zpanikařil jsi, když Nagini očichávala tvé boty.“ 

„Nebudu to poslouchat, Pottere! Jdu zpátky!“ 

Když se Draco rozhodl vykročit zpátky ke vzdálené chalupě, Harry ho popadl za ruku a naléhal 
na něj: „To je to, proč ses mi pokusil včera večer vzít ten lektvar. Nechtěl jsi, abych věděl, že jsi 
byl se svým otcem na Samhainu!“ 

„Nech mě jít, Pottere,“ zavrčel Draco nebezpečným hlasem a jeho svaly se napínaly, jako by 
byly z oceli. 

Harry ho podržel pevněji, rozhodnut, vyřešit to jednou pro vždy. 

„Podívej, já jsem tam nebyl!“ zaječel náhle Draco a vyškubl se mu takovou silou, že po zádech 
dopadl na zmrzlou trávu. „Nebyl jsem tam! Nezajímá mě, co se ti zdálo. Prostě jsem tam nebyl! 
Jak si to o mně můžeš myslet?“ 

Když se na něj Harry podíval dolů, viděl v těch stříbrných očích strach. Nebo lépe, hrůzu. Draco 
nebyl jen zděšený, že bude odhalen jako lhář a nebyly to jen obavy, že ho Harry zavrhne. 

Bylo to, jak Snape říkal: ten chlapec se bál o svůj život. 

Když se nad tím Harry zamyslel, dávalo to smysl. Kdyby Draca odsoudil, díval se na něj jako na 
nedůvěryhodného a podezřelého, Řád by pak vyhověl žalobě... a s Luciovou touhou po jeho 
krvi, Draco potřeboval všechnu ochranu, které se mu mohlo dostat. 

Harry se natáhl a podal Dracovi ruku, aby mu pomohl vstát. 

Zmijozelský chlapec si zřejmě myslel, že hádka je u konce, a tak bez váhání přijal Harryho ruku. 
Ten ho ale držel ještě poté, co se Draco postavil. „Byl jsi tam,“ zopakoval a snažil se, aby to co 
nejméně znělo jako obvinění. 

Možná se snažit nemusel. „Nebyl jsem tam!“ bránil se s křikem Draco. 

„Tak jak potom vím, že ti tvůj otec říká Draku?“ 

Když Draco znovu začal protestovat, Harry stiskl pevně jeho ruku, aby ho zastavil. „Dost těch 
lží, Draco. Viděl jsem pravdu. Chceš, abych byl naštvaný?“ 

„Naštvanější, chceš říct,“ řekl Draco zděšeně tichým hlasem. 

„Proto jsi mi to nikdy neřekl?“ 

Draco proti tomu vysvětlení neprotestoval. Jen vzdychl a díval se na zem. 

Harry pustil jeho ruku. „Měl jsi mi to vysvětlit.“ 

„A k čemu by to bylo dobré? Byl bys mi neuvěřil.“ 

„A proč jsi mi to neřekl potom, co jsem ti začal věřit?“ 

„No, nemohl jsem ti to říct, prostě nemohl!“ křičel Draco a mával rukama ve vzduchu. „Nechtěl 
jsem, aby věci byly zase tak špatné, jako předtím!“ 
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Harry vzdychl: „Ale Draco, bylo to mezi námi tak špatné právě proto, že jsem nevěřil tvému 
náhlému obratu k dobru, prostě mi to nedávalo smysl.“ 

Draco se zamračil: „A teď dává?“ 

„Ne, úplně ne,“ připustil Harry. „Ale nyní si říkám, že to je možné. Proč mi to nevysvětlíš? Řekni 
mi celou pravdu, teď hned.“ 

„Byl jsem tam, abych přijal Znamení zla,“ sotva slyšitelně vysvětloval Draco a zrudl. Byl to 
stud? Harry si nebyl jistý. 

„Věděl jsi, že budu obětován?“ 

Draco přikývl. „Můj otec mi to řekl. Předpokládalo se, že přijmu Znamení, až budu starší, ale 
mému otci se zalíbil ten nápad spojit mě s Pánem zla té noci, kdy definitivně skončí s tebou. 
Jedna éra nahrazuje druhou. Tak nějak to říkal. Nicméně, já...“ 

Draco odvrátil pohled a odmlčel se. 

„Celou pravdu,“ připomněl mu Harry. 

Následovalo přikývnutí, tentokrát rozhodnější. „Dobře. Musíš pochopit, že tehdy jsem si o tobě 
myslel, že jsi malý namyšlený fracek, který zničil úžasné plány Pána zla, nemluvě o tom, žes 
mě setrvale ponižoval ve škole. Byl jsem si jistý, že si zasloužíš to, co se ti stane a chtěl jsem 
být u toho, když se ti to stane.“ 

To zní upřímně, pomyslel si Harry. Usmál se na druhého chlapce, aby ho ujistil, že ví, že dnes už 
jsou věci mezi nimi jinak. „Takže, co změnilo tvé smýšlení?“ 

„Chvíli to trvalo,“ přiznal Draco. „Ale jak jsem říkal už včera, je příšerná zima. Proč s tím něco 
neuděláme?“ A jak to dořekl, přeměnil svůj kabát v tlustou měkkou deku, na kterou se mohli 
posadit. 

„Proč jsi prostě nějakou deku nepřivolal?“ 

„Snape by mohl být zvědavý a jít za ní,“ pokrčil Draco rameny. 

Harry na souhlas přikývl, ačkoli se mu zdálo, že bez kabátu bude Dracovi hrozná zima. Ale 
napadlo ho, že zmijozelský chlapec to nějak vyřeší. „Vytáhni svou hůlku, vymez prostor kolem 
nás a potom zkus kouzlo, ovlivňující počasí.“ 

Kdybych mohl, pomyslel si Harry, ale pak ho samotného napadlo, že je tak poraženecký, jak mu 
nedávno Draco říkal. Byl přece včera schopen svou divokou magii kontrolovat a zacílit, ačkoliv 
to byl spíš instinkt než záměr. Tak možná, se mu podaří nějakou část té síly nechat projít i 
hůlkou... 

A nebo také ne... Harry se ovládl, aby nevzdychl a pokusil se necítit příliš sklíčený. 

Draco stiskl rty, možná ze soucitu, nebo z netrpělivosti - to Harry nedokázal říct - a provedl to 
kouzlo sám. 

Když se posadili na deku, Harryho obklopil oblak teplého vzduchu a tak si sundal kabát. 
„Prima,“ pochválil druhého chlapce. 

Draco se na něj podíval pohledem, který říkal. Samozřejmě, já jsem kouzelník... 

„Takže, říkal jsi mi, jak moc jsi chtěl vidět, jak budu mučen a zabit,“ připomněl mu Harry. 
Nemělo smysl dál to přibarvovat. „Co změnilo tvé smýšlení?“ 

„Ty,“ řekl Draco, praštil sebou na deku a zamračeně zíral skrz chvějící se závoj magie, která je 
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obklopovala. „Myslel jsem, že to bude úžasné, víš? Hrdina celého kouzelnického světa bude 
pokořen. Jenže, ty si nebyl pokořen a ať dělal Pán zla cokoli, nedokázal tě zlomit. Prostě na to 
neměl sílu.“ Zmijozelský chlapec se zahleděl do zelených očí, které ho stále pozorovaly. „Byl jsi 
tak idiotsky statečný, až to bylo směšné, stáli jste tam tváří v tvář a tys mu říkal Tome. Ty jsi 
nad ním vítězil. Dobrý Merline, měl jsi tu odvahu říct mu, ať jde do prdele!“ 

Harry o tom chvíli přemítal. „Jsem překvapen, že jsi prostě jen neřekl, že jsem Nebelvír. Chci tím 
říct, proč tě to zaujalo? Mohlo to prostě jen znamenat, že jsem statečný až do naprostého 
zblbnutí.“ 

Draco náhle sklonil hlavu a zakryl si obličej rukama. Celé jeho tělo se třáslo. Plakal? Harry si 
nebyl jist, dokud chlapec nepromluvil. „Protože můj otec byl vedle tebe, Harry. Ale on byl na 
kolenou!“ Přerývaně se nadechl. „Bylo to otřesné! On se plazil, nazýval toho kreténa svým 
pánem a choval se jako otrok a hned vedle něj jsi stál ty, nezlomený a neochotný nechat se 
ponížit. Vy dva... vím, co jsem viděl, Harry. To nešlo nevidět. Byla to slabost a síla... a protože ty 
jsi byl ten silný... došlo mi, že jsem byl celou tu dobu na špatné straně.“ Otíral si Draco oči. 

Harry si přál, aby mohl něco přeměnit na kapesník, protože to vypadalo, že Draco nějaký 
potřebuje. To nejlepší, co mohl Harry udělat, bylo natáhnout se a položit mu ruku na koleno. 

Draco ucukl a zvedl uplakanou tvář. Pak, když pochopil, jak vypadá, osušil si kouzlem slzy, ale 
oči měl stále rudé. 

„Takže... si změnil strany a budeš bojovat proti svému otci, protože se za něj stydíš?“ zariskoval 
Harry, ale ne proto, že by se chtěl hádat, jen tomu všemu chtěl porozumět. 

„Ne! Nebo možná trochu, myslím,“ Draco okamžitě přehodnotil své podvědomé popření. „Ale to 
nebylo to hlavní, Harry. Přísahám, že nebylo. Vím, že si myslíš, že jsem povrchní, ale tak pitomý 
zase nejsem.“ 

Harry si přehodil přes nohy kabát, ale ne kvůli teplu. Nebyly to jen ruce, co ho v poslední době 
bolelo a doufal, že dotek teplé vlny by mohl bolest trochu uklidnit. „Je toho na tobě víc, co 
potřebuji pochopit,“ řekl zvolna, „nebo možná, že jsou věci, které potřebuješ pochopit ty. Ale ty 
už nejsi v Luciusově stínu, Draco. Takže, co byla ta hlavní věc, proč jsi změnil strany?“ 

„Neměl si ani žádnou magii,“ pokračoval Draco a rozhodil ruce v bezradném gestu, jako by 
nemohl najít potřebná slova. „Nebylo nic, s čím bys mohl počítat. Neměl jsi žádnou naději, že to 
přežiješ. Dnes už vím, že jsi počítal s tím, že Severus něco vymyslí, ale v té chvíli to vypadalo 
hodně nepravděpodobně. Byl si bezmocný a přesto stále dost silný na to, aby si se nesklonil ani 
o kousek. A pak tam byl můj otec, který sám sebe ponižoval a prakticky líbal tomu kreténovi 
boty, a který byl potrestán kletbou Cruciatus. Téměř jsem nevěřil svým očím, Harry. Bylo to, 
jako by se můj svět obrátil naruby. Celý život jsem byl vychováván k tomu, že čistokrevní jsou 
ve všem lepší, než mudlové, ale těžko jsem mohl přehlédnout to, že jsi lepší než Lucius Malfoy. 
Chlapec zrozený z nečistokrevné matky a momentálně se schopnostmi motáka. Ty si byl jediný, 
kdo tam měl hrdost a odvahu. Všichni smrtijedi byli vyděšení a pokoření. Přísahám Harry, že 
jsem si na chvíli myslel, že blázním, ale potom jsem se podíval znovu a viděl jsem, že je to 
pravda. A říkal jsem si: Do prdele, po tomhle všem já nechci přijmout Znamení. Bylo to, jako 
bych do té doby žil jeden život a od toho okamžiku jiný...“ 

„Změna paradigmatu,“ zamumlal Harry. 

Dracovi nebylo potřeba tuhle frázi vysvětlovat. „Ano, ještě lépe řečeno prozření. A Severus byl 
toho součástí, protože...“ Draco zavřel oči v záblesku bolesti. „Vždycky jsem ho obdivoval, 
Harry, vždycky, a myslel jsem si, že následovat Pána zla je správná věc, když si někdo tak silný, 
statečný a inteligentní zvolil tuto cestu také. Ale o Samhainu jsem ho viděl na kolenou a myslel 
jsem, že se pozvracím. Ten, koho jsem tam viděl, to nebyl člověk, o kterém jsem si myslel, že 
ho znám.“ 

„Nikdy tě nenapadlo, že by to mohlo být jen divadlo?“ 

114 Kapitola 49. SLABOST A SÍLA



„Ne, ani jednou. Což znamená, že když se s tebou přemístil, myslel jsem, že se mi hrůzou 
zastaví srdce. Byl jsem jím tehdy zklamán a přemýšlel jsem, jak může dobrovolně být otrokem 
Pána zla a byl jsem překvapen, že ty jediný si tam silný. Ale to celé byla jen hra.“ Dracova 
ramena poklesla, když zhluboka vzdychl. 

„To je snad dobře,“ řekl Harry suše. 

Draco přikývl, ale neusmál se. „Ano, a nepřál bych si, aby to dopadlo jinak, věř mi, ale jedna 
věc mě pořád znepokojuje.“ Chlapec zvedl oči plné bolesti, jejichž šeď teď připomínala 
bouřkové mraky. „Severus viděl, jak se vydávám na cestu, o které věděl, že je to absolutní 
chyba a neudělal nic, aby mě zastavil. Vůbec nic.“ 

Harry propletl prsty dohromady, jako by z nich chtěl vytáhnout bolest a vzdychl: „Buď rozumný, 
kdyby to udělal, ohrozil by svůj život.“ 

„Ale když chtěl zachránit tvůj život, svůj riskoval,“ řekl Draco tiše, bez toho, aby chlapce 
obviňoval, ale ne bez bolesti. 

Harry o tom přemýšlel. „Ano, ale když to udělal, nemusel se bát, že ho zradím, Draco. Chci tím 
říct, že mi mohl věřit, že ho budu také chránit. Nechci tě zranit, ale podívej se pravdě do očí. 
Tehdy si nebyl důvěryhodný. Snape nemohl riskovat, že poběžíš přímo za svým otcem s 
novinkou, že jistý bradavický učitel není tak úplně loajální.“ 

„Já vím,“ přikývl Draco, ale nevypadal spokojeně. 

„Stará se o tebe,“ trval na svém Harry. „A dokonce i mně to tak řekl. Starám se o vás oba.“ 

Draco se kousl do rtu: „Ale není to stejné, ani trochu. Stará se o mě a já jsem mu za to vděčný, 
ale ty jsi ten, koho miluje.“ 

Miluje? Harry si nemohl pomoci, ale trochu sebou trhl a sám byl překvapen, proč ho to tak 
znepokojilo. Zdálo se mu to nemožné, nebo možná nečekané. A když si srovnal myšlenky, 
slyšel sám sebe, jak říká. „Víš přece, že by mi nenabídl adopci, kdybychom nepotřebovali 
zprovoznit to kouzlo!“ 

„Strážné kouzlo nemá nic společného s tím, co cítí,“ odpověděl Draco. „Dalo mu příležitost, 
kterou by jinak nedostal. Popravdě, to pomohlo především tobě, překonat tvůj strach a tvé 
pochybnosti. Dost na to, abys nakonec souhlasil. Osobně si myslím, že máš ještě trochu 
problémy s tím, abys akceptoval Severuse, jako svého otce.“ 

To bylo tak přesné, že Harry téměř zalapal po dechu. Možná, že se Draco z té mudlovské knihy 
přece naučil něco důležitého. Vzhledem k tomu, že se Harrymu příliš nelíbil pocit, že je tak 
průhledný, změnil téma hovoru. „Často jsem přemýšlel, jak reagovali smrtijedi, když jsme 
Snape a já zmizeli.“ 

Draco vypadal ještě pořád mrzutě, když vyprávěl: „Poté, co jsi uvolnil divokou magii, nastalo 
peklo. Voldemort dopadl na záda a já si pamatuji, jak křičel, nebo spíš řval... můj otec byl 
nedaleko, téměř v bezvědomí, potom, jak ho zasáhla tvá magie...“ Draco se ztratil ve 
vzpomínkách a utichl. 

„Co jsi dělal v těch prvních chvílích potom, co jsem zmizel?“ 

Druhý chlapec polkl. „Styděl jsem se za svého otce, ale stejně jsem chtěl vědět, jestli je v 
pořádku. Připlazil jsem se k němu, ale když jsem byl dost blízko, uviděl jsem jeho paži. Když 
upadl, vyhrnuly se mu rukávy hábitu a uviděl jsem jeho Znamení. Předtím se mi vždycky zdálo 
být úžasné. Něco, na co by člověk měl být hrdý, ale teď... Viděl jsem, co to doopravdy je. 
Temná odporná spálenina. Znamení, které z Malfoye učinilo otroka. Už jsem ho nechtěl, i když 
jsem věděl, že nemohu volit. Pokud bych řekl ne, můj otec by udělal cokoli, aby mě přinutil 
souhlasit. A pokud bych i potom odporoval, bez nejmenších rozpaků by mě zabil!“ 
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Harry si všiml, že Dracovy ruce jsou zaťaté v pěst. A tak jemně připomněl. „Ale to už se 
nestane. Se Snapem a se mnou jsi v bezpečí.“ 

„Já vím.“ Znělo to mdle a Harry nedokázal říct, jestli to bylo řečeno s pochybami, nebo s 
vděčností. „Když jsem odlepil oči od toho odporného Znamení, uviděl jsem tvou hůlku napůl 
zastrčenou v jeho kapse. Nemohl bych být více překvapen, kdyby tě Voldemort objal. Můj otec 
se mnou o tvé hůlce mluvil, ale předpokládal jsem, že už ji odevzdal. Nevím, ale 
pravděpodobně to chtěl udělat hned, jak tě přivedl, jenže ty jsi všechny tak vyvedl z míry svým 
otevřeným vzdorem, Merlinovy koule, říct mu TOME do obličeje!, nebo, možná bylo v plánu 
zničit tvou hůlku při nějakém obřadu po té, co tě upálí, ale můj otec ji prostě stále ještě měl. 
Vytáhl jsem ji, tak jemně, jak to šlo, ale můj otec ten pohyb cítil. Pokusil se dosáhnout na mě a 
u-u-u-uškrtit mě. Ale já jsem odlezl pryč. Díky Merlinovi, byl dost slabý, aby mne mohl 
následovat. Když jsem se ohlédl, zjistil jsem, že omdlel.“ 

„A kdy tě napadlo,“ tvrdě ho přerušil Harry, „že s mojí hůlkou bude celá tvá historka znít 
uvěřitelněji?“ 

Draco stiskl rty. „Věděl jsem to. Ale stejně tak jsem věděl, že potřebuješ svou hůlku. Mimo to...“ 
vzdychl, „když mi došlo, že ty jsi silný a Voldemort slabý, byl to důkaz o tom, kdo vyhraje válku. 
A na té straně já jsem chtěl být. Místo toho, abych svůj život spojil s otroctvím a prohrou.“ 

Harry si natáhl nohy a kabát dal stranou. Ruce ho stále bolely, ale ignoroval to, protože 
nejdůležitější teď bylo porozumět Dracovi. „Ale to je to, co mi dělá starosti,“ dodal. „Ta tvá 
posedlost být na vítězné straně. Protože jestliže si se mnou jenom proto, že si myslíš, že 
vyhraji, mohl bys běžet zpátky k Voldemortovi, když budeš mít pocit, že má navrch.“ 

„Je odporný!“ 

Harry to nechtěl jen tak přejít. „Jo, ale to mě moc nepřesvědčilo. Dřív jsi mě nemohl vystát a 
teď jsi na mojí straně.“ 

Draco si podepřel bradu pěstí. „Tentokrát moje loajalita není závislá na tom, koho mám rád a 
koho nenávidím, Harry. Pán zla dělá ze svých následovníků slabochy, prostě to tak je. Mohl jsem 
to vidět dřív, ale nikdy předtím mi nebylo dovoleno, abych navštívil sraz smrtijedů. A ty... ty 
Nebelvíre...“ Draco se pokusil smích zamaskovat kašlem, „ty máš tolik hrdosti a síly, že je 
nepotřebuješ nasávat z ostatních. Na tvé straně je ze mě lepší člověk, Harry. Vím to. To se nikdy 
nezmění.“ 

Přes Harryho mysl přelétla vzpomínka, něco, co Snape řekl o Dracovi... Prošel celou 
zmijozelskou ložnicí, pokoj od pokoje a oznámil všem, že Pán zla je slabý a své následovníky 
činí slabými... 

Náhle, Harry chtěl slyšet i zbytek toho příběhu. „Co se stalo poté, co jsi vzal mou hůlku?“ 

„Já... no, pokusil jsem se přemístit na cestu z Prasinek,“ zamumlal Draco, zaťal zuby a přes jeho 
bledé líce přeběhla vlna horka. 

„Pokusil si se?“ zeptal se Harry. 

„Podívej, byl jsem naprosto oslabený a neschopný se soustředit,“ bránil Draco sám sebe o 
překot. „Nevím, jak se to stalo, ale tu noc... já, no... podařilo se mi se přetrhnout. Přišel jsem o 
ruku. Naštěstí ne o tu, ve které jsem držel tvou hůlku, ale stejně...“ Trochu se otřásl. „Není to 
zkušenost, kterou bych ti doporučoval. Nicméně, vrátil jsem se do Bradavic pěšky a vydal se 
řediteli na milost. Samozřejmě, že jsem nejdřív polovinu noci čekal, než se vrátí a bystrozoři 
samozřejmě s ním.“ 

„Pokoušeli se zlomit Voldemortova kouzla, aby se jim podařilo dostat mě tam odamtud.“ 

„Jo, ale mně nic neřekli,“ stěžoval si Draco. „Ne, že bych je z něčeho obviňoval, zvážili, kdo 
jsem a kolik let jsem okázale dával najevo svou protipotterovskou náladu...“ 
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„Dával si najevo?“ posmíval se Harry. 

„Dobře, nenáviděl jsem tě,“ opravil Draco a nenechal se tím vyvést z míry. „To, co chci říct je, že 
jsem byl zoufalý. Když jsem tě naposledy viděl, byl jsi slepý a krvácel jsi asi ze sto míst a o tom, 
co ti mohl udělat ten oheň, jsem neměl žádnou představu. Jen jsem chtěl vědět, že jsi naživu, 
ale Brumbál mi vůbec nic neřekl. Vzal si tvou hůlku a pak pozoroval bystrozory, jak mě hodiny a 
hodiny vyslýchají zezdola nahoru, zleva zprava. A celou tu dobu jsem tam seděl bez ruky a 
párkrát mě tam nechal samotného. A ti teda umějí být drsní...“ 

„Jak drsní?“ 

Dracův výraz poněkud zhořkl: „Řekl bych, že chápu, proč Severus nemá moc bystrozory v 
lásce. Někteří z nich nejsou příliš zářivými příklady dobra, zejména, pokud vyslýchají 
podezřelého smrtijeda.“ Zavrtěl hlavou a podíval se do Harryho tváře. „Nepanikař, stáhli se 
pokaždé, když se Brumbál vrátil a v porovnání s tím, co ti udělal Pán zla, to nic nebylo. Dokonce 
se to nedá ani srovnat s kouzelnickým výpraskem, který mi tu a tam udělil můj otec.“ 

Kouzelnický výprask? Harrymu se to slovo nelíbilo a řekl si, že se na to později Snapea zeptá. 
„Nezavřeli tě?“ 

„Neudělal jsem nic, za co bych zasloužil vězení, i když ti bystrozorové vypadali, že si myslí, že 
návštěva srazu by na to měla stačit.“ Draco se zakřenil. „Brumbál jim připomněl, že jsem vrátil 
tvou hůlku, což mi přičetli k dobru, i když jsem si jist, že v té době o mně stále pochybovali. Ale 
tak jako tak, příští den odpoledne jim řekl, že mě musí buď zatknout, nebo odejít, a tak zmizeli.“ 
Když Draco mluvil o bystrozorech, vypadalo to, jako by snědl citrón. 

Harry si nemohl pomoci, ale na jazyk mu přišla další otázka. „Proč jsi teda o pár dní později 
říkal, že chceš být bystrozor?“ 

Draco pokrčil rameny. „smrtijedi mě chtějí zabít. Raději půjdu do útoku, než bych dělal nějakou 
normální práci a nechal je, ať mě překvapí. Nebo tebe, nebo Severuse.“ 

Harry měl pocit, že to dává smysl. „Takže bystrozorové odešli,“ dodal a vyslovil to trochu jako 
otázku. 

„Jo, Brumbál mi řekl, že mě Bradavice mohou ochránit před mým otcem, jestliže řeknu úplně 
všechno. Zůstal jsem zavřený v jeho malém pokoji nad kanceláří a jeho vlastní slova byla, že 
pokud vystrčím ven třeba jen nos, stane se mi neštěstí. Vrátil mi mou ruku, tedy až poté, kdy 
začalo moje malé osamocené uvěznění. Ale nebylo to tak strašné, jak by mohlo být. Madam 
Pomfreyová přišla a uzdravila mě a nezbývalo nic jiného, než sedět a čekat, jestli jsi přežil. 
Brumbál mi stále ještě nic neřekl.“ 

Mávnutím hůlky si zmijozelský chlapec přivolal sklenici vody a pak ji do sebe obrátil celou 
najednou. „Po pár dnech, Severus s ředitelem, přišli s nápadem, že pokud chci zůstat v 
Bradavicích, musí se má historka ověřit Veritasérem. Je to sice nelegální, ale...“ Draco pokrčil 
rameny, jako by chtěl říct, že Snape si vždycky dělá co chce a nepotřebuje k tomu ničí povolení. 
„Až když jsem jim odpověděl na všechny otázky, Severus mi řekl, že jsi živý, ale stále ještě 
slepý. Pak mi dal tvou hůlku a řekl, abych ti ji vrátil. Byl jsem skutečně zděšen.“ 

Harry se zamračil. „Bál si se mě vidět v tom stavu?“ 

„To ne, bylo to tou hůlkou, Harry. Byl to jasný důkaz, že jsem byl na tom setkání o Samhainu!“ 
vysvětloval Draco. „Docela dobře jsem mohl také říct: Řekni, Pottere, věříš mi, když jsem byl 
takhle blízko k tomu, abych přijal Znamení zla?“ zhluboka vzdychl. „Nemohl jsem tomu uvěřit, 
že ti to nedošlo. Jak sis myslel, že jsem k tvé hůlce přišel?“ 

„Myslím, že jsem si představoval, že jsi byl doma na víkend a vytáhl ji tátovi z kapsy,“ 
zamumlal Harry. „Nebo, že byl za tebou na návštěvě, nevěděl jsem, že ji měl s sebou na 
Samhainu.“ 
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Draco přikývl, jeho oči byly jako bouřková mračna. „O Samhainu, Harry. Cítil jsem se strašně, 
když jsem ti nemohl nijak pomoct.“ 

„Ani Snape nemohl, dokud nezačalo přenášedlo fungovat,“ ujistil ho Harry. „I když musím říct, 
není to nejlepší charakterová vlastnost, že jsi šel na tu schůzku a očekával, jak si užiješ mé 
utrpení.“ 

„Jenže, já si to neužil,“ namítl Draco, jako by to vysvětlovalo všechno. „Já jsem si vůbec 
nedokázal představit, jak strašné, jak příšerné to může být.“ 

„Chápu,“ odpověděl Harry. 

„Tušil jsem, že to použiješ proti mně,“ vzdychl Draco. „Ne to, že jsem tam byl, ale to, z jak 
zvrácených důvodů jsem tam byl.“ 

„Neřekl bych, že to hodlám použít proti tobě,“ kousal si Harry ret. „Nejsem z toho nadšený a 
těžko můžeš očekávat, že budu. Ale pokouším se chovat dospěle a dívat se spíš na ty věci, 
které se staly od té doby.“ Harry zavřel oči a zkoušel si to všechno představit. Bylo to těžší, než-
li by býval čekal. I když mu pravdivé sny pomohly, vzpomínka na Samhain byla stále silná a 
byly to jen dva měsíce, co si Draco přál vidět jeho utrpení. Jak se jim tohle podaří překonat? 

Ale Draco sám sebe vystavil nebezpečí, když kradl tvou hůlku, připomínalo mu jeho vědomí. A 
od té doby tě chrání a pomáhá ti, jak nejlépe umí. Vzájemná magie byl jeho nápad a Dudley 
mohl bezpečně do Bradavic, aby tě chránil. Doučoval tě a trávil hodiny, když si zkoušel svou 
magii a ve volném čase psal nekonečné dopisy zmijozelským studentům, jen, aby ti pomohl. 
Zachránil ti život, když se tě Darswaithe pokusil unést zpět k Luciusovi. 

Jestli to všechno není dost, potlačil svou žárlivost a pocit odmítnutí, když došlo na adopci. Mohl 
říct sociální kouzelnici cokoli, aby ji odradil, ale místo toho dělal to, co bylo dobré pro tebe, i 
když jeho to možná zraňovalo... 

„Harry?“ pobídl ho Draco. 

Harry trochu naklonil hlavu, otevřel oči a díval se na něj. Bylo to tak zvláštní. Po mnoho let byli 
nepřátelé, a nyní... nebyli ve skutečnosti přátelé, ale byli spolužáci z koleje, jak říkal Snape, a ať 
se stalo v minulosti cokoliv, Draco dokázal, že je důvěryhodný. 

„Chápu to, co se stalo o Samhainu,“ odpověděl Harry konečně. „V patnácti je každý idiot.“ 

„Je mi šestnáct, stejně jako tobě,“ bručel Draco. 

„To se jen tak říká a znamená to... že tvé chování bylo příšerné a je nutné ho změnit, ale 
předtím, než to dokážeš, musíš dospět.“ 

Draco přikývl, ale jeho stříbrné oči vypadaly nejistě. Když se na něj Harry zpříma podíval, 
zmijozelský chlapec sklopil zrak. „Co je?“ naléhal Harry. „Jdi ty. Přece si nebudeš nechávat něco 
pro sebe, teď, když jsme konečně vyčistili vzduch! Draco?“ 

„Ale nic,“ zamumlal zmijozelský chlapec a jeho tváře hořely studem. „A ještě ke všemu je to 
hrozně hloupé.“ 

„To mě nezajímá,“ zlobil se trochu Harry. „Po tom všem, co jsme spolu probrali, co ještě může 
být horšího?“ 

„Není to špatné, je to jen takové... trochu osobní.“ 

„Co?“ naléhal na něj Harry, ale Draco stiskl rty a zavrtěl hlavou. Harry, který byl rozhodnutý to 
z Draca vytáhnout, nadhodil tu nejšílenější otázku, která ho v tu chvíli napadla. „Tajně miluješ 
Hermionu?“ 
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Na krátký okamžik Draco vypadal, jako by spolkl vlastní jazyk. „Na to zapomeň,“ protáhl a v 
jeho obličeji se usadil známý arogantní výraz. „Věř mi, že mám aspoň zbytky vkusu.“ 

Harry se zamračil. Když už zmínili Hermionu, tak Dracova posedlost čistou krví, byla další věc, 
kterou bylo potřeba vyjasnit. „Na nečistokrevných není nic špatného, Draco. Nemůžeš říkat, že 
jsi na mé straně, když pořád souhlasíš s tou blbostí, kterou hlásá Voldemort. Má matka byla z 
mudlovské rodiny.“ 

„Ano, jistě, já vím a někteří z tvých přátel také. Samozřejmě.“ Draco se odmlčel a zjevně 
přemýšlel. „Podívej, já si to všechno neumím představit, ale musel bych být úplně pitomý, 
kdyby se mi nerozbřesklo, že když podporuji tebe, nemohu věřit, že čistá krev je nejdůležitější. 
Ty jsi strážce světla a přitom jsi nečistokrevný.“ 

„Už sám ten fakt, že sis toho všiml, mě znepokojuje,“ odpověděl Harry. 

Draco pokrčil rameny. „Nemohu si pomoci, abych kouzelníky netřídil. Je to něco, co jsem se 
naučil jako dítě. Je to stejné, jak když ty jsi se naučil kousat si rty, když jsi nervózní.“ 

Harryho řekl trpce: „Ale to je sotva to samé.“ 

„Ne,“ souhlasil Draco. „Ale odpověz mi. Řekl jsem proti studentům z mudlovských rodin jediné 
slovo od té doby, co jsem ti vrátil hůlku?“ 

„Samozřejmě, že ano! Nazval jsi Hermionu krávou!“ 

„Ale to nesouviselo s tím, z jaké je rodiny! To bylo proto, že se tak chovala. Celou dobu tam 
mektala, jak-ví-všechno-nejlépe!“ 

„To jsou kozy, co mečí.“ 

„Tak promiň, že nejsem farmář!“ zaječel Draco. 

Tahle pitomost uvolnila napětí. Harry cítil, že se usmívá a celé to ještě zhoršil nervózní smích, 
který bublal Dracovi v krku. „Tak co jsi mi to ještě chtěl říct?“ zatlačil Harry o chvíli později na 
pilu. „Draco, ať je to cokoliv, slibuji, že to bude v pořádku. Opravdu.“ 

„Je to hloupost, jak už jsem řekl,“ mrmlal Draco, „ale uhnízdilo se to v mojí hlavě a je to jeden z 
dalších důvodů, proč jsem nechtěl, abys přemýšlel o Samhainu. Samozřejmě, že jsem nemohl 
tušit, že tě Severus donutí vidět pravdu tím svým zatraceným lektvarem, když...“ 

„Draco, prostě mi to řekni!“ 

Chlapec nevysvětlitelně zrudl. „Teda... dobře, je to jenom, že... když jsem byl na Samhainu, 
já...“ jeho hlas přešel do šepotu, „no, viděl jsem tě nahého.“ 

„Neříkej?“ 

„No, já, myslel jsem, že se budeš cítit zahanbený. Tak chci, aby věděl, že jsem se pokoušel 
nekoukat, vážně jsem nechtěl vidět, no... to...“ 

„Nic se neděje,“ zamumlal Harry a přitiskl si ruku na ústa v zoufalé snaze se nerozesmát. 
Nakonec se kousl do prstu, dříve, než nad sebou ztratí kontrolu. Doopravdy to bolelo. Od jeho 
ukázky ne-úplně-divoké-magie, byly prsty stále bolavé. „Draco, vážně. V momentě, kdy ze mne 
smrtijedi strhali šaty, trčely ze mně jehly pod roztodivnými úhly. Měl jsem daleko horší 
problémy, než řešit, co kdo vidí!“ 

Budiž řečeno Dracovi ke cti, že byl zřejmě úplně vážný. „V pořádku,“ souhlasil. „Tak trochu jsem 
si to myslel, ale někteří lidé berou takovéhle věci strašně vážně a vzhledem k tomu, že tě 
vychovali mudlové, neměl jsem tušení jak budeš reagovat. Jsme...“ nadechl se, aby si dodal 
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odvahy. „Sneseš mě ještě, i když víš všechno o Samhainu?“ 

„A co jsem asi tak říkal?“ nemohl si Harry pomoci. „Samozřejmě, že ano. Byl bych ti věřil o něco 
víc, kdybych byl býval tohle všechno věděl. Viděl jsem, že se měníš. Ale nic z toho, co jsi mi 
řekl, nevysvětlovalo, proč jsi se změnil.“ 

Draco se zakřenil: „Severus říkal, že v tom je ten problém. Ve skutečnosti říkal, cituji: Poznal 
jsem Harryho Pottera v těchto posledních dnech pořádně a řeknu ti, že není tak omezený, aby 
ti zazlíval tvé minulé chyby v úsudku, které už jsi napravil.“ Harry si nemohl pomoci, ale musel 
se smát. Bylo příjemné vědět, že v něj má Snape takovou důvěru. Byl opravdu rád, že ho 
protentokrát nezklamal. 

Draco odpověděl na Harryho úsměv úsměvem. „Nicméně pořád na mě naléhal, ať řeknu 
pravdu, ale já jsem nemohl. Byl jsem si jistý, že to všechno zničí. Předpokládám, že tě zná lépe, 
než-li já.“ 

„Dlužíš mu velkou omluvu,“ řekl Harry vážně zmijozelskému chlapci. „Osobně si myslím, že 
potom, jak jsi se choval včera večer, bys měl pro nás tři uvařit, um... to... d'agneau à la 
provisoir.“ 

„à la provençale,“ opravil ho Draco suše. „To, co jsi řekl, znělo jako dočasně uvařené jehně. 
Nechtěl bych vidět, jak bys to dělal.“ 

„Někteří z nás se neučili od kolébky francouzsky.“ 

„Samozřejmě a někteří z nás se nikdy neučili vařit. Neříkal jsem ti, že kouzelníci mají lepší věci 
na práci?“ 

„No, tady ne,“ hádal se Harry. „Copak necháme Snapea udělat všechnu práci? Říkám ti, že ty a 
já uvaříme štědrovečerní večeři. To bude pěkné, ne?“ 

Draco mu věnoval pohled, ve kterém bylo jasně napsáno, že pěkné není to slovo, které by 
použil. „Myslím, že si člověk Vánoce mnohem víc užije, když se jídlo dá jíst,“ odsekl. 

„Ale jdi, ty malověrný,“ broukl Harry a když Draco vypadal zmateně, dodal. „To říkají mudlové. 
Já... nejsem si jistý, jestli už jsem o tom mluvil, ale myslím, že jsem se k tomu nedostal. Chci, 
aby ses omluvil Hermioně za to, že jsi jí řekl, že je kráva.“ 

„Jasně, řeknu jí, že jsem měl na mysli kozu.“ 

Harry ho zpražil pohledem: „Ne.“ 

„Omluvím se jí v tu samou minutu kdy uzná, že se mýlila,“ smlouval Draco. A samozřejmě, že v 
tom hledal nějakou mezeru. „A protože my přece víme, že Grangerová se nikdy, nikdy, nikdy, 
nikdy nemýlí?“ věnoval Harrymu samolibý, spokojený úsměv. 

„Ona se mýlí,“ přikývl Harry. „Ukazuje se, že Snape je opravdu dobrý jako otec.“ 

„Tak proč mu pořád říkáš pane?“ 

„Já nevím,“ přiznal Harry. „Minimálně proto... tedy, ztratil jsem otce dřív, než jsem začal mluvit, 
takže jsem si nezvykl nějak mu říkat. A protože strýc Vernon mi ani vzdáleně nepřipomínal otce, 
nemám s tím žádné, to... zkušenosti. Jen se mi zdá, že oslovovat ho tak je... nemístné.“ 

Draco se zamračil, když Harry domluvil: „Harry, nedávej před Severusem najevo, že není tvůj 
skutečný otec.“ 

„Myslel jsem to tak, že skutečný znamená pokrevný, ne že jím opravdu není a ty to víš!“ 

„Já hlavně vím, že Severus je příliš Zmijozel, než aby dal najevo, jak ho to zraňuje.“ 
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Harry si povzdechl, zkřížil nohy a objal si je. Asi to byla pravda, ale jeho to nenapadlo. Teď se 
obával, kolikrát zranil Snapea, když to řekl. „Napravím to,“ řekl Dracovi, a kose se na něj 
podíval. „Rozumím ti, že máš o něj starost. Já... já taky, vždyť víš.“ 

„Harry, je to Severus, kdo by to měl vědět.“ 

„Jo,“ řekl Harry, toto jednoduché slovo mu stisklo hrdlo. „No, já vím, že on to ví, aniž bych mu 
to říkal.“ 

„Ale, ty si myslíš, že Zmijozelové jsou tak vnímaví?“ poškleboval se mu Draco. 

„No, nemusíš to dělat horší.“ 

„Zásah.“ Draco se postavil, pak podal ruku Harrymu. O chvíli později vrátil dece původní formu. 
Poté zrušil ohřívací kouzlo kolem nich, oblékl si plášť a přitáhl si ho těsně k tělu. „Mimochodem, 
musím ti říct ještě něco. Ta jizva není šeredná a zohavující.“ 

Harry si podvědomě upravil vlasy tak, aby zakrývaly jizvu. „Já vím, jak vypadá.“ 

„Harry, já to nikdy neřekl proto, že bych si to myslel... víš, já jsem trochu žárlil.“ 

Harry se zamračil. „Myslel jsem, že nechceš být poznamenán Voldemortem.“ 

„Ne, to nechci. Žárlil jsem na to, co působila. Jaké se ti dostávalo pozornosti a zvláštních výhod, 
zdálo se mi, že máš perfektní život. Řekl jsem, že je ta jizva ohavná, protože jsem chtěl, aby 
taková byla.“ 

„Perfektní život,“ odsekl Harry. „Jo, dům Dursleyových, kde jsem vyrůstal, byl rozkošné místo. 
Také bylo skvělé, když si celá škola myslela, že jsem vrah a když se mozkomorové rojili na 
bradavických pozemcích, protože vrah - tak řečený - tam slídil a snažil se mě zabít. A jak to 
bylo úžasné, když si celé Bradavice myslely, že jsem lhář, a když pak ten tlak pokračoval...“ 
Harry náhle přerušil stížnosti na své problémy. „Dům Dursleyových,“ opakoval. „To bylo od tebe 
strašné, žes tvému otci dal tu adresu, dokonce i když už ji znal.“ 

Draco se ani nepokusil bránit. „To bylo,“ souhlasil. „Byla to celá řada strašných věcí, které jsem 
ti udělal. Ale Harry, tohle byla ta poslední. To ti slibuji.“ 

Harry přikývl, rozhodnutý o tom dál nemluvit: „Teď si pojďme popovídat se Snapem.“ 

Draco mu odpověděl s vychytralým úsměvem: „Teď už si uvědomuješ, že Severus chtěl, abych 
našel masku a plášť, chtěl, abych otevřel tu krabici?“ 

Harry ztuhl v polovině kroku. „Profesor mi nemohl vědomě způsobit šok tím, že bych uvolnil 
divokou magii. Možná, že měl nějaký postranní úmysl ve svých záměrech, ale nikdy by neudělal 
nic, co by mi uškodilo.“ 

„Bezpochyby,“ souhlasil Draco. „Harry, to bylo varování. Pro mě, ne pro tebe. Severus mi řekl, 
pár dní před tím, při tom našem nočním rozhovoru, že nebylo dobře, když jsem odmítl mluvit s 
tebou o Samhainu. Myslím, že smrtijedský oděv byl způsob, jak mi pohrozit, takto jsem si to 
měl vyložit.“ 

„To je... no, velmi zmijozelské,“ musel Harry připustit. Téměř na úrovni Dracovy změny pokoje 
na stříbrno-zelenou, tak aby ho Harry musel požádat o jiné barvy. Byla to stejná manipulace. 
Ale stejně... „Jak mohl Snape vědět, že to otevřeš ty? To bylo úplně mimo. Mohl jsem to otevřít 
já.“ 

„Ale prosím tě. Vsadím se, že tys nikdy v životě neotevřel vánoční dárek předčasně.“ 

„No, vlastně ne,“ uznal Harry. „Ale možná jen proto, že jsem jich v životě moc nedostal.“ 
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„Hmm. V každém případě Severus ví, jaké mám zlozvyky. Můj otec používal očarované krabice, 
aby mi dal za vyučenou. Severus předpokládal, že neodolám a nakouknu do každé záhadné 
krabice, zejména před Vánocemi.“ 

„Tak proto tolik šílel,“ uvědomil si Harry. „Myslel jsem, že to bylo proto, že byl tak neopatrný.“ 

„On je ten nejméně neopatrný člověk jakého si dovedu představit. Stejně si myslím, že bys to 
měl vědět. Musím uznat, že jsem se včera večer choval jako hajzl, ale byl jsem opravdu 
vyprovokován.“ 

„A co kdyby to tak bylo nedopadlo?“ namítal Harry. „Nebyl bych viděl ten oblek a nesnil o 
Samhainu a nepochopil to všechno, ty důvody, které tě přiměly změnit stranu.“ 

„Takže jeho chování pokládáš za ospravedlnitelné?“ 

Harry se zamyslel: „Ano, řekl bych, že ano. Dokonce i když to neproběhlo tak, jak měl v plánu, 
musel udělat něco, aby tě přiměl mi to říct.“ 

Draco si odfrkl. „Ty jsi opravdu napůl Zmijozel. Tak jo, předpokládám, že je to v pořádku. Takže 
se ti bude líbit to, co dostaneš jako dárek k Vánocům.“ 

„Co to je?“ 

„Ale, ty předpokládáš, že to vyzradím? Myslel jsem, že bys neotevřel dárek předčasně.“ 

Bylo to opravdu zvláštní, že Harry žertoval: „Ale to bylo před tím, než jsem věděl, že jsem napůl 
Zmijozel, víš? No tak, napověz mi.“ 

Draco prodloužil krok, pobízel Harryho ke spěchu. „Tak jo, nápověda,“ pokračoval. „Je to něco, 
co jsem se ti pokoušel dát už dřív.“ 

Teď byl Harry ten, co si odfrkl. „Nikdy ses nepokoušel dát mi nějaký dárek, když nepočítám 
hůlku.“ 

„Špatně, nesnažím se tě splést, když ti podstrkuju tuhle myšlenku. Byl jsi tenkrát v příliš velkém 
stresu. Bylo to v nemocničním křídle. Přišel jsem tě navštívit a tys po mně hodil jídlo. Dobrá 
rána od slepého chlapce, i když jsi trefil jen zeď za mnou. Takže jsem ti tam nechal malý dárek, 
nechal jsem si ho poslat soví poštou. Ale ty jsi ho neotevřel. Když mi ho Brumbál vracel, řekl, že 
si myslíš, že by to mohlo být očarované.“ 

„Ach tak, to je mi líto,“ mumlal Harry. „Neměl jsem tehdy nejmenší důvod ti věřit.“ 

„Ale Harry,“ řekl Draco, zakřenil se při tom, „bylo to očarované.“ 

A pak, aniž by se staral o to, na co se Harry ptal, další nápovědu už mu Draco neposkytl.

Kapitola 50. VÁNOCE

„Byli jste pryč docela dlouho,“ poznamenal Snape, když Harry zavřel dřevěné dveře chalupy a 
shodil ze sebe teplý plášť, rukavice a šálu. 

Mistr lektvarů něco psal, ale když se Harry přiblížil, odložil pero a kouzlem osušil pergamen. Pak 
se s jedním obočím zdviženým na něj podíval. Zcela určitě tušil, že to bylo víc, než jen 
procházka na čerstvém vzduchu. „Tak co?“ 

No jistě, pomyslel si Harry. Vy jste mě léta držel v temnotě a teď předpokládáte, že vše 
vyklopím, když řeknete tak co? To tak nebude. 

„Trochu jsme si popovídali o Samhainu,“ odpověděl Harry s kamenným výrazem. 
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„Samhain,“ opakoval Snape pomalu, posunul se v křesle, aby viděl na Draca, který přikývl. 

„Víte, co je to Samhain?“ vysmíval se mu trochu Harry, jehož podráždění narůstalo. Před tím se 
dokázal docela dobře ovládat, ale to proto, že byl tak odhodlaný promluvit si s Dracem o 
samotě. „Jsem si jistý, že si to pamatujete. Byl jste tam. Oba jste tam byli té noci. Je legrační, 
že celé týdny nikoho nenapadlo se o tom zmínit.“ 

„Já ti říkal, že jsou věci, o kterých si myslím, že by měl Draco...“ 

„Jo, já vím, říct mi to sám,“ přerušil ho Harry. Nějaký ďáblík mu začal šeptat do ucha, navádět 
ho, co má říkat. Samozřejmě věděl, že by to neměl udělat. Ale po všech těch týdnech obav, kdy 
jen čekal jestli ho Draco prokleje a odvleče zpět k Voldemortovi, to prostě potřeboval. Chtěl 
setřít ten samolibý výraz ze Snapeovy tváře. 

„Draco mi řekl,“ povzdechl si Harry, opatrný, aby to neznělo příliš teatrálně způsobem, který 
tak často používal Draco. „Řekl mi vše. Vysvětlil, že chtěl navštívit jen jedno setkání smrtijedů, 
aby pochopil pravdu o službě Voldemortovi. V žádném případě by se nemohl stát smrtijedem, 
když by to znamenalo pokaždé, když bude přivolán, čelit obrovskému hadu.“ 

„Draco!“ zařval Snape, rudý vzteky. 

Draco zíral zděšeně na Harryho. „Tohle jsem neříkal!“ 

Harry se zakuckal smíchy, ale rychle zmlkl, když Snape začal vypadat rozezleně. „Pardon,“ 
omlouval se, i když se necítil provinile. 

„Nedokázal jsi odolat.“ 

„Nepopírám!“ odsekl Harry a přešlápl. „Já jen nemám rád tajnosti a do háje, vážně neocením, 
že když jste se rozhodl, že by pravda měla vyjít najevo, místo toho, abyste otevřel pusu, jako 
kdokoli jiný, projevíte se jako Zmijozel a začnete po domě roztahovat hábity!“ 

„Říkal jsi, že to schvaluješ,“ poznamenal Draco, ve stříbrných očích zmatek. 

„Připustil jsem, že se ten problém nakonec musel nějak řešit,“ zvýšil Harry hlas. „Ale nemyslím 
si, že by to byl nejlepší nápad, o kterém jsem kdy slyšel. Byl bych raději, kdybyste mi to řekli už 
dávno, a alespoň trochu normálním způsobem.“ 

„Kdybych to byl udělal,“ vysvětloval Snape, „mohl by ses přestat snažit začít Dracovi 
důvěřovat, přese všechno, co udělal. Je totiž bez debaty, že loajalita k rodičům, bývá 
nejsilnější.“ 

Harry se posadil na podlahu před oheň a všiml si, že na kamenech ohniště leží Salsa. Hadím 
jazykem jí tiše zavolal, aby mu vylezla na koleno. Poté, co hádka párkrát pohladil, zdvihl tvář ke 
Snapeovi, který stále seděl u stolu. „Ten plášť a maska, bylo to nastražené?“ 

Snape s napůl přivřenýma očima, pokrčil rameny. „Řekni ale, co si představuješ pod slovem 
nastražit. Nechal jsem to tady, když jsem tě nesl zpátky do Bradavic. Protože jsem tušil, že 
bude potřeba, abys žil v mém bytě a skutečně jsem nechtěl, abys na ty věci někde narazil. 
Když jsem plánoval naše Vánoce, byl jsem si vědom toho, že maska a plášť, mohou vyjít na 
světlo.“ 

Harry zavrčel. „Takže Draco má pravdu. Počítal jste s tím, že vyslídí tu krabici v naději, že je to 
dárek.“ Když Snape neřekl nic, aby to obvinění potvrdil, nebo popřel, Harry pokračoval. „Věděl 
jste, že vaše dny, jako vyzvědače jsou sečteny v momentě, kdy jste mě zachránil ze Samhainu, 
proč jste ty příšerné hadry nezničil?“ 

„Mohli se někdy v budoucnosti hodit Řádu.“ 
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„Jo...“ Harry zamumlal. „Tak teď už ne.“ 

„Ne. Když jsi je ničil, odvedl jsi skutečně dobrou práci.“ 

Harry chvíli přemýšlel, jeho prsty hladily Salsu stočenou do klubíčka a přemýšlel o všem co se 
stalo. Tak jako tak nebyl rád, jak se Snape zachoval, co se týče Dracovy přítomnosti na 
Samhainu, ale zrovna tak nechtěl, aby to stálo mezi nimi. „Přál bych si, abyste mi býval byl řekl 
pravdu daleko dřív,“ poznamenal s vážným pohledem upřeným na Snapea. „Doufám, že už 
přede mnou žádná další tajemství nemáte. Nicméně, odpouštím vám.“ 

„Hm, taková velkodušnost.“ Vydechl Snape, položil ruce na kolena a zíral zblízka na chlapce 
sedícího na podlaze. „Ale raději si položme jinou otázku. Odpustil jsi Dracovi?“ 

Harry obdařil svého otce chladným pohledem. „Ano, odpustil. Ale pokud dovolíte, raději si 
ponechám detaily. Je to jen mezi Dracem a mnou.“ 

„Tak, jako Dracova účast na setkání smrtijedů, byla jen mezi Dracem a mnou?“ 

„Jenže to se mě týkalo a vy to víte!“ 

Snapeův hlas byl chladně zdvořilý a klidný, když odpovídal. „Udělal jsem to, co jsem pokládal 
za nejlepší.“ 

Harryho hlas byla také klidný, ale jiným způsobem. Byla v něm slyšet bolest i zlost, ale Harry se 
pokoušel ty hrany vědomě ohladit. „Zřejmě se neshodneme na tom, co bylo nejlepší, ale jak už 
jsem řekl, odpouštím vám.“ 

Snape na něj chvíli zíral a pak rychle přikývl. Harry pochopil, že ačkoli si Draca i jeho před chvílí 
pečlivě prohlížel, potřebuje si ověřit, že spolu budou schopni vycházet. 

Draco přišel, stoupl si vedle Harryho, ale tato pozice byla pro rozhovor naprosto nevhodná. 
Zmijozelský chlapec ale nevěděl, co má dělat, dokud mu Harry nepřipomněl. „Už jsi seděl na 
zemi, Draco, nebo si nevzpomínáš? Nezabilo tě to.“ 

„Pojď se se mnou posadit k oknu,“ navrhl Draco a ukázal na gauč. 

„Je tam průvan a pro Salsu je tam příliš chladno.“ Když si Harry všiml, že se stále mazlí s 
hadem, zastrčil Salsu do kapsy a ta se stočila do klubíčka, aby si udělala pohodlí. „Tak a je to. 
Promiň, co jsem říkal o Nagini.“ 

Draco se zakřenil. „No... pravda je, že to nebyl ten velký had, z čeho jsem na té schůzce byl 
zděšený.“ 

„Já vím,“ řekl Harry. „Posaď se, proč ještě stojíš?“ 

Draco se zašklebil. „Ušpiním si šaty.“ 

„A nejsi ty náhodou kouzelník? Slyšel jsi už o čistícím kouzlu? No tak.“ 

Draco se nakonec podřídil a s překříženým nohama si sedl na kameny. 

Harry se k němu naklonil. „Prima, tak dobře. Teď bychom mohli nějak naplánovat štědrovečerní 
večeři. Nepředpokládám, že bys dnes ráno, zatím co jsem spal, proslídil ty bedny...? Takže, já ho 
zabavím a ty mezitím prohlédneš věci na vaření, co vzal s sebou. Ne, počkej, ty pravděpodobně 
vůbec netušíš, jak se dělá jídlo. Takže, ty ho zabavíš a já se tam proplížím a podívám se...“ 

Tichý zvuk, kouzlem přeneseného dřeva, přeťal jeho slova. 

„Jestli chcete vypátrat, jaké suroviny jsem vzal s sebou,“ protáhl Snape a ukázal k bednám, 
které teď již neměly víka, „není třeba plížit se okolo.“ 
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„Jenže mi všichni tady jsme Zmijozelové, nebo alespoň svým způsobem,“ chechtal se Harry a 
cítil se tak šťastný, jako už dlouhé měsíce nebyl. „Máme plížení rádi, pane.“ 

Draco vybuchl smíchy. „Máš zkreslené představy o tom, co znamená být Zmijozel.“ Vyskočil a 
chopil se Snapeovy nabídky, prohlédnout si bedny. Harry přemýšlel, jestli náhodou nedoufá, že 
najde nějaký dárek. To se mu nemohlo podařit. Jestliže s sebou Snape nějaké vzal, tak bylo 
vyloučeno, že budou tam. 

Dvě z těch beden byly začarovány tak, aby zůstaly chladné, v té třetí byl opravdový mráz. 
Harry se zakřenil, když pochopil, že čaroděj si může udělat lednici z jakékoli nádoby. „Tohle 
vypadá, jako pečená husa na vánoční večeři,“ oznámil. „A mohli bychom rozmrazit nějaké ty 
koláčky... Nebo jste je chtěl nechat až na Štědrý den?“ 

Snape mávl rukou, jako že mu to je jedno. „Proč o takových detailech nerozhodnete s Dracem? 
A proč neuděláte něco k obědu?“ 

„Sendviče,“ rozhodl Harry. 

Draco si teatrálně povzdychl. 

„Je to to nejsnazší jídlo, které tady můžeme udělat,“ pokáral ho Harry a předvedl mu to. Smál 
se, když Draco, místo toho, aby dělal něco tak mudlovského, jako krájet chleba nožem, nutil 
svou hůlku, aby ho krájela za něj. 

Ale byl rád, že to vůbec zkusil a bylo mu jedno jak. Harryho znovu hrozně rozbolely ruce. 
Přemýšlel, jestli magie, která jím prošla nemohla zničit nervy. Nechal Draca dodělat sendviče a 
řekl o svém problému Snapeovi, který prozkoumal jeho ruce pečlivě několika kouzly. 

„Necítím žádné poškození,“ oznámil nakonec Snape. „Ale, ať se stalo cokoliv, je to spojené s 
tvou magií. Něco v tobě pracuje a pokouší se to osvobodit. Ten konflikt ti způsobuje bolest.“ 

„Takže prostě musím jen počkat, dokud se mi nevrátí magie?“ 

„To jsem neřekl.“ Snape poklepal na každý jeho prst hůlkou a odříkal několik měkkých 
latinských zaklínadel, která vyhnala bolest pryč. „Řekni mi, kdykoli budeš potřebovat. A naučím 
to kouzlo také Draca, aby ti mohl pomoci.“ 

Harry ohnul prsty, překvapený tím, jak lehké a volné mu náhle připadaly. „Víte, očekával jsem 
spíš lektvar,“ připustil. 

„Lektvar by mohl zrušit příčinu tvé bolesti,“ řekl mu Snape. „Ale pokud by to udělal, mohl by 
potlačit ten tvůj vnitřní konflikt. Jestliže tvá magie bojuje, aby se mohla projevit v plné síle, stěží 
si přeji potlačit to. Ale kouzlo by mělo být neškodné. Prostě jsem jen tvé ruce řekl, aby na tu 
bolest zapomněla.“ 

„Přál bych si, abych tohle kouzlo znal po mnoha tvrdých famfrpálových zápasech,“ řekl Harry s 
úsměvem. 

„Funguje to lépe na magická zranění, než na fyzická.“ 

Harry přikývl. „Jo tak, děkuji vám, pane.“ 

Snape prostě jen přikývl. 

***

Dny ubíhaly rychleji, než by Harry očekával. Možná to bylo tím, že díky nepřítomnosti domácích 
skřítků měli pořád něco na práci. Samozřejmě, že Draco a Snape používali magii. Ale stejně, i 
kouzla zaberou nějaký čas. 
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Draco se šel každý den proletět a předváděl otočky, obraty a výkruty, na které by byl každý 
chytač hrdý. Harrymu to nebylo až tak moc líto do dne, kdy si všiml, že Draco skutečně 
pronásleduje zlatonku. Tehdy mu došlo, jak moc mu famfrpál schází. 

Jen se naskytla první příležitost, použil všechnu svou zmijozelskou vychytralost, aby vyzkoušel 
svou magii na Dracově koštěti. Samozřejmě, že neměl v plánu hned letět, jen chtěl vidět, jestli 
poslechne, když mu přikáže, aby se zvedlo. 

Jenže se nic nestalo a to ho zanechalo v příšerné náladě. 

Ta mu ale dlouho nevydržela. Jak by mohla, když probíhaly vánoční přípravy? Harry si myslel, že 
když všechny Vánoce trávil v Bradavicích, ví už všechno o tom, jak je kouzelníci tráví. Ale brzy 
přišel na to, že se má ještě hodně co učit. 

Za prvé to byl stromeček. 

„Vždycky jsem si říkal, že je to trochu ostuda porazit a zavraždit krásný strom,“ poznamenal 
Harry, když Snape řekl, že příští den se půjdou podívat po stromečku. „I když předpokládám, že 
to není zas až taková škoda, když to dřevo po svátcích spálíme...“ 

Draco se na něj podíval, jako by mu narostla další hlava. „Porazit strom! Prosím tě, Harry, vždyť 
jsme kouzelníci!“ 

„V Bradavicích vždycky byly stromky,“ poukázal Harry. „Myslím, že obvykle dvanáct, ne?“ 

„A ty sis myslel, že jsou skutečné?“ Zeptal se Draco s předstíraným údivem a v jeho očích 
jiskřila samolibost a arogance. „Jsou to kouzelné stromečky, Harry, i když předpokládám, že jsi 
vlastně složil kompliment domácím skřítkům za to, že se jim je daří dělat tak skutečné.“ Pak 
chvíli vypadal, že přemýšlí. „Zajímalo by mě, kolik studentů z mudlovských rodin si myslí, že 
jsou skutečné.“ 

„V nebelvírské společenské místnosti byl, ale opravdový!“ Protestoval Harry. „Vím to, protože po 
Vánocích hnědl a padalo mu jehličí!“ 

„Někdo narozený u mudlů přinesl skutečný strom,“ vyslovil Draco svou domněnku a otřásl se. 
„To je vážně příšerné. Ignoruje to dávné kouzelnické myšlenky o duchu lesa. Fakt, že mudlové 
klidně porazí strom jasně ukazuje, jak příšerně hrubí mohou být...“ 

„Oh, přestaň,“ řekl Harry a obrátil se na Snapea. „Nemyslíte si, že je divné, že jsem šest let 
navštěvoval nejlepší anglickou kouzelnickou školu a přesto nevím nic o základních zvyklostech? 
Proč se v Bradavicích nepočítá s tím, že někteří studenti tyto věci neznají?“ 

Draco otevřel pusu, pak ji ale beze slova zavřel. Ještě, že tak. Harry opravdu neměl náladu 
slyšet ho, jak říká, Protože nečistokrevní tam nemají co dělat, Pottere. 

„Možná bychom mohli Studium mudlů doplnit kurzem o studiu kouzelnických zvyklostí,“ navrhl 
Snape a mírně přikývl. „Proberu tu věc s ředitelem.“ 

Ukázalo se, že vykouzlit stromek je složité. Normálně to dělali domácí skřítkové, ale schopný a 
silný čaroděj, jako Snape, byl také schopen provést nezbytná kouzla. Zavedl chlapce do 
západního koutu svého pozemku, kde se rozkládal malý borovicový háj. Po chvíli dohadování se 
shodli na nepříliš vysokém, rozložitém a košatém stromku. Snape na něj namířil hůlku a zahalil 
ho na moment do téměř neviditelného modravého oparu. Pak pronesl pár inkantací a Harrymu 
se zdálo, že to nebylo latinsky. Možná, že to bylo keltské kouzlo, zvažoval, když si vzpomněl, co 
říkal Draco o lesních bozích. 

Když se vrátili do chalupy, stála vedle krbu perfektní replika stromku, který si vybrali. Zabral 
téměř čtvrtinu místnosti a celou jí naplnil vůní lesa. Harry se natáhl a dotkl se ho, neschopen 
uvěřit, že není skutečný. Přesvědčil jej o tom pohled dolů. Nebyla tam žádná závěj, která by 
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ukryla konec řezu a žádný strom sám od sebe nestojí rovně. Tenhle kouzelný stromeček 
vypadal, jakoby vyrůstal přímo z kamenné podlahy. 

„A teď svíčky,“ protáhl Draco. 

Snape se natáhl do krabice a vytáhl zelené a stříbrné svíčky. Protože Harry předtím prohledal 
všechny krabice, věděl, že v žádné z nich svíčky nebyly, takže jedna bedna byla začarovaná 
tak, aby doručovala věci na Snapeovu žádost. Takhle pravděpodobně Mistr lektvarů schoval 
jejich dárky. Harry se zakřenil, když ho to napadlo. Dracův zmijozelský vliv se projevil. Nikdy 
před tím by ho ani ve snu nenapadlo, prohledávat chatu, aby našel dárky. Možná to ale bylo jen 
tím, že nebyl zvyklý brát Vánoce jako něco vzrušujícího. Dracův hluboký zájem o to, co by mohl 
dostat, dodal celé situaci na dramatičnosti, dumal Harry, i když... možná by bylo príma, kdyby 
ten kluk byl méně materialistický. 

Snape jediným kouzlem zapálil svíčky a poslal je vznášet se mezi větve stromu. Výsledný 
dojem byl docela hezký a svíčky zřejmě byly kouzelné. Vydávaly světlo a teplo, ale 
nespotřebovávaly žádný vosk a nekapaly. A jak je Snape ujistil, nemohly ani něco podpálit. 
Takové svíčky mohly svítit ve dne v noci. 

Harrymu se zdály úžasné, nemohl si pomoci a pořád je pozoroval. „Zmijozelské barvy, pane?“ 

„Říkal jsi přece, že jsme tu všichni Zmijozelové,“ odpověděl Draco. 

„Říkal jsem svým způsobem, že?“ 

„Je to Severusův dům a barvy na svících jej reprezentují,“ vysvětloval Draco trochu 
nepříjemným tónem. „On není jen Zmijozel, je ředitel zmijozelské koleje. Kdyby byl zaříkávač, 
byly by svíce rudé a bílé. Kdyby pracoval v nemocnici sv. Munga, viděli bychom na stole žluté a 
oranžové, Pokud by...“ 

„Já vážně nepotřebuji padesát příkladů před tím, než něco pochopím,“ přerušil ho Harry a přál 
si, víc než kdy jindy, mít šanci navštěvovat kurzy studia kouzelnických zvyklostí. „Celá dekorace 
bude ve Snapeových barvách?“ 

„Pro Merlina, Harry. On se jmenuje Severus!“ 

Pamatoval si Dracova slova na téma skutečný otec, a tak se raději rozhodl neodpovědět. 

Snape to ignoroval a raději se rozhodl vzdělávat trochu Harryho v kouzelnických zvycích. „To 
není žádný div, že se Harry ptá,“ řekl a sjel Draca pohledem. „Tradiční vánoční výzdoba je 
založena na rostlinách a ty nejsou tak barevné, jako ty křiklavé ozdoby, které jsem viděl ve 
výlohách v mudlovské části Londýna. Nicméně, je to i tvůj domov, Harry, a není žádný důvod, 
abychom nepoužili i nějakou rudou a zlatou, pokud ti to pak bude připadat svátečnější.“ 

Křiklavé, pomyslel si Harry a ještě ke všemu to naprosto přesně opisovalo vánoční výzdobu tety 
Petúnie. „Kouzelnické tradice jsou fajn,“ odpověděl poněkud zasmušile. 

Snape, ale přesto začaroval bobulky na cesmíně tak, aby byly červené a žluté. Draco se chvíli 
vztekal, ale Harrymu to připadalo jako dojemné gesto. 

***

Draco prohlašoval, že chce zachránit husu na Boží hod a, i když ho Harry podezříval, že si 
prostě chtěl jen ušetřit práci, souhlasil. A tak měli kaštanovou polévku s čerstvě upečeným 
celozrnným chlebem. Snape ho vyndal z magické bedny, ale zbytek jídla museli připravit v 
chalupě. Nebylo to zas až tak moc práce. Domácí skřítkové zabalili spoustu polotovarů. 
Například polévku. Stačilo ji rozmrazit a pak chvíli vařit. Jenže Draco prostě nemohl přestat 
fňukat. Nebo alespoň do doby, než mu Harry pohrozil, že mu nedá dárek, pokud se nezačne 
chovat normálně. 
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„To nemůžeš,“ prskal rozčileně Draco. „To by od tebe bylo ohavný.“ 

„Můžu, jestli nepřestaneš kňourat,“ odsekl Harry. „Nikdy jsem tě neslyšel takhle si stěžovat při 
hodině Lektvarů, kdy musíš věci taky sekat, krájet a vařit!“ 

„To je zajímavé přirovnání,“ ozvalo se od stolu, kde Snape psal dopisy. Harryho by zajímalo, pro 
koho jsou, ale zdálo se mu to příliš troufalé. „Už jsi pro nás uvařil dost jídel, takže vím, že umíš 
docela dobře vařit. Proč tedy nejsi lepší v Lektvarech?“ 

Harry se pousmál a přidal do kouřící polévky trochu pepře. „Když při vaření dáš nějaké 
ingredience o něco víc, jídlo ti pravděpodobně nevybuchne. Je tu více prostoru k omylům.“ 

„Možná by se Longbottom měl vyučit kuchařem,“ posmíval se Draco. 

„Možná, že já vrátím tvůj dárek,“ navrhoval Harry. „Neville dělá, co umí. A já nechci slyšet, jak 
se do něj navážíš. Popravdě, až se vrátíme do vyučování, možná by ses mohl mu pokusit 
pomoct. To je pravděpodobně způsob, jak přesvědčit Nebelvír, že jsi konec konců docela slušný 
člověk.“ 

Draco vypadal dopáleně, ale nedal přímou odpověď. 

„Když mluvíme o sovách, přemýšlel jsem, jestli je chalupa začarovaná tak, aby se sem 
nedostaly.“ 

Snape přikývl. „Je tu sice jen malý důvod k obavám, ale stejně.“ A zvedl ramena ve výmluvném 
gestu. 

Harry také přikývl. „Já vím, stála ostražitost. Jen jsem si říkal, že by bylo hezké, kdyby prošly 
dárky od mých přátel. Budou doručeny do Bradavic, nebudou vráceny odesílatelům?“ 

„Použil jsem chytré kouzlo, které je přesměruje,“ zavrčel Snape. 

Harry si nemohl pomoct, ale všiml si mírně uraženého tónu. „Jste velký a moudrý čaroděj,“ 
připustil a když pochopil, co řekl, zasmál se. Zalapal po dechu, když mu Snape i Draco věnovali 
udivený pohled. „To je hláška z jednoho filmu. Čaroděj ze země Oz.“ 

„Smál jsem se jenom proto, že ten velký a mocný čaroděj ze země Oz, je vám naprosto 
nepodobný, pane profesore.“ 

Draco byl zřejmě úplně mimo. „Kde je Oz?“ ptal se Snapea, který vypadal také poněkud 
zmateně. 

„To je fikce.“ Zdůraznil Harry. 

„Něco jako Moje koště se umí zvětšit?“ zeptal se Draco. „To byla má nejoblíbenější kniha, když 
jsem byl malý.“ 

„Jo, asi něco takového,“ zamumlal Harry. 

„A jak se já liším od toho velkého a mocného čaroděje?“ Vyzvídal Snape. 

Harry zrudl. „On ve skutečnosti nebyl vůbec čaroděj a o magii nevěděl nic, jen věděl, jak věci 
ovlivnit, myslím. Ale příliš dobře si to nepamatuji.“ 

„Mudlové mají někdy skutečně divné názory na kouzelníky.“ 

„Rozhodně potřebujeme ten kurz o kouzelnických zvycích,“ souhlasil Draco. 

***
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Později toho večera Snape položil na stůl sněhobílou svíci. Na rozdíl od ostatních svíček zářících 
všude (očividně v některých čistokrevných rodinách bylo tradicí nemít o Štědrém večeru žádná 
jiná kouzelná světla, jen svíce), tato připomínala Harrymu ty velké tlusté svíce, které hořívají v 
kostelech. Ne, že by chodil do kostela často, ale strýc Vernon trval na tom, že budou chodit na 
Půlnoční. Harry si pamatoval, že většinou na něj křičel celou cestu tam, pořád mu dával vlasy 
přes jizvu a pak na něj ječel celou cestu zpátky, protože se bál, že ji někdo viděl. 

A příští den ráno, bylo jeho špatné chování v kostele použito jako záminka, aby nedostal žádné 
dárky. 

Vždycky tušil, že Vánoce by měly být šťastný čas, ale pro Harryho to tak nikdy nebylo. Ne, 
dokud je nezačal trávit v Bradavicích. 

Když se díval na svíci, vracely se mu ošklivé vzpomínky, ale Harry netušil, že je mu ten strach 
vidět na očích. Ani si neuvědomil, že si nervózně pohrává s ofinou. Ne, dokud se Snape 
nenatáhl, nevzal ho za ruku, nepoložil mu jí zpátky na stůl a tam mu ji pevně nedržel. Harry 
vzhlédl trochu překvapen. Mohl vyprávět Snapeovi o přístěnku pod schody, o tom, jak hladověl 
a Snape byl určitě dost chytrý, aby odhadl, že Harry nikdy nedostal od svých příbuzných žádný 
normální dárek, ale byl si jistý, že ten člověk nemohl tušit, co mu připomněla ta malá krátká 
svíce. 

Jenže Snape očividně nepotřeboval znát detaily. Znal Harryho a to bylo dobře. Poznal, když se 
chlapec ztratil v bolestných vzpomínkách. 

K Harryho velkému překvapení ta nezapálená svíce rozrušila i Draca. Zíral na ni, oba lokty 
položené na stole, zdvihl ramena a pak je uvolnil s hlubokým povzdechnutím, které nebylo 
teatrální jako obvykle. „Jsem tu nejmladší, že?“ Ujišťoval se u Snapea, který přikývl. 

„Tak dobře...“ Draco se nadechl a odsunul se od stolu. „Přemýšlel jsem, kdo...“ 

A nechal větu nedokončenou. 

Harry se překvapeně díval, jak Draco hůlkou zapálil knot svíčky, pak šel a postavil ji na okenní 
římsu. Potom kouzlem roztáhl záclonu, aby plamen byl vidět skrz sklo. Když to udělal, zhroutil 
se na odrbaný gauč, opřel se o jeden konec a o druhý opřel své překřížené kotníky a zíral a zíral 
a zíral na mihotající se svíčku. 

Jeho zaujetí bylo zvláštní, ale co bylo ještě nezvyklejší, byla jeho poloha. Draco obvykle seděl, 
jako by předváděl lekci etikety, to byl jeden z důvodů, proč dalo takovou práci přesvědčit ho, 
aby si sedl k Harrymu na podlahu. 

Vůně tajícího vosku naplňovala místnost a Harrymu došlo, že tohle je normální svíčka, ten druh, 
který sám sebe postupně stráví do nicoty. 

Když si všiml, že Snapeovy dlouhé prsty jej stále drží, odtáhl se. „Co je s Dracem?“ zašeptal. 

Ta slova prolomila mlčení, Draco se na gauči posunul, aby mu udělal místo a pak si ho gestem 
přivolal. Počkal, dokud si Harry vedle něj nesedl a pak potichu vysvětloval. „Doma jsem byl také 
nejmladší, a ta svíce... však víš. A nebo možná ne... Já nevím, jestli mudlové mají takovou 
tradici.“ 

Podíval se zpátky na svíci. „Nejmladší v rodině postaví svící na okno, jako pozvánku pro Otce 
Vánoc. To je všechno.“ jeho hlas se trochu zlomil. „Když jsem byl malý, můj otec mě držel za 
ruku, pak jsme oba řekli Incendio a spolu ji zapálili... Promiň, já vím, jak moc nenávidíš mého 
otce, také ho nenávidím. Většinou.“ 

„Je to těžké, když tě lidé, kteří by tě měli milovat... prostě, když to nedělají,“ jemně odpověděl 
Harry. A vnímal Dracovu bolest, jako nikdy předtím. Mělo ho napadnout už dříve, že Vánoce, 
takový rodinný svátek, by na Draca mohly takhle působit. Pravděpodobně si přál, aby všechno 
bylo jinak, přál si být doma, jenže věděl, že věci se provždy změnily a on se domů nikdy 
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nevrátí. 

„Jo, předpokládám, že o tom něco víš,“ zamumlal Draco. „Přemýšlel jsem, jestli všichni mají 
uvnitř nějakou bolest nebo jestli jsme to jenom my dva.“ 

„Myslím, že většina lidí má nějaký problém,“ namítal Harry a díval se na Snapea. Ten 
nevypadal, že je poslouchá, a měl otevřenou knihu, ale Harry se na to raději nechtěl příliš 
spoléhat. „Vem si například Nevilla a co se stalo s jeho rodiči.“ Normálně o tom Harry nemluvil, 
ale díky smrtijedským drbům o tom Draco už věděl. „A nebo Ron...“ 

„Ale prosím tě, jaký problém má Vlezlej, kromě toho, že mu schází většina mozku?“ 

Harry usoudil, že si to Ron zaslouží. Jeho komentáře o Snapeovi, byly opravdu idiotské. „Má pět 
starších bratrů a jednu mladší sestru,“ odsekl Harry. „Ztrácí se doma v davu. A já, jeho nejlepší 
přítel, jsem ho zastínil ve škole.“ 

„Nejlepší přítel?“ vztekal se Draco. „Ty jsi, ale shovívavý, bez urážky Pottere, ale řeknu ti, že jsi 
blbec, pokud se s ním ještě chceš kamarádit. Pamatuj si má slova. Ani se neobtěžoval poslat ti 
dárek. Tak málo si přeje mít za přítele Harryho Pottera, co je napůl Zmijozel.“ 

„Stejně se sem žádné dárky poštou nedostanou.“ 

„Pokud si vůbec mohl dovolit něco koupit,“ ušklíbl se Draco. 

„To je prostě pitomost, soudit lidi podle věcí, které nedokážou změnit.“ 

„Možná, že je to lepší, než nesoudit je pro věci, které změnit mohou, Harry. Kdyby ses mě 
zeptal potom, co řekl o Severusovi bys s ním neměl už nikdy promluvit!“ 

„Dobře, nemám z něj žádnou radost, ale nikdy je dlouho, nemyslíš?“ 

„Ne, pokud chceš Severuse ctít tak, jak mu jako tvému otci náleží,“ odpověděl Draco vážně. 
„Ale dost o tom, nenechám Weasleyho, aby mi zničil Vánoce. Takže my máme svíce, Severusi.“ 
zvolal. „Možná bychom měli nechat Harryho, aby dodržel také nějaké jeho vánoční zvyky.“ 
Otočil se Draco na Harryho a tázavě si ho prohlížel. „Dobře?“ 

Harry se ho ohromeně zeptal. „Ty chceš dělat něco podle mudlovské tradice?“ 

„Ne, ale chci, aby se ti ty Vánoce líbily. Takže, jaké zvyky jste u vás měli?“ 

„No...“ Harry o tom už vlastně přemýšlel. Po dlouhá léta slavil svátky s Dursleyovými, a když 
nad tím teď tak přemýšlel, neměl pocit, že by je slavil vůbec. Byl z toho všeho vyloučený. „Je tu 
takový zvyk, kdy se obcházejí sousedé a zpívají se koledy. Vánoční písně,“ objasňoval, „já jsem 
to ve skutečnosti nikdy nedělal. Dursleyovi v tom nebyli příliš dobří, ale slýchával jsem skupiny, 
které chodily okolo a zpívaly.“ 

„Dobře tak nám tedy zazpívej nějakou koledu.“ 

„Neumím zpívat a neznám slova,“ zrudl Harry. 

„Ale jdi ty, přepral jsi Norského ostrohřbetého skoro se zavřenýma očima a nemůžeš nám 
zazpívat jednu píseň?“ 

„Byl to Maďarský tronoocasý!“ 

Draco se ušklíbl. „No, tehdy jsem nebyl zrovna tvůj velký fanda. Ale od teď budu dávat pozor na 
všechny tvé mocné činy. Možná napíšu knihu... Čas, který jsem strávil s Chlapcem, který 
přežil...“ 

„To zní trochu chlípně,“ vložil se Snape do debaty a přitáhl si křeslo pod okno, aby se k nim 
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připojil. „Což takhle... Ve sklepení s Harry Potterem?“ 

„Přestaňte,“ smál se Harry. „V nejmenším netoužím, aby o mně byla napsaná kniha. Je dost 
strašné číst o sobě ve Věštci.“ 

„Ano, být středem pozornosti musí být opravdu strašlivé,“ zavrčel Draco. Pak se uklidnil. 
„Vzdám se svého nápadu na knihu, za milion galeonů, když mi zazpíváš jednu z těch vánočních 
písní.“ 

„Profesore,“ protestoval Harry, ale moc si nepomohl. 

„Také bych chtěl nějakou slyšet,“ odpověděl Snape. „Tedy, jestli chceš?“ 

„Fajn,“ zamumlal Harry. „Neznám, ale všechny slova, takže neříkejte, že jsem vás nevaroval.“ 
Chvíli přemýšlel, pak začal a jeho hlas kolísal v nejisté rozladěné melodii. 

„Poslechněte národové pravím vám, 
narodil se nám v Betlémě Kristus Pán, 
spěchejte, nemeškejte, 
to děťátko přivítejte, přemilé, 
neb z lásky k nám zrodilo se té chvíle.“ 

Když místnost ztichla, zíral Draco na Snapea a ten na Harryho. „Co to znamená?“ 

„Netuším,“ připustil Harry a cítil, jak rudne. „Říkal jsem, že neznám všechna slova!“ 

„Ale ta slova hlavně nedávají žádný smysl! Ne, že bych si myslel, že všechno co říkají mudlové 
musí dávat smysl. Takže je to asi v pořádku. A co třeba nějakou jinou, přece musí být nějaká, 
kterou znáš lépe.“ 

„Na to zapomeň,“ oznámil mu Harry. „Pro dnešní noc to ponížení už stačilo.“ 

Dracův úsměv zajiskřil zlomyslnou radostí. „Myslím, že ponížení by bylo Harry Potter: Z blízka a 
osobně...“ 

Harry se pousmál. „Myslím, že mohu napsat o tobě také spoustu zahanbujících věcí.“ 

„Ale o mně nikdo číst nebude,“ odporoval mu Draco. 

„Ale všichni budou číst to, co napíšu já.“ Vrátil mu Harry. „Nic z toho, co by napsal Harry Potter, 
by se v obchodech neohřálo. Takže mě Malfoyi nepokoušej.“ 

„On je Zmijozel,“ stěžoval si Draco Snapeovi. 

„Moudrý klobouk dobře ví, co dělá.“ Vytáhl svou hůlku a přivolal tři poháry, které vypadaly, 
trochu, jako impozantní sklenice na brandy strýce Vernona, jenže tyto byly z gravírovaného 
bronzu. Byly do poloviny naplněné svařeným vínem, které vonělo hřebíčkem a skořicí. Harry 
vzal pohár do obou rukou a vychutnával si teplo. 

Poté, co vypili víno, si Harry a Draco pověsili na krbovou římsu každý jednu ponožku. 
Skutečnou ponožku. Harry si říkal, že to vypadá trochu hloupě. Byl zvyklý na zářivě rudou 
huňatou vánoční punčochu velkou tak, že se do ní vešly nejen maličkosti. Samozřejmě, že Harry 
nikdy takovou neměl, ale díky třem Dudleyovým vypadal Dursleyovic krb skutečně svátečně. 

Ale možná taky, že jen křiklavě, připustil Harry. 

Zatím co krb tady vypadal domácky a útulně, jako celý tenhle domeček. 

„Tak, do postele s vámi,“ oznámil Snape a připravoval koláčky a malou sklenici sherry. 

131 Kapitola 50. VÁNOCE



Draco se smál. „Nejsme děti, Severusi. My víme, že jsi to ty, kdo sní ty sladkosti nechané tady 
pro Otce Vánoc.“ 

Snapeovo stažené obočí vyjadřovalo ryzí zmatek. „Vy nevěříte na Otce Vánoc?“ 

„No, já ne,“ posmíval se trochu Draco. „Ale nemohu mluvit za ty z nás, kteří vyrůstali u mudlů.“ 

Harry si říkal, že by to mohl brát jako urážku, ale vlastně mu to připadalo docela legrační. „Víš, 
když jsem byl vychováván, téměř jsem nevěřil na Vánoce,“ poinformoval ho. 

„Ale on je docela skutečný,“ trval na svém Snape. Harry hledal v jeho očích nějaký výraz, ale 
žádný nenašel. 

„Takže, proč moji rodiče celé ty roky utráceli peníze za dárky?“ protestoval Draco. 

„Jo, a Dudley si nikdy nic nezasloužil, věř mi,“ dodal Harry. „Jestliže je Otec Vánoc skutečný, 
odvádí zatraceně špatnou práci, když se rozhoduje, kdo zlobil a kdo byl hodný.“ A rozhodl se 
nezmiňovat, že Draco by celé ty roky patřil do seznamu zlobivých. 

„Aha. No, on nikdy nenavštěvuje mudly, to vysvětluje dárky tvého bratrance,“ oznámil Snape a 
potřásl hlavou. „A co se týče tvé rodiny, Draco, většina dárků byla bezpochyby od tvých 
rodičů.“ 

„A co tím vším vlastně chceš říct?“ řekl Draco a zamračil se. 

Snape pokrčil rameny. „Nicolas je neuvěřitelně nespolehlivý kouzelník.“ 

„Co?“ zalapal po dechu Harry a nemohl uvěřit tomu, co slyší. Na druhou stranu, trochu to 
dávalo smysl. Jestliže existuje Otec Vánoc, je jasné, že používá magii... No a skřítkové přece 
existují... „Děláte si z nás legraci,“ řekl Harry, když se vzpamatoval. 

Snape znovu pokrčil rameny. „Jak myslíš. Jenom říkám, že má důvod, proč nenavštěvuje mudly. 
Před dlouhou dobou pochopil, že to všechno nestihne. A samozřejmě rodiče kouzelníci dobře 
vědí, že to záleží na něm. Myslím, že je to tak, že některé roky většinu noci vydrží pít a pak se 
vyřítí, aby se za úsvitu vrátil do Finska.“ 

„To je, ale pitomá historka,“ namítal Draco. 

„Možná, že ano. Ale jednou věcí jsem si jist. Pokud se náhodou vydá na obhlídku, rozhodně se 
nezastaví v domě, kde jsou jeho obyvatelé vzhůru. Takže, jestli dovolíte, byl bych rád, kdybyste 
zmizeli, abych si mohl jít lehnout.“ A gestem ruky je začal vyhánět. 

Harry s Dracem, v postelích, za zavřenými dveřmi a jediným světlem jim byla osamocená 
svíčka, kterou Draco sundal ze stromku, když ho míjel, Harry zašeptal. „Vypadal docela vážně, 
co myslíš?“ 

Draco si zalezl pod deku a tiše odpověděl. „Jak to mám vědět?“ 

„Vyrůstal jsi jako čaroděj, jestli je Otec Vánoc skutečný, tak bys to měl vědět, ne?“ 

„No, všichni říkají, že je, pak ale, v určitém věku, přijdeš na to, že je to jen příběh,“ vysvětloval 
Draco. 

„Ale, co když to není vymyšlené?“ přemýšlel Harry. „Mohla by to být pravda.“ 

„Nemohla,“ odsekl Draco. Pak ale řekl: „I když... pojďme spát, jen pro případ.“ 

***

Druhý den ráno Harryho probudilo, jak s ním někdo třásl. „Vstávej, Harry, vstávej.“ slyšel 
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Dracův naléhavý hlas. „No tak, jsou Vánoce!“ 

„Ještě deset minut,“ zamumlal Harry, odstrčil Dracovu ruku a odkulil se na druhou stranu 
postele. 

„Ne!“ naléhal Draco, sedl si na okraj matrace a bouchal do ní. „Nemůžeš spát. Musíš vstávat! 
Jsou Vánoce! Dostanem dárky!“ 

Napůl spící Harry si stěžoval, že se jeho postel třese a houpe. Jediné, co si přál, bylo shodit 
druhého chlapce z matrace. A tak se ho pokusil nakopnout, aby ho shodil na zem. 

Jenže se ukázalo, že to byla chyba. Další věc, kterou si Harry uvědomil bylo, že postel a 
matrace pod ním zmizely a on se ve změti přikrývek a prostěradel zřítil k zemi. 

„Draco!“ napomenul ho, když se posadil. „Kontroluj své nadšení. Není žádný spěch. Ještě nejsi 
ani oblečený!“ 

Draco téměř poskakoval. „Neblbni, kdo by se oblékal dřív, než si rozbalí dárky. Pojď už!“ 

„V pyžamu?“ 

„Jo!“ 

Neschopen déle čekat, drapl Harryho za ruku, vytáhl ho ze změti ložního prádla na podlaze a 
vlekl ho ke dveřím. 

Harry se zapřel. „Snape by mohl být ještě v posteli, kolik je vůbec hodin?“ 

Draco pustil Harryho ruku a natáhl se pro hodinky, které si večer položil na okenní římsu a strčil 
je Harrymu před nos. „Podívej! Podívej! Podívej!“ 

Když si Harry prohlédl na malém ciferníku ještě menší písmenka, mohl si tam přečíst. 

'Čas otevřít dárky'. 

„No dobře,“ dodal nakonec se smíchem. „Nech mě, prosím tě, alespoň najít ponožky. Na rozdíl 
od Snapeova bytu, je tu podlaha úplně ledová.“ 

Draco netrpělivě čekal, zatím co si Harry natahoval svůj nejteplejší pár, pak rozrazil dveře a 
pospíchal ke krbu. Měl už punčochu skoro sundanou, když se z pohovky ozval káravý hlas. 
„Trpělivost, trpělivost, pane Malfoyi.“ 

Snape tam seděl a vypadal, jako by byl vzhůru už celé hodiny. Tak, jak to dělal celé svátky, 
neměl na sobě svůj objemný plášť. Tmavě šedé kalhoty a černý svetr sice nebyly nijak zásadně 
vánoční, ale více barev, to už by nebyl Snape. 

Harry na něj ospale zamával a pak zvažoval, co má dělat. Nikdy předtím neprožil Vánoce s 
rodinou. 

Po Snapeových slovech Draco vycouval od krbu. Harry přemýšlel, co tam může být tak 
zajímavého. Dárky byly rozházeny před krbem a pod stromkem. Poznal ten, který dal Snapeovi, 
aby ho schoval, když pochopil, že Draco pravděpodobně nedokáže čekat do Vánočního rána. 
Předpokládal, že ty ostatní, jsou od Snapea a Draca. Ale to nevysvětlovalo to množství, které 
viděl. 

A proč Draco zíral na tu ponožku, která vypadala prostě... jako ponožka? 

„Veselé Vánoce,“ řekl Snape a kývl na oba. 

„Veselé Vánoce,“ odpověděli chlapci sborem. Hned po tomto úvodu začal Draco frflat. „Jsem 
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bez sebe netrpělivostí. Chceš, aby se do ponožky podíval nejdřív Harry?“ 

Harry si odkašlal. „Nic v ní není. To mohu říct už odsud.“ 

„Vážně, musíme z toho kluka udělat pořádného čaroděje, Severusi,“ stěžoval si Draco. „Jdi 
Harry, podívej se.“ 

„Podívejte se spolu,“ jemně ho opravil Snape. „Jen jsem nechtěl, aby si Harryho předběhl.“ 

Když Harry sundal svou ponožku, cítil, jak je těžká, i když zvenku vypadala úplně jako obyčejná 
ponožka. Ale ven z ní vyndal alespoň dvě stopy dlouhé lízátko v nebelvírských barvách. Jak si 
všiml, Draco dostal podobné, ale zelenočerné. Spolu s lízátkem se na něj vysypala spousta 
malých zabalených čokolád a navrch vlček. 

Draco vykřikl a hned ho roztočil. Vyletovaly z něj jiskry až ke stropu, kde vybuchovaly, jako 
malý ohňostroj. Harry to také zkusil... a zjistil, že když se jednou roztočí, vypadá to, že se bude 
otáčet sám od sebe napořád. Sledoval jiskry všude kolem, zelené oči zmámené tím divadlem. 

„Takže, co dřív?“ zeptal se Snape a s úsměvem si prohlížel Harryho. „Snídani, nebo dárky?“ 

„Dárky!“ volal Draco, rukou zachytil Harryho vlčka a pak i svého, aby zastavil jejich hektickou 
aktivitu. 

„Já věděl, co řekneš ty.“ Suše poznamenal Snape. „Harry?“ 

Nechtěl vypadat chamtivě. Příliš to připomínalo nechutný způsob, jakým se vždycky choval 
Dudley. „Třeba snídani,“ navrhl a mírně zamračený přemýšlel, jaké ráno asi Dudleyho čeká u 
tety Marge. 

„Harry,“ tiše mu doporučil Snape, „není nic špatného na tom, chtít se nejdřív podívat na dárky. 
Popravdě, jsem si vědom, že jsi ještě nikdy v životě nezažil normální Vánoce, a tak bych chtěl, 
aby tyhle byly pro tebe nezapomenutelné.“ 

„Já, jen jsem si myslel, že třeba máte hlad, pane,“ zamumlal Harry a cítil se trochu vyvedený z 
míry. 

„Takže dárky,“ odpověděl mu na to Snape. „Posaďte se oba pod strom, už jsem tam ohřál 
kameny.“ 

Harry si všiml, že tentokrát Draco neměl žádný problém s tím, sednout si na zem. 

Když byli hoši na místě, Snape mávl hůlkou a poslal jeden dárek Harrymu. 

„Od profesora Brumbála?“ přemýšlel Harry nahlas a se zájmem si prohlížel jmenovku, na které 
spolu tančily dva malé animované šálky čaje. „On... on tu byl?“ 

„Ne, poslal mi to,“ vysvětloval Snape. „Spolu s dalšími věcmi.“ A po krátké pauze dodal. 
„Otevřeš to?“ 

Harry sundal obal a objevil pár ponožek, hebkých, jako kožešina. I když fialová byla trochu 
zvláštní barva, stejně se Harrymu moc líbily. Natáhl si je přes své ponožky a zakroutil nohama. 
„Mmm, jsou moc hezké a teplé. Brumbál mi jednou řekl, že muž nikdy nemá dost ponožek,“ 
řekl a rozesmál se. 

Snape znovu mávl hůlkou a další dárek vzduchem doplachtil k Dracovi. 

Zmijozelský chlapec se podíval na balíček pochybovačně. „To je také od ředitele, takže to je asi 
spíš pro Harryho.“ 

Harry se natáhl a ukázal na visačku. „D.R.A.C.O., vidíš? Takhle se mé jméno nepíše.“ 
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„Budou to také ponožky a jestli ty jsi dostal fialové, tak moje budou pravděpodobně... růžové.“ 

Téměř se trefil. Byly sytě oranžové a i když si je neoblékl, zdálo se Harrymu, že vypadá 
potěšeně. 

Snapeův dárek od ředitele nebyly ponožky. To Harrymu skoro přišlo líto. Místo toho Snape dostal 
vysokou štíhlou láhev něčeho, co se nazývalo Galliano. 

„Lékořicový likér,“ vysvětloval Draco. „Dělají ho mudlové, ale Severus jej miluje už roky. Teď 
jsem na řadě já,“ řekl Draco a zvedl se na kolena. Chvíli pátral mezi dárky, než našel, co hledal. 
Obdélníkovou krabičku dal do ruky Harrymu a čtvercovou hodil vzduchem Snapeovi. Oba dárky 
byly zabaleny v lesklém stříbrném papíru a převázány lesklou zelenou stuhou. 

„To je od tebe?“ zeptal se Harry Draca, trochu nejistý, co teď jsem na řadě já vlastně 
znamenalo. 

„Ne, od Crabba a Goyla,“ zažertoval Draco s tak zářivým úsměvem, jaký u něj Harry ještě nikdy 
neviděl. Bezpochyby, Draco miluje Vánoce. „Dělej, otevři to.“ 

„Až po vás, pane,“ řekl Harry a pokynul Snapeovi. 

Pomyslel si, že se na něj Snape podíval nějak divně, ale pak otevřel svůj dárek. Jeho pevné 
nehty úhledně projely skrz obal i stuhu a objevila se jednoduchá bílá krabice. Když ji otevřel, 
vytáhl malou kulatou nádobu vyrobenou z čirého skla. Uvnitř té sklenice byla hustá vazká 
hmota, která zářila zlatými a modrými odlesky, jak si ji Snape prohlížel ve slabé záři slunečního 
svitu, který procházel oknem. 

Sklenička nebyla popsaná, ale Snape vypadal, že ví, co dostal. „Děkuji ti Draco,“ řekl a jeho 
hlas byl náhle vážný. „Velmi si toho cením.“ 

„Co to je?“ musel se Harry zeptat. 

„Hmm...“ podíval se Draco na Snapea předtím, než řekl záměrně ledabyle. „Jenom nějaký 
pleťový krém.“ 

„Nelži mi,“ odvětil Harry. „Poznám, když si necháváš něco pro sebe. Pamatuješ?“ 

Draco zrudl. „Když to musíš vědět, je to jeden ze Severusových receptů. Ale já jsem s tím 
posledních pár dnů v laboratoři experimentoval a myslím, že se mi podařilo ho zlepšit. Alespoň 
trochu.“ 

„Dobře, dobře,“ řekl Harry a raději vycouval, než se výměna názorů stačila změnit na 
opravdovou hádku. Snape nevypadal jako někdo, kdo by používal pleťový krém, opečovávaný 
bylo přídavné jméno, které by se spíše hodilo k Dracovi. Ale nebylo pochyb, že se Snapeovi ten 
dárek opravdu líbil. 

„Otevři teď svůj,“ naléhal Draco, který zřejmě už zapomněl na jejich malé nedorozumění. „Chci 
vědět, jestli to bude fungovat.“ 

Když Harry rozbaloval dárek, zeptal se. „Proč mi dáváš něco, o čem si nejsi jistý, jestli bude 
fungovat?“ 

„Nejsem si jistý, jestli to bude spolupracovat s tvou magií,“ vysvětloval Draco. „Ale mělo by. Je 
to trojnásobně začarované, takže by to mělo fungovat i s malinkým množstvím magie...“ 

Zmlkl, když Harry z krabice vytáhl košili. Byla nádherně temně rudá se zlatými knoflíky, na 
kterých byl vyrytý lev. Určitě to byla ta nejhezčí košile, kterou Harry kdy viděl. Látka byla 
neprůhledná, ale tak jemná, že jeho rukama protékala jako voda. „Je překrásná,“ děkoval 
Dracovi. „Hrozně moc se mi líbí. Ale… co je na ní magického?“ 

135 Kapitola 50. VÁNOCE



„Myslím, že by sis ji měl obléct,“ vysvětloval Draco. „Dělej...“ 

Harry si nebyl jistý, že se mu to chce udělat, jenže Draco vypadal tak zvědavý a nadšený, že 
mu vyhověl a bleskově si svlékl vršek od pyžama a oblékl si košili. 

„Sluší ti,“ zasmál se Draco. „Ale předpokládám, že budeš vypadat ještě lépe, když zmáčkneš 
třikrát za sebou vrchní knoflík. Zkus to.“ 

Harry to udělal a polekaně nadskočil, když se košile okamžitě změnila v temně zelenou se 
stříbrnými knoflíky na nichž byl vyrytý had. 

„Věděl jsem to!“ zajásal Draco. „Funguje to!“ 

Košile nebyla méně krásná, než předtím, ale teď se Harry cítil trochu divně. Kouzelníci nechodili 
často v začarovaném oblečení. Nebo alespoň nikdo, koho by znal. 

„Napadlo mě to, když jsi říkal, že by ti měli domácí skřítkové sešít vázanky dohromady, abys 
mohl nosit barvy obou kolejí najednou,“ vysvětloval Draco s vítězným úsměvem. „Možná to 
vypadá trochu pitomě, ale s tímhle budeš moct jít z jedné koleje do druhé a v obou se cítit jako 
doma.“ 

Harry přikývl, ale řekl. „Nemyslím si, že bych byl někdy vítán ve zmijozelské společenské 
místnosti.“ Pak mu ale došla ještě jedna věc. „Hele, říkal jsi, že můj vánoční dárek bude věc, 
kterou ses mi pokusil dát, když jsem slepý ležel v nemocničním křídle a tehdy jsi ještě nevěděl, 
že budu v obou kolejích!“ 

Draco vypadal trochu pohoršený, nebo uražený. To se Harrymu nedařilo poznat. „Myslíš, že ti 
dám jen jeden dárek, Harry?“ 

Harry zrozpačitěl. „Ale já mám pro tebe jen jeden. Je mi líto, jestli se to o kouzelnických 
vánocích takhle nedělá, ale já jsem to nevěděl!“ 

„Ne, jen jsem chtěl říct, že by bylo pěkně nezdvořilé, dát ti jeden dárek dvakrát, Harry. Ten 
druhý byl opravdu dárek na přivítanou. Už před dlouhou dobou jsem se rozhodl, že ti ho dám až 
na Vánoce, protože jsem věděl, že tehdy to přijmeš. A mimochodem, jestli ti to nevadí, dal bych 
ti ho o chvíli později.“ 

„Jo, v pořádku,“ řekl Harry a ačkoliv se mu zdálo, že je pro Draca důležitější být dokonalý, než 
být pouze přítel. „Dobře, je to bezvadná košile,“ řekl ještě jednou a znovu třikrát zmáčkl knoflík, 
aby jí vrátil nebelvírské barvy. 

Draco na něj vyplázl jazyk. 

„Teď jsou na řadě moje,“ řekl Snape a pomocí hůlky poslal dárky. 

Draco pravděpodobně pochopil, že se ráno choval jako devítiletý a tak ukázal Harrymu, aby ho 
otevřel jako první. 

„Krabice,“ řekl Harry a díval se na rozbalený dárek. To bylo všechno, prázdná krabice. Udělaná 
z lehce zabarveného zvláštního silného skla. Napadlo ho, že je tak velká, jako jeho největší 
učebnice. Podivné bylo, že se nezdálo, že by šla nějak otevřít, i když v každé straně byl otvor 
velký asi jako galeon. „Je to opravdu moc hezké, pane,“ řekl s obavou, aby to nevyznělo 
urážlivě. „Opravdu, já nikdy neměl...“ A pak se vzdal své zdvořilosti a otočil se k Dracovi. „Hm, 
je to nějaká kouzelnická věc, o které jsem nikdy neslyšel, že ano?“ 

Draco vybuchl smíchy. „Chtěl jsem se tě zeptat později, co to je za mudlovskou věc, o které 
jsem nikdy předtím neslyšel.“ 

Oba chlapci se s tázavým pohledem otočili na Snapea. 
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„Je to krabice pro Salsu,“ vysvětloval Mistr lektvarů. „Je očarovaná tak, aby uvnitř bylo takové 
teplo, jako v krbu, kam pořád leze.“ 

Harry údivem otevřel pusu. „Moc vám děkuji, pane,“ řekl s daleko větším nadšením. „To je 
úžasné! A je to, co doopravdy potřebuji... Hrozně se bojím, že se někdo přemístí krbem, zrovna 
v momentě, kdy tam bude. Jenže ona mě prostě neposlouchá...“ 

„Ano, vychovávání mazlíčků je velmi náročné,“ naoko vážně přikyvoval Snape. „Někdy si myslí, 
že vědí, co je dobré, i když ty, ze své vlastní zkušenosti, dobře víš, že nemají pravdu...“ 

Samozřejmě, že Harrymu došlo, koho měl Snape na mysli, když mluvil o mazlíčcích. 

„Pochopil jsem,“ smál se. „Vážně.“ A neschopen zastavit se, došel ke gauči a pevně Snapea 
objal. Ten trochu ztuhl a vypadal překvapeně, ale pak mu objetí vrátil a přitáhl si ho blíž. 

„Ehm,“ přerušil je po chvíli Draco. „Já tu pořád čekám, abych si mohl rozbalit ten svůj dárek od 
Severuse.“ 

„Tak do toho,“ řekl Harry a vyvinul se ze Snapeova objetí. Cítil se, jako by se jim podařilo 
překročit určitou překážku. A posadil se vedle svého otce na gauč. 

Vedle svého otce. Harry se s tou větou trochu mazlil a pozoroval Draca, jak vytáhl z krabice 
rám na obrazy. Ale jenom rám. Uvnitř nebyl žádný obraz, ani fotografie. 

Na rozdíl od Harryho, nebyl Draco z toho dárku zmatený. „Skvěle,“ řekl a zářivě se usmíval na 
Severuse. „Nech mě hádat... ukáže mi to to, co chci nejvíc vidět?“ 

„Dej ho na zeď a uvidíš.“ 

Draco to udělal a v rámu se objevil obraz okolních luk. „Pomůže mi to přežít ty měsíce, kdy 
budu zavřený ve sklepení,“ oznámil Draco. „Ukazuje to to, co je za zdí.“ 

„Teď,“ zamumlal Snape. „Když se budeš soustředit, předpokládám, že budeš schopen vidět 
jakoukoli část pozemku.“ 

Draco se ďábelsky usmál. „Aha, takže uvidím, kdo se s kým bude líbat v růžové zahradě...“ 

„Protože tě znám, Draco,“ protáhl Snape, „udělal jsem pár opatření. Ten rám ti neukáže žádné 
lidi. I když velké rozmazané fleky budeš moci pozorovat tak dlouho, jak si tvé srdce bude 
žádat.“ 

„Oh, děkuji ti, Severusi,“ odpověděl Draco trochu sarkasticky, ale jeho úsměv byl stále zářivý 
a... vychytralý. Harry měl pocit, že Draco se pokusí pohrát si s rámem, jak jen to půjde. Ale 
vzhledem k tomu, že Snape na to určitě myslel, nedělal si Harry starosti. 

„Harry, tenhle je pro tebe,“ poznamenal Snape a protože byl chlapec vedle něj, přivolal si dárek 
a prostě ho dal Harrymu do ruky. 

„Od Hermiony,“ řekl Harry, když si přečetl jmenovku. Nebyla jako jediná očarovaná a na balícím 
papíru bylo poznat, že pochází z mudlovské továrny. 

„Zkusím hádat. Od Grangerové... Kniha?“ dodal Draco nepříjemně. 

Jeho tón se Harryho poněkud dotkl. „Možná bych ho měl otevřít později,“ rychle šeptal 
Snapeovi, „chci říct, pochybuji, že něco poslala Dracovi, a tak...“ 

„Ale prosím tě, nejsem dítě,“ přerušil jej Draco. „Otevři to. Chci vidět, co si Grangerová myslí, 
že potřebuješ, protože předpokládám, že přesně to ti Grangerová dala. To je totiž celá ona. 
Nedá ti to, co chceš, i když to ví, ale to, co si myslí, že potřebuješ.“ 

137 Kapitola 50. VÁNOCE



Harry měl pocit, že by Draco mohl mít pravdu, to prostě byla celá Hermiona. Harry byl jen 
překvapen, že si toho Draco všiml. I když byl u toho a slyšel jí, jak mektala jako koza o tom, že 
ví víc, než Harry, o tom, jestli ze Snapea může být dobrý otec. 

Byla to kniha. Což nebylo vzhledem k Hermioně nijak překvapující. Ale nebyla to jen tak 
ledasjaká kniha. 

„Ale ne...“ zamumlal Harry zděšeně a položil hlavu na knihu, kterou měl na kolenou. 
„Hermiona...“ 

„Mohu?“ zeptal se Snape. Počkal, dokud Harry ochable nepřikývl a potom ji Harrymu vytáhl. 
„Trauma dospívajících: Cesta k uzdravení,“ četl titul nahlas. 

„Dobrý Merline, to je ta mudlovská kniha, kterou si koupil, když si se chtěl ujistit, že Harry 
překoná Samhain!“ Draco vybuchl. „To je ale nezdvořilý dárek! Veselé Vánoce Harry a 
mimochodem, myslím si, že jsi blázen a potřebuješ skutečně pomoc. ,“ řekl a napodoboval 
Hermionin zvyk mluvit vševědoucím tónem. „Nejprve se tě Weasley pokusil proklít jenom proto, 
že konečně máš otce, tahle použila Vánoce, jako záminku, jak ti sdělit, že máš rád Severuse 
jenom proto, že jsi se zbláznil! Upřímně, Harry, máš ty nejhorší přátele, o kterých jsem kdy 
slyšel. A když si uvědomíš, že jsem strávil pět let ve Zmijozelu, tak to už o něčem vypovídá!“ 

„Ron se mě nepokusil proklít,“ řekl Harry a cítil se náhle vyčerpaný. „To by nikdy neudělal a 
Hermiona se mi pokouší jen pomoct. Jsem si jist, že netuší, jak hloupě ten dárek vyzněl.“ 

„Ano, až se přiblíží její narozeniny, doufám, že jí koupíš desetisvazkové vydání knihy: Mozek 
není všechno: Jak vytvořit přátelství a jak ho udržet!“ 

„Bez urážky,“ řekl Harry, „ale na tohle téma, myslím, nejsi zrovna odborník.“ 

„Myslím, že jsme se dostali trochu dál od ducha Vánoc,“ řekl Snape dřív, než stačil Draco 
odpovědět. „Harry, máš tu další dárky od svých přátel. Albus je sem přenesl. Co kdybys je 
otevřel trochu později?“ 

Dobrý nápad, rozhodl se Harry, když viděl, jak moc naštval Draca dárek od Hermiony. Ale 
přesto se musel zeptat. „Je tam něco pro mě od Rona?“ 

„Ne,“ připustil Snape a pečlivě Harryho pozoroval. 

„V pořádku,“ řekl Harry a ignoroval ostré bodnutí u srdce. Nic nečekal, vážně. Nebo ano? Ne... 
Spíš asi ne. 

Alespoň, že Draco měl dost slušnosti, a nedodal: Já ti to říkal. 

„Dobře, tak moje už necháme být,“ řekl Harry, vstal a šel si prohlédnout ostatní dárky. Podíval 
se na jmenovky a četl. Neville, Ginny, Colin a Dennis, Parvati... kamarádi, kteří mu neposlali 
nikdy víc, než přání, byli najednou velkorysí. Přemýšlel, jestli to má co společného s 
nebelvírskou solidaritou, nebo jestli se mu jeho přátelé pokoušejí pomoci překonat spor s 
Ronem. 

Také tu byl dárek od Dudleyho, který byl zabalen do mudlovského papíru, na němž byl obrázek 
vánoční scény, kde celá rodina byla shromážděna okolo planoucího krbu. Harry přemýšlel, jestli 
si Dudley předchozí Vánoce pamatuje takhle, nebo jestli jenom chtěl Harrymu připomenout, že 
teď má rodinu. 

Možná, že to spíš balila paní Figgová. 

„Aha, tak tady jsou,“ řekl, když spatřil balící papír, který použil při balení dárků pro ostatní. 
Když ho objednával, napsal jen balící papír a stuhu a byl překvapen, když spatřil rudý papír, po 
jehož povrchu se pohybovala zlatonka, která se množila sama od sebe, takže každý balíček měl 
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svou vlastní. Nejzajímavější bylo, že když krabičky zabalil a převázal zlatou stužkou, zlatonka si 
to občas zamířila i na stuhu a změnila tak svojí barvu ze zlaté na rudou, kdykoli se nad ní 
vznášela. 

Na vzkazu z obchodu mohl číst. Vážený pane Pottere. Děkujeme vám za vaši objednávku. Jsme 
potěšeni, že pro vás můžeme vyrobit jedinečný balící papír, očarovaný pouze pro vás. Jestliže 
pro vás budeme moci v budoucnosti cokoli udělat, nerozpakujte se poslat sovu. 

Jak může nějaký obchod v Londýně vědět, že je chytač? To byla dobrá otázka. Musel se o tom 
zmínit Věštec. Hmm, pravděpodobně tehdy, když Harry použil své koště při prvním úkolu. 
Očividně neměli poslední zprávy, že dnes už není členem týmu. A nebo měli, ale byli jen 
zdvořilí. 

Harry dal krabičku, velkou, asi jako pěst Dracovi a o něco větší Snapeovi. 

„Až po tobě,“ zdvořile prohodil Snape. 

„Nedokážu vůbec uhádnout, co jsi mi mohl koupit,“ zamumlal Draco a vrhl rychlý pohled na 
Harryho. 

„Jsem stejně špatný, jako Hermiona,“ připustil Harry. „Dávám ti to, o čem si myslím, že to 
potřebuješ. Popravdě, neměl jsem moc na výběr, protože mě nenapadlo nic, co bys mohl chtít. 
Chci tím říct, že už to všechno máš.“ 

„Říkal jsem ti,“ smál se Draco. „Diamanty, smaragdy, závodní koště.“ 

„Ale to už všechno máš,“ smál se Harry a byla to pravda. Přinejmenším byl přesvědčen o tom, 
že je. Harry se příliš nevyznal v drahokamech, ale byl si téměř jistý, že knoflíky na některých 
Dracových košilích byly z drahých kamenů. A to nepočítal prsten, který občas nosil na 
prostředníku... 

„Hezký papír,“ řekl Draco a obracel svůj dárek v ruce. Předchozí dárky rozbaloval s vervou, ale 
u tohoto vypadal poněkud rezervovaněji. Popravdě, nejprve zatáhl za jeden konec stužky, 
pomalinku rozvazoval mašli, ale pak s ní rychle škubl, ta se uvolnila a on křičel. „Mám to! Chytil 
jsem ji!“ 

Harry si všiml, že na stuze nyní zuřivě pobíhala sem a tam rudá zlatonka. „Skvěle,“ pochválil 
ho. „Sto padesát bodů pro Zmijozel.“ 

„To bych si přál,“ mírně vzdychl Draco, strhl papír a jeho nálada se rozjasnila, když uviděl malou 
sametovou šperkovnici. Pospíšil si ji otevřít a vytáhl stříbrný řetízek se zelenomodrým 
amuletem, který visel na konci. Přidržel si ho před očima a studoval tyrkysový přívěšek. Pak 
kývl směrem k Harrymu a pověsil si náhrdelník na krk. Zastrčil amulet pod pyžamo. Tak, aby ho 
cítil na kůži. 

„Moc se mi líbí,“ řekl. „Moc moc, Harry. Zvlášť, když uvážím, že jsi ho objednal ještě předtím, 
než jsme si o všem promluvili.“ 

„Takže víš, že u tyrkysu se předpokládá, že bude chránit nositele...?“ 

„Nepředpokládá, Harry. On ho chrání. Víš, že také reprezentuje přátelství?“ 

Harry se kousl do rtu. „Ne, to jsem nevěděl, ale... zdá se, že to je v pořádku.“ Pak ho něco 
napadlo. „Když jsi si tak jistý tím, že tyrkys ochraňuje svého nositele, proč jsi si už dávno nějaký 
nepořídil?“ 

Draco se smál. „No víš, v určitých kruzích se to považuje za poněkud barbarský druh magie. Jak 
víš, nejlepší tyrkys pochází z Tibetu a asijští kouzelníci se těm evropským příliš nepodobají. Můj 
otec by to neschválil“ 
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„Ale ty ano?“ 

Zmijozelský chlapec vypadal, že o tom přemýšlí. „No, vždycky mi připadalo, že je zvláštní, když 
angličtí čistokrevní kouzelníci klidně praktikují temné umění, dokud to vydrží jejich hůlka, a pak 
se jim zdá kousek kamene, jako barbarství.“ 

Harry přikývl. „Mělo by to zmodrat, když budeš v nebezpečí. Neměl bys ho nosit tak, abys na to 
viděl?“ 

„Cítil bych tu změnu,“ vysvětloval Draco. „Právě teď cítím jak visí celkem spokojeně. Je to moc 
hezké, děkuji ti, Harry.“ 

„Není za co.“ Chlapec se otočil na gauči, aby viděl na Snapea. 

„Tak nějak pochybuji, že bych chytil tu zlatonku, až to budu rozbalovat,“ zamumlal Mistr 
lektvarů, když znovu úhledně projížděl nehtem skrz papír a stuhu. Krabice uvnitř obsahovala 
několik tuctů Honeydukesovy nejlepší lékořice. 

„Ty jsi si to zapamatoval. To je velmi pozorné, Harry,“ řekl Snape a krátce se na chlapce usmál. 

Harry nevěděl, jak to má říct. Nyní, když přišel ten čas, přál si nebýt tak beznadějně pitomý. Ale 
Snape říkal, že to chce a víc než to, Harry si to pravděpodobně přál také. I když to asi vypadalo 
zvláštně. 

Těžce polkl, odkašlal si, hrdlo měl náhle stažené. „Ehm, pane profesore. Lékořice je taková 
drobnost, kterou jsem přidal, protože vím, že ji máte rád. Ale váš skutečný dárek, je...“ A jeho 
hlas se změnil ve skutečný šepot. „Pod tím papírem, pane.“ 

Snape zvedl obočí, posunul lékořici na stranu, zastrčil prsty pod zelený hedvábný papír a objevil 
se malý tenký klíček. 

Dracovi málem vypadly oči z důlků. „Oh, sladký Merline, ty jsi mu dal celý svůj trezor?“ 

„Ne,“ řekl Harry a přál si, aby to Draco nikdy nevyslovil. Snape by si snad nikdy nemyslel, že 
tohle udělal, že ne? Harryho srdce začalo poskakovat v bolestivém rytmu a nebylo to proto, že 
by mohl přijít o peníze. Jen nechtěl, aby si Snape myslel, že je úplně hloupý, když udělá takovou 
věc. „Je tam dopis,“ dodal a byl rád, že ho tam dal. Měl pocit, že by to nedokázal vysvětlit. Ne 
souvisle. A obzvlášť ne, když ten pytel peněz, Malfoy, naslouchal. 

Snape vytáhl z krabice kousek pergamenu. Rty sevřené do tenké přísné linie, četl bez 
komentářů. Harry se téměř přikrčil a přál si, aby se třeba troch usmál, copak to ten dopis 
nevysvětloval dobře? Učinil směšně moc pokusů, než našel to správné znění. Asi byl málo 
výmluvný a pravděpodobně v něm nebyly přechodníky, ale přesto všechno, byla to pravda. 

A jen doufal, že si to Snape bude myslet také. 

Vážený pane profesore, stálo tam. 

vzal byste si ten klíč a schoval ho někam do bezpečí, dokud nebudu dospělý? Nedávno jste mi 
říkal, že je to to, co byste si doopravdy přál a poté, co jsem o tom přemýšlel, zjistil jsem, že je 
to doopravdy dobrý nápad. Jednou jsem vám řekl, že nevím, jak být něčí syn. A i když je to 
stále pravda, vím jednu věc, kterou jsem předtím nevěděl. Vy víte, jak být otcem a jste v tom 
vážně dobrý. 

Chci být váš syn, skutečně ano. Ale zdá se mi, jako bych do teď o tom jen mluvil, a nezačal 
jsem jím ve skutečnosti být. A za to mohou peníze. Jsem prostě zvyklý, starat se o sebe sám. 
Ale cítím se kvůli tomu, jako bych ztratil velkou část svého života. A pokud bych zůstal touhle 
napodobeninou dospělého, jak jste řekl, nikdy nezjistím, co jsem ztratil. Asi si myslíte, že jsem 
si nevšiml, jak předpokládáte, že mě budete podporovat, ale já to vím. Právě to bylo pro mě 
nedosažitelné. Ale teď si myslím, že už není. 
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Takže... vezmete si ten klíč a schováte ho pro mě? Dokud nebudu dospělý a nebudu žít vlastní 
život? 

S hlubokým respektem, 

Harry James Potter. 

Harry věděl, že Snape obvykle čte rychle a podle doby, kterou nad dopisem strávil, odhadl, že 
ho musel číst několikrát za sebou. Když konečně zdvihl hlavu, jeho oči byly tmavé a 
bezvýrazné, tak, jak už Harry párkrát předtím viděl. Jako nekonečný tunel. 

Teď už Harry věděl, že to neznamená, že Snape nemá city. Popravdě byl přesvědčen, že je to 
známka toho, že Snape svoje pocity skryl. 

„Harry,“ promluvil Snape konečně a jeho hlas byl drsný, když se podíval do Harryho očí. „Je to 
od tebe velmi milé, ale ne nezbytné. Znepokojuje mě, že se mě pokoušíš potěšit, copak jsi 
nepochopil...“ A studny jeho očí byly zaplaveny emocemi. Za chvíli to zamaskoval. Nebylo to 
víc, než letmý záblesk vřelosti. Ale Harry to viděl. To bylo všechno, co se stalo. „Vždycky mě 
těšíš. I když chybuješ.“ 

„Děkuji,“ zašeptal Harry, udržel svůj pohled bez emocí, i když to bylo tak obtížné. Chtěl utéct a 
schovat se. Bylo by to jednodušší, než toto vše, tyhle drsné emoce. Jenže pochopil, že tudy 
nevede cesta k uzdravení, není to cesta k získání toho, po čem vždy toužil a čem si myslel, že 
to nikdy nebude mít. „Ale já se vás vážně nepokoušel potěšit. Vážně. Chci tím říct... vy víte, 
myslel jsem, že bych měl. Říkal jste, že bych měl. Ale to proto, že na mě myslíte. Vím, že ten 
klíč nechcete pro sebe, ale pro mě.“ 

Snape zavrtěl hlavou. „Ale já si ho nikdy nepřál, jestli si to pamatuješ, řekl jsem ti, abys ho 
schoval někam, kde bude v bezpečí.“ 

„Dobře,“ zamumlal Harry a odvrátil pohled. „Já vím. Ale to je právě ta věc, pane. Chcete, abych 
ho odložil a nepoužíval, dokud nebudu dospělý. Ale já si nejsem jistý, jestli to dokážu. Copak 
tomu nerozumíte? Od jedenácti let se starám o své finance. Nemyslím si, že jsem schopen 
nechat vás se o ně starat a neplést se do toho, a nebudu to dělat, jen pokud nebudu mít ten 
klíč. A já opravdu, opravdu chci vědět, jaké to je, když pro mě někdo bude takové věci 
zařizovat.“ Opět polkl a vzdychl a přemýšlel, jestli to znělo tak pitomě, jak se mu to zdálo. 

Draco vypadal, jako že mu to, co řekl, moc chytré nepřipadalo,. „Je to jenom trezor, Harry,“ a 
ignoroval Snapeův káravý pohled. „Já mám také odedávna svůj vlastní trezor.“ 

„Podívej, já vím, že máš problémy, ale ty nejsou stejné, jako moje,“ unaveně vysvětloval Harry. 
„Tebe nevychovávali lidé, kteří by ti neustále opakovali, jako moc jim vadí, že za tebe utrácejí 
peníze. Neměl jsem žádné dětství a teď ho chci a, ať už ti to dává smysl nebo ne, ty peníze jsou 
cesta.“ 

Snape mu nabídl kousek černé sladkosti. „Vem si lékořici,“ řekl a podivně Harrymu připomněl 
Remusovu posedlost, že čokoláda vyřeší všechno. Ne, že by si to Remus doopravdy myslel. Jen 
to tak občas vypadalo. 

„Cením si toho daru, Harry,“ řekl Snape, ale protože klíč byl ještě pořád tam, kde ho položil, 
Harry nevěděl, co to znamená. 

„Té lékořice?“ 

„Důvěry.“ 

Harry si odkousl kousek lékořice a přikývl. Tak a bylo to. Žádný květnatý projev, ale ani by ho 
od Snapea neočekával. „Věřím vám a jsem si jistý, že to víte,“ poznamenal. 
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„Ano, ale tohle...“ vzal Snape dopis a zastrčil ho i s klíčem do kapsy u košile, kterou měl 
oblečenou pod svetrem. „Tímhle se ta důvěra stává skutečná.“ 

„Jo,“ zamumlal Harry. Teď, když se to stalo, byl nervózní. Skoro toho litoval. Ten klíč byl pro něj 
skoro pět let zdrojem bezpečí. Ať se Dursleyovi chovali jakkoli špatně, Harry věděl, že má volbu. 
Možnost, jak odejít, kdyby skutečně nemohl už déle zůstat. 

Ale tohle už bylo pryč. 

Nyní měl Snapea. 

A to bylo všechno, co potřeboval. Ten muž byl jeho otec a byl jím už nějakou chvíli. Věděl, že je 
to pravda, že je to legální, že je to správné, ale nějak to necítil tak doopravdy, jak by asi měl. 

Snape je v pořádku, myslel si Harry. To on prostě jen nevěděl, jak být něčí dítě, ale chtěl se to 
naučit. Chtěl se učit ze zkušeností, jak říkal jeho otec. 

A nic tak hloupého, jako jsou peníze, mu nebude stát v cestě. 

Vzmužil se ačkoliv neměl strach, že bude odmítnut, přisunul se blíž k otci a rychle ho objal. 
Podivné... tentokrát to bylo těžší, než minule, protože to minulé bylo spontánní. Tohle bylo 
daleko důležitější. Něco zpečetilo. 

„Veselé Vánoce, pane.“ řekl Harry, když se odtáhl. 

„To skutečně jsou,“ odpověděl Snape, jeho tmavé oči byly stále bez výrazu, ale přes to všechno 
by byl Harry přísahal, že to jeho otec myslel vážně.
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„To byly bezpochyby nejhezčí Vánoce, co jsem kdy zažil,“ řekl Harry o pár dní později, když se 
připravovali k přemístění z chalupy. 

„Ale nejhůř upečená husa,“ uchechtl se Draco. 

„Já ti říkal, že na tohle Incendio fungovat nebude,“ vyčítal mu Harry. „Husa se musí péct 
pomalu. To už jsme probrali!“ 

Draco pokrčil rameny. „Myslel jsem si, že to stojí za pokus. Jak jsem mohl tušit, že to Severus 
nedokáže napravit jedním mávnutím hůlky? Myslel jsem, že budeme moci začít znovu od 
začátku.“ 

„Místo toho jsme měli spálenou husu k vánoční večeři!“ Harry se přesto smál. Nebyl to žádný 
velký problém, zejména proto, že domácí skřítkové jim zabalili daleko větší množství jídla, než 
opravdu potřebovali. 

„Jste připraveni k odchodu?“ přerušil Snape jejich, v dobrém vedenou, při. 

„Ne. Já potřebuju ještě chvilku,“ odpověděl Draco. Otevřel svůj vznášející se kufr a něco z něj 
vyndal. „Tu máš, Harry. Zatím jsem se nedostal k tomu, abych ti to dal. Chtěl jsem tím říct, že 
doufám, že se brzy uzdravíš... Hmm, předpokládám, že to pořád můžu říct, a tak to tedy 
udělám: Doufám, že se tvoje magie brzy vrátí.“ 

Když si Harry vzal od Draca dárek zabalený ve zlaté folii a převázaný rudou stuhou, byl 
překvapen jeho váhou. Nejistě ho prohmatával. „Ty... ty jsi říkal, že je to proklaté?“ 

Draco se uculoval. „Jenom trošku. A ne žádným špatným způsobem.“ 

Harry tomu nerozuměl, ale protože si byl jistý, že ho Draco nechce zranit, pospíšil si strhnout 
obal. 
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Ukázala se drobná figurka Gryffina stříbrné barvy, ne větší než tři palce, sedící na zadečku na 
Harryho ruce, oči zavřené a křídla úhledně složená. V momentě, kdy se Harry nadechl, figurka 
ožila, roztáhla křídla a hrudníček se jí nadouval tichým řevem, který zněl trochu plechově. 
Gryffin se rozhlédl dokola, smaragdově zeleným, zuřivým pohledem. Harry ho zvedl, aby si ho 
mohl lépe prohlédnout a všiml si, že jeho oči jsou nepochybně tvořeny drahokamy. 

„To je vážně zajímavé,“ řekl Harry, když se podíval zpět na poněkud nervózně vypadajícího 
Draca. „Gryffin ve zmijozelských barvách? Jsi si jistý, žes to koupil před tím, než jsem byl 
adoptován?“ 

„Jo. Viděl jsem tě o Samhainu, pamatuješ? A byl jsem ohromený tvojí mazaností. Uhodil jsi 
Severuse, abys udržel zdání, i když celou dobu jsi na něj spoléhal, že tě zachrání... to mi 
samozřejmě došlo až později. Když mi řekli, že tě můžu navštívit v nemocničním křídle, 
pomyslel jsem si... je statečný tak, jak se u Nebelvíra předpokládá, ale je v něm ještě něco 
navíc...“ Draco se zakřenil. „A mimo to, byl jsi slepý, nepoznal bys, že je ten Griffin z platiny.“ 

Harry zvedl obočí „To není stříbro?“ 

„Ale prosím tě. Stříbro... to je prakticky urážka.“ 

„Tvůj amulet je na stříbrném řetízku,“ připomenul mu Harry. 

„Ale to je rozdíl, protože ty jsi vyrůstal v jiných podmínkách,“ odpověděl Draco, sáhl pod límec, 
vytáhl tyrkysový medailon a párkrát s ním zahoupal před tím, než ho vrátil zpět. „Harry, ten 
amulet se mi vážně líbí. Opravdu.“ 

Harry se letmo podíval na Snapea: „To doufám. Protože pokud mi tady Severus nedá nějaké 
kapesné, nebudu mít příští rok žádné peníze na vánoční dárky.“ 

„Co se stalo s tvou mazaností?“ zeptal se Snape ironicky. „To je ten nejhloupější způsob, který si 
dokážu představit, jak nadhodit toto téma.“ 

„Ne, nejhloupější by bylo zeptat se, kolik je moje kapesné?“ žertoval Harry. Byl trochu vyveden 
z míry, když to Snape dál nekomentoval. Harry vážně přemýšlel, co bude dělat, až bude 
potřebovat peníze. 

„Takže to prokletí způsobuje, že se ten Gryffin hýbe?“ zeptal se Harry a obrátil se znovu na 
Draca. 

„Ne, to je kouzlo. Kletba spočívá v tom... že když ho budeš držet a přiblíží se někdo, kdo tě 
skutečně nenávidí, pokusí se ho to kousnout.“ 

„To je trochu zlomyslné.“ 

Draco se na něj podíval bez výrazu: „Já bych řekl užitečné. Není na škodu vědět, kdo je tvůj 
nepřítel.“ 

Harry konečně porozuměl. „A ty jsi se chtěl ujistit, že si v nemocnici všimnu, že tě Gryffin 
nekousl?“ Potřásl hlavou. „Stejně by mě to nepřesvědčilo. Myslel bych si, že jsi mi o smyslu 
toho kouzla lhal.“ 

Draco pokrčil rameny: „To bylo jediné, co mě napadlo.“ A jako by to sám sobě stále ještě 
potřeboval dokázat, natáhl prst a podrbal Gryffina na zádech, přímo mezi křídly. Figurka 
zavrněla. 

„Znamená to pro mě hodně, když vidím, že už tehdy ses mě pokoušel přesvědčit, že chceš být 
můj přítel,“ zamumlal Harry. „Děkuji ti. Hmm, zmijozelské barvy... to je skoro, jako bys měl 
předtuchu.“ 
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„Že skončíš jako Severusův syn?“ otevřeně se posmíval Draco. „Po pěti letech s tebou na 
hodinách Lektvarů... jak bych o tom mohl pochybovat? Při vaší hluboké vzájemné lásce!“ 

Harry a Snape si vyměnili významný pohled... ale ani jeden z nich nepromluvil, dokud Snape 
energicky neoznámil: „Opět přeměním Salsu na náramek.“ A jediným dotykem své hůlky to 
udělal. „Draco, přemístíš se do domu sám, nebo se mám pro tebe vrátit?“ 

Poté, co slyšel, že Draco ztratil ruku, se Harry při té otázce otřásl. Zmijozelský chlapec. ale 
sebevědomě odpověděl: „Už se přemístěte. Budu tam hned za vámi. Jak já už se těším na cestu 
letaxem zpátky do sklepení, kde bezpochyby strávím zbytek školního roku.“ 

„Možná by ses mohl pokusit poděkovat panu profesorovi za ten příjemný čas, co pro nás 
přichystal,“ připomenul Harry. „Otevřel nám svůj domov, vůbec nás sem nemusel vzít...“ 

„Harry, je to také tvůj domov,“ povzdechl si Snape. 

„Aha, no jo...“ 

„Už mám těch rodinných okamžiků za tyto prázdniny dost,“ oznámil Draco a znělo to otráveně. 
„Přemístím se před vámi, mohu?“ 

A bez dalšího varování zmizel. 

„Budu si s ním muset znovu promluvit o jeho chování,“ řekl Snape Harrymu. 

„Ne, prosím, to ne,“ žádal ho Harry. „Draco je obvykle v pohodě, a když se chová takhle... já 
myslím, nechte to prostě být.“ 

Snape zjevně pochyboval, ale mávl rukou, jako by chtěl oznámit, že tentokrát se to obejde bez 
pokárání. Přitáhl si Harryho k sobě a absorboval šok z přemístění, když letěli zpět do čísla 
dvanáct na Grimmauldově náměstí. 

***

Když se příští ráno přenesl Snape do svého kabinetu, uviděl Harry, ke svému překvapení, psát 
Draca další dopisy. 

„Ostatní studenti se vrátí až za tři dny,“ poukázal Harry a přitáhl si křeslo k jídelnímu stolu. 
„Nemohly by ty tvoje nekonečné dopisy do Zmijozelu počkat?“ 

Draco téměř nezdvihl oči, když odpovídal, „To jsou poděkování.“ 

„Komu děkuješ?“ 

To přimělo zmijozelského chlapce, aby se na něj podíval. „Řediteli, Harry,“ řekl blahosklonně. A 
pak, když Harry stále vypadal nechápavě, Draco pokračoval: „Že by za ty ponožky?“ 

Harry byl doopravdy překvapený, ale protože Draco měl opravdu dokonalé způsoby – ne, že by 
se vždycky namáhal je používat - pomyslel si, že bude lepší se zeptat: „Myslíš, že bych měl taky 
nějaké napsat?“ 

Dracovo zlaté obočí se spojilo v jedno. „Chceš říct, že ty s tvojí potřebou pořád někomu za něco 
děkovat, jsi zanedbal děkovné vzkazy?“ 

„Zapamatuj si, že jsem byl vychován lidmi bez způsobů a vysvětli mi to.“ 

V obličeji zmijozelského chlapce se objevil známý povýšený výraz. „Je to velmi jednoduché, 
Harry. Pokud ti někdo dá nějaký dárek, poděkuješ mu v tu chvíli osobně, nebo mu co nejdříve 
pošleš takovouhle kartičku s poděkováním.“ 
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Znělo to, jako by Draco někoho napodoboval, pravděpodobně matku, usoudil Harry, ale zároveň 
to znělo přesvědčivě, takže Harry přikývl: „Dobře, chápu. Máš nějaké kartičky, které bys mi 
mohl půjčit?“ 

Draco mu jich přes stůl podal docela slušnou hromádku. „To je daň za popularitu, Pottere,“ 
zavrčel. „Děkovné vzkazy.“ 

„Jo,“ uvědomil si Harry, počítal bezděčně na prstech. „Měl bych to poslat Brumbálovi a Nevillovi 
a Ginny a...“ zamyslel se „Hermioně...“ 

„Tak za to, abych viděl tuhle kartičku, bych si nechal uříznout ruku,“ poznamenal Draco s 
nevyzpytatelným úsměvem. 

Harryho to dost pobouřilo. „Na to zapomeň. Tohle je jen mezi mnou a Hermionou.“ 

„No jo“ Draco vydal dlouhý, strojený, trýznivý povzdech. „Takže, já jsem letos s poděkováními 
hotov. S jedním celým. Byl jsem zvyklý dostávat kopu dárků, to doufám víš. Malfoyovi mají 
mnoho kontaktů a všichni podlézali mému otci.“ 

„Ale nyní jsi získal respekt profesora Snapea,“ připomněl mu Harry. „A to nemluvím o tom, že 
neskončíš v Azkabanu, což by se ti jinak při tom, jak se tvůj život rozeběhl, asi stalo.“ 

„Neříkám, že to nemá cenu,“ přerušil ho Draco a vstal, „já jen, že jsem se musel přizpůsobit 
daleko víc, než si uvědomuješ.“ 

Harry měl chuť mu připomenout, že on se musel přizpůsobit tomu, že magie je skutečná a 
potom tomu, že ji ztratil. Ale nakonec jediné, co řekl, bylo: „Pustím se do těch odpovědí.“ 

Draco odešel, a nechal ho to udělat. 

***

Milý Neville, děkuji ti za ty maliny v čokoládě. Je od tebe milé, že si pamatuješ, co mám rád. 
Pokaždé, když nějakou sním, vzpomenu si, jak jsi přišel sem dolů a řekls mi, že jsem pořád tvůj 
přítel, spolužák a nejlepší chytač, kterého znáš. Strašně moc, to pro mě znamená. Jsi báječný a 
rád bych tě tu viděl častěji. Neděs se Snapea. Má trochu zvrácené potěšení v tom nahánět 
Nebelvírům hrůzu, ale myslím, že s tím dokáže přestat. Jsem si jistý, že chce, abych byl šťastný, 
i když to bude znamenat, že se mu tady dole budou rojit Nebelvírové. 

Milý Coline a Denisi, senzace, celé album jenom s mými fotkami. Jsem si jist, že tomuto dárku 
budu věnovat takovou pozornost, jakou si zaslouží... 

Milý Dudley, byl jsem skutečně ohromený, když jsem našel tvůj dárek. Musel sis dát skutečně 
velkou práci s tím, abys mi ho dokázal doručit. Doufám, že máš rád kouzelnickou čokoládu, 
jednu jsem ti poslal. Můžeš věřit obalu, není v ní žádný cukr ani tuk a v obchodě přísahali, že 
chutná stejně dobře mudlům jako kouzelníkům. Jen tě chci ujistit, že nemusíš být vyděšený, 
není to jako ty kouzelnické sladkosti, které jsi jedl před pár lety. Přísahám. Ta věc neudělá nic 
jiného, než že se budeš usmívat od ucha k uchu. Tvůj dárek je velmi chytře zvolený. Asi tě to 
překvapí, ale já jsem ještě nikdy neměl deník. Myslím, že ta Maršina poznámka, kterou jsi mi 
vepsal dovnitř, by mohla být pravdivá. Psát si deník by pro mě mohl být zdravý způsob, jak se 
vypořádat s některými mými pocity, a věř mi, člověče, že mám o čem přemýšlet. Pamatuješ, 
jak jsem ti říkal, že profesor Snape není příliš typ na tátu? Začínám si myslet, že je, a čím dál 
tím víc si uvědomuju, jak mi to scházelo. Spousta věcí tomu napovídá… Pozdravuj od mne 
Marshu a ten deník je vážně bezvadný nápad. 

Vážený pane profesore Brumbále, mockrát Vám děkuji za ty fialové chlupaté ponožky, které 
jste mi poslal na Vánoce. A také jsem Vám moc vděčný, že jste do naší chalupy přenesl všechny 
moje dárky. Bylo to úžasné překvapení, vstát a vidět, kolik z mých přátel si na mě vzpomnělo...  

Milá Parvati, skoro jsem zapomněl, jaké to bylo nosit brýle, dokud jsem si nenasadil ty 
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kouzelné, co jsi mi poslala. Celý svět v nich vypadá jak v kaleidoskopu. Škoda, že jsem je 
neměl během Binnsových přednášek z historie. Bylo by příjemné mít něco pěkného ke koukání. 
Díky, žes na mě pamatovala. 

Milá Ginny, nejlepší dárek na celém světě bylo to přání, které jsi mi dala pár dní před 
prázdninami. Vím, že to bylo ode všech z Nebelvíru, ale hodně pro mě znamená to, žes mi ho 
předala a že jsi přála i profesoru Snapeovi. Už jsem nic dalšího nečekal a když jsem zjistil, že jsi  
mi k Vánocům poslala knížku o Přáních všeho dobra... byl jsem skutečně nadšený. Byl bych rád, 
kdybych mohl říct, že už mám celé přání rozluštěné, jenže Severus trvá na tom, abych ho 
vyřešil bez nápovědy, které rostliny v něm vlastně jsou. Byl by to dlouhý příběh, ale zkrátka: 
podváděl jsem s přáním, které mi dal Draco. Rozhodně, jakmile přijdu na to, co je to za rostliny, 
použiji tvou knihu k tomu, abych zjistil, co mi Nebelvír přeje. 

A nakonec, poté co napsal všechna poděkování, pustil se Harry do toho, které mu leželo v hlavě 
nejvíc. To se tedy samo od sebe nepsalo a po třech pokusech se Harry rozhodl nedat najevo 
všechno svoje podráždění. 

Drahá Hermiono, stálo v něm, 
děkuji ti za tu psychologickou knihu. Bude milé mít svůj vlastní výtisk. Dosud jsem si půjčoval 
ten, který profesor Snape koupil hned po Samhainu. Pokud tuto knihu vybral Severus, když 
pochopil, že potřebuji pomoc, můžeš si být jistá, že je nepochybně skvělá. Vážně, četl jsem ji  
týdny a mohu se za ni zaručit. Kdyby nebylo právě téhle knihy, nevím jestli bych byl schopen 
přijmout Severuse za otce. Možná by tě zajímalo, že se do ní začetl i Draco. Říkal, že mi může 
hodně pomoci v tom, abych sám sebe lépe pochopil. No vidíš, říkal jsem, že vy dva máte něco 
společného... 

Harry zavřel všechny dopisy a položil je doprostřed stolu tak, aby je Snape nemohl přehlédnout. 
A také, aby si všiml, kdyby se je Draco pokoušel třeba otevřít. V posledních dnech měl Draca 
docela rád, jenže Zmijozel je Zmijozel. 

***

„Až se pan Weasley navečeří ve Velké síni, přijde sem,“ oznámil Snape první večer poté, co 
zase začalo vyučování. 

Harrymu upadla vidlička do bramborové kaše, bleskově ji zvedl a pokusil se o nenucený tón: 
„Mohu se zeptat proč?“ 

Snapeovy temné oči vypadaly ještě nemilosrdněji než obvykle, když odpověděl: „To je jen malý 
následek jeho neuvážených výroků.“ 

Harry nemohl přijít na žádný důvod, proč by Ron měl přijít do Snapeova bytu. „Prosím,“ naléhal, 
„nenuťte ho, aby se mi omluvil. To by vše jen zhoršilo.“ 

Snapeovy nosní dírky se rozšířily. „Tento mladý muž by se bezpochyby neomluvil, ani kdybych 
ho stáhl z kůže.“ Když zachytil Harryho výraz, pokračoval: „Prosím tě, nekoukej tak zděšeně, 
ujišťuji tě, že mám pro tvého bývalého přítele vybraný daleko civilizovanější trest.“ 

„Já osobně si myslím, že stahování znělo dobře,“ poznamenal Draco a zaklonil hlavu, aby dopil 
zbytek vína. To bylo nezvyklé. Zmijozelský chlapec obvykle elegantně usrkával a nikdy se 
neopil, ani malinko. Dnes večer to vypadalo, že se o to pokouší. Nalil si plnou sklenici a zamračil 
se na Snapea, když na ni namířil hůlku a nechal půlku zmizet. „Překazil jsi mi zábavu,“ 
zamrmlal chlapec. 

„Lépe, než kdybych ti musel překazit souboj,“ vážně namítal Snape. „Nepozval jsem pana 
Weasleyho sem dolů, aby se to vše ještě zhoršilo. Je to jasné, Draco?“ 

„Ano, pane.“ 

Snape nevypadal spokojeně: „Pokud nejsi schopen chovat se zdvořile, předpokládám, že se 
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dokážeš něčím zaměstnat v ložnici, nebo v laboratoři, je tohle jasné?“ 

Draco se místo odpovědi zvedl od stolu, šel do ložnice a práskl za sebou dveřmi. 

Snape se krátce odmlčel a pokračoval směrem k Harrymu: „Věřím, že budeš pamatovat na to, 
že pan Weasley je tu za trest a ne kvůli zábavě.“ 

„Nepředpokládám, že by se se mnou chtěl bavit,“ poznamenal Harry. 

„Ale stejně, nech ho nést následky jeho činů. Chovej se, jako kdyby tu nebyl.“ 

„Dobře!“ odsekl Harry trochu vynervovaně. „A co bude jeho trest? Chci tím říct, zřejmě máte 
pocit, že zničit mu Vánoce, nebylo dostatečné potrestání.“ 

„Bude prostě opisovat,“ řekl Snape a mávl hůlkou, aby sklidil ze stolu. 

„Opisovat? O Bože, to ne“ zaprosil Harry, a vyhrnul si rukáv, kde stále ještě bylo vidět slabou 
stopu po jeho starém trestu. 

„Jsem upřímně uražený, že jsi mě přirovnal k té náně Umbridgeové,“ rozčílil se Snape a 
předklonil se a stáhl Harryho rukáv zpátky přes jizvu. „Pro vaši informaci, pane Pottere, 
nemučím studenty, neexperimentuji na nich a nepřeměňuji je, dokonce, i když mě urazí!“ 

Úplně mimo sebe Harry vykoktal: „Já... já nevěděl, že víte o Umbridgeové, pane...“ 

„Ty jsi mi to řekl, když jsi blábolil po té operaci. Protože jsi nebyl úplně při sobě, řekl jsi, že to 
byl Lockhart, ale došlo mi to. Bohužel to neuzdravily lektvary, které jsem ti dával po Samhainu, 
protože to pero ti způsobilo magickou jizvu.“ 

„Nemyslel jsem si, že byste nutil Rona použít zrovna tohle pero!“ namítal Harry. 

„A smím vědět, co jsi si myslel?“ vyzvídal Snape tím nejjízlivějším tónem, jaký od něj Harry kdy 
slyšel. 

„Já... já nevím! Jak jste řekl, že bude opisovat, nemohl jsem si pomoct a vzpomněl jsem si na 
moje poslední opisování a to bylo příšerné, absolutně příšerné, pane!“ 

„Nepochybuji, že panu Weasleymu se bude jeho trest zdát stejně hrozný, ačkoliv nebude 
zahrnovat nic jiného než obyčejný brk a pergamen,“ kousavě řekl Snape. „Dospívající obvykle 
sebelítostí překypují. Merlinovi díky, že ty jí máš méně, než tvoji vrstevníci. Při tvé minulosti, by 
sklon k sebelítosti znamenal, že tu všichni utoneme v slzách.“ 

Harry si nebyl jistý, jestli to byl mimoděčný kompliment, nebo další útok na Rona. Rozhodl se 
zeptat. „Jestli má Ron jenom opisovat, proč to má dělat tady dole?“ 

Zajímalo ho, jestli bude Snape dost čestný a otevřený, aby odpověděl, samozřejmě proto, 
abych mu mohl celou dobu nadávat... 

„Aby nemohl podvádět,“ vrčel Snape. „Nebo si myslíš, že na to mají výsadní právo jen 
Zmijozelové, nebo poloviční Zmijozelové, jako v tvém případě? Nechci, aby kopíroval řádky 
kouzlem, nebo, aby použil očarované pero. Bude, pěkně postaru, psát řádek za řádkem a 
přemýšlet o svých chybách.“ 

Popravdě, Harry si myslel, že takhle na Rona trest působit nebude, že spíš bude rozčilenější a 
rozzlobenější. Také přemýšlel nad tím, jestli by se Snape zlobil, kdyby Harry poukázal na to, že 
Ronovo konání bylo spíše věcí rodiny, než školy. Jenže se mu stejně zdál už dost naštvaný. Harry 
byl přesvědčen, že když jej odradí od opisování, strhne Ronovi obrovské množství bodů jenom 
proto, aby měl navrch. Byl téměř zázrak, že to ještě neudělal. 

Nebo o tom přinejmenším Harry nevěděl. Ale byl si docela jistý, že by se Snape aspoň zmínil, 
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když by měnil stav na počítadlech. 

„Ano, pane,“ zamumlal Harry. „Rozumím.“ 

Snape se na něj podíval pohledem, ve kterém bylo napsáno, rozumíš méně, než si myslíš, takže 
Harry začal přemýšlet, jaké pikle tady jeho otec zase kuje. Dělo se tu něco zmijozelského, byl si 
tím jist. 

Harry se ušklíbl, když ho napadlo, že Ronův skutečný trest možná není opisování, ale to, že 
musí celý večer strávit na místě, kde by chtěl být ze všeho na světě nejméně. 

***

Když pergamen u dveří oznámil Ronův příchod, Draco zůstal zavřený v ložnici, tak jak mu 
doporučil Snape, což Harry ocenil jako bezva nápad. 

Snape šel otevřít dveře, následován mírně vyděšeným Harrym, který věděl, že Ron 
pravděpodobně nebude zrovna v nejlepší náladě. Být po škole se Snapem bylo vždycky strašné 
a Harry si dobře pamatoval, jak se cítil v posledních letech on sám, když musel za trest 
pracovat ve Snapeově soukromé rezidenci... jenže... už s Ronem nemluvil celé tři týdny. Co 
když mezi tím celá ta věc vyšuměla? 

Harry se pokoušel nemyslet na čtvrtý ročník, a na to, že teprve po prvním úkolu se mu byl Ron 
schopen omluvit. 

„Pane Weasley,“ přivítal Snape chlapce a jeho hlas byl hluboký a temný, tak, jak ho Harry nikdy 
neslyšel. Pod povrchem vřel vztek, znělo to zlověstně. Nebo... možná škodolibě. Jako by Snapea 
právě tento trest obzvlášť těšil. 

Harryho napadlo, že se Snape dobře baví 

„Pane profesore,“ odpověděl Ron mrzutě. 

„Pojďte dál.“ 

Jak Ron přešel kolem Snapea, všiml si Harry, že chlapec nese balíček zabalený do papíru, na 
kterém byla skupina dětí usmívajících se při rozbalování vánoční cukroví. Na chvíli zadoufal, že 
vše by zase mohlo být v pořádku... 

Ron umlčel tu naději tím, že přistrčil s odvráceným pohledem dárek směrem k Harrymu, jako by 
ho i pohled na něj mohl znečistit. „Od mojí mámy,“ oznámil mu. „Kdyby to záleželo na mně, 
nedonesl bych ti to, ale nechci celý měsíc dostávat huláky!“ 

S Harrym to škublo a došlo mu, že Ron opravdu prožil příšerné Vánoce. 

„Nejste tu, abyste byl hrubý na mého syna, pane Weasley,“ oznámil Severus vážně a s 
prásknutím zavřel dveře. 

Nezastrašen, Ron jen procedil přes zuby: „Možná bych se měl pustit do toho opisování, pane!“ 

„Možná, že až dokončíte tohle opisování, budete to psát znovu, pokud budete s Harrym ještě 
jednou mluvit takto,“ informoval ho Snape. S rukama překříženýma na hrudníku vztekle shlížel 
svrchu na chlapce, jako by ho téměř prosil, aby se začal hádat. Když to Ron neudělal, učitel 
Lektvarů krátce přikývl: „Jděte si sednout k jídelnímu stolu a dejte se do práce. Položil jsem tam 
brk a kalamář, ale můžete použít svůj vlastní pergamen.“ 

Když se Snape otočil zády, viděl Harry, že si Ron sám pro sebe zašeptal něco sprostého. Trochu 
to vypadalo jako díky za nic, umaštěnej kreténe, ale nebyl si jistý. 

Ron přešel místnost, práskl s mumláním školním batohem na stůl a zřítil se do dřevěného 
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křesla. S dalšími nenávistnými zvuky vytáhl pergamen, aby všichni pochopili, jak nefér mu ten 
trest připadá. 

Před tím se Harry kvůli němu cítil trochu zarmoucený. Nyní, když viděl Ronovu absolutní 
neochotu uznat, že si za svoje slova zaslouží trest, byl docela spokojený, že ho Snape donutí 
napsat pár řádků. Díval se na to, jak Ron namáčí brk - téměř se mu tak podařilo rozcáknout 
inkoust - a začíná drápat věty. Harry byl zvědavý, co vlastně píše, a tak udělal pár kroků ke 
stolu. Ještě než přišel tak blízko, aby viděl, co Ron vlastně opisuje, chlapec na něj vyštěkl: 
„Budeš na mě zírat celou noc, Pottere?“ 

Pottere... To ho tedy doopravdy naštvalo. 

„Ne, jenom se podívám na ten dárek a napíšu tvojí mámě dlouhý dopis, abych jí poděkoval,“ 
poškleboval se Harry. „Mám jí od tebe něco vzkázat?“ 

Ron se zuřivě díval někam za Harryho levé rameno. „Jo,“ vrčel. „Napiš jí, že tu krabici s 
cukrovými brky jsem hodil do koše a vzkaž jí, ať je dá někomu, kdo je chce, a ne mně.“ 

Dobře, přinejmenším teď Harry věděl, jak skončil jeho vánoční dárek pro Rona. „Jsem si jist, že 
to zmíním,“ a zlomyslně doufal, že Ron dostane huláka za takové příšerně dětinské chování. S 
těmi slovy Harry vztekle odkráčel ke gauči, posadil se a rozbalil si krabici od paní Weasleyové. 

Další svetr... jako vždy v nebelvírských barvách. Ale na rozdíl od minulých let, byl nahoře malý 
kousek pergamenu se vzkazem. Harry byl trochu nervózní když ho vyndával a hned se pustil se 
do čtení. 

Drahoušku Harry, 

Severus nám poslal sovu, aby nám oznámil tvoji úžasnou novinku. Také nám se skličující  
přesností vylíčil Ronovu reakci na celou tu situaci. Ať je to, jak chce, přála bych si, abys věděl, 
že Artur a já jsme velmi nadšeni. Samozřejmě, že jsme na Severuse poslouchali po celé ty roky 
od dětí stížnosti, jenže popravdě, co bys čekal. Nikdy neměli učitele Lektvarů rádi, a přestože 
Freda a George miluji, třesu se při pomyšlení na to, co museli při hodinách vyvádět. Není divu, 
že Severus cítí potřebu být na studenty přísný, Rona nevyjímaje, takže z nadávání z této strany 
si nedělej žádné starosti. 

Artur a já známe Severuse docela dobře z naší spolupráce pro starou partu a řeknu ti  
popravdě, že jsem nikdy neměla důvod cítit k němu něco jiného než respekt. Je mi jasné, že 
budete muset překonat některé věci z vaší společné minulosti, ale to skutečně podstatné je, že 
ty se cítíš spokojený s tím, čeho jste dosáhli. Já jen doufám, že Ron přijde brzy k rozumu. A ty 
si, prosím tě, pamatuj jednu věc. Ron byl vždycky obklopen velkou rodinou a jestliže to vypadá, 
že nemá žádný soucit s tím, jak moc si přeješ vytvořit rodinu se Severusem, jsem si jistá, že je 
to proto, že on sám si nedokáže přestavit, jaké to je toužit po ní. Obávám se, že nás všechny 
považuje za samozřejmost. 

Budeš u nás vždycky vítán, ať už s Ronem, nebo bez něj. Máme tě moc rádi, Harry, a kdyby 
věci byly jen trochu jinak, těšilo by nás, kdyby ses stal součástí naší rodiny. Snad to takhle 
bude dobré. Přes veškerý respekt k Severusovi, nemůže ti poskytnout takovou podporu, jakou 
bys měl u nás. 

S láskou 

Molly Weasleyová 

Když Harry dočetl dopis, usmál se. 

„Dobré zprávy?“ zeptal se Snape, který nečekaně vyšel ze své kanceláře s hromadou svitků v 
rukách. 

Protože už Harry neměl náladu věci dál komplikovat, nechtělo se mu mluvit před Ronem. 
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„Ano... tady, přečtěte si to, je to milé.“ 

Snape si vzal dopis a přečetl ho bez výrazu, pak prostě jen přikývl. „Až dnes večer 
prohlédneme všechny tvoje úkoly, možná by sis mohl udělat čas a pomoci mi s eseji?“ 

„Ano, jistě.“ Harry si to zamířil chodbou do Snapeovy kanceláře. 

„Ne, myslel jsem, že budeme pracovat u stolu.“ 

Bylo to proto, aby mohl dohlížet na Ronovo opisování? 

Harry pokrčil rameny, sedl si tak daleko od Rona, jak to jenom šlo, a rozvinul náhodný svitek. 
„Mám hledat špatně napsaná slova?“ zeptal se a vzal si ze Snapeovy natažené ruky pero se 
zelenou nekonečnou náplní. 

„Řekl bych, celou gramatiku,“ zamumlal Mistr lektvarů, když zamračeně začal číst. „Myslím, že 
ji umíš docela dobře. Jenom označ chyby a kdybys měl nějakou otázku, nerozpakuj se zeptat.“ 

Harry postřehl, že Ron absolutně ignoruje všechny aktivity kolem sebe, dokonce nezdvihl hlavu, 
když se vedle něj posadil Snape. Prostě jen metodicky psal řádek za řádkem, obličej 
zakaboněný ve výrazu, který byl rozčilený, a přesto odevzdaný. 

Harry se pustil do eseje, ale věčné škrábání Ronova brku stále přitahovalo jeho pozornost. Co to 
ten Ron vlastně píše? Byl dalek toho opravdu se zeptat, ne že by nebyl dobrý ve čtení vzhůru 
nohama, ale bylo to od něj příliš daleko. 

„Harry,“ mírně ho napomenul Snape. 

Zatřásl hlavou, aby si ji pročistil, a rozhodl se dál pokračovat v kontrole slov a gramatiky, 
zatímco Snape studoval obsah a psal kousavé připomínky k němu nebo k absolutní 
neschopnosti studenta. Asi po hodině začal Harry kontrolovat eseje, které měl Snape už 
předtím v rukách. Pokoušel se nečíst červený inkoust na okrajích, ale někdy se tomu neubránil. 
A když se tak stalo, nemohl si pomoci a vzdychl. 

„Co se děje?“ vyzvídal Snape. 

Harry se kousl do rtů, aby se přiměl být zticha, ale když na něj Snape dál vyzývavě zíral, 
zamumlal: „Tenhle komentář, tady, je trochu drsný, nemyslíte? Chci tím říct, že ten student asi 
nemá doopravdy bahno místo mozku.“ 

Místo toho, aby se okamžitě rozzuřil, jak Harry předpokládal, Snape poznamenal: „Přečti si 
odstavec podél mé poznámky a pak mi řekni, jak moc inteligentní pan Higglesloth je. Ale 
samozřejmě to má smysl, jenom pokud jsi si naprosto vědom nebezpečí vyplývajícího z 
nedostatečné přípravy ingrediencí...“ 

Když Snape umlkl, Harry se začetl do studentovy práce. Tentokrát vnímal obsah. „O ou,“ řekl a 
zamračil se. „Myslím, že zmijí jazyk by ten lektvar zničil, pokud by se tam rozmělnil tak, jak on 
říká...“ 

Na Snapeově tváři se objevil malý zlomyslný úšklebek, když začal vysvětlovat: „Nadbytek 
uvolněné krve by, v tomto případě jednoduchého lektvaru povzbuzujícího růst vlasů, způsobil, 
že by dotyčnému začaly růst vlasy i vevnitř, což je velmi nepříjemné a pokud by protijed nebyl 
poskytnut ihned, způsobilo by to velmi rychle příšernou smrt.“ 

„No dobře,“ zamrmlal Harry. „Ale mohl...“ podíval se dolů na pergamen, „mohl to Henry 
vědět?“ 

„Probírali jsme to tři dny po sobě a bylo to zvýrazněno v textu. Bezpochyby soucítíš s panem 
Higgleslothem, protože i tvoje vlastní pochopení textu a přednášek během druhého ročníku 
bylo, dá se říci, stejně mizerné.“ 
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Harry se pokusil, aby to znělo klidně: „Ne, mám s ním soucit, protože vím, že tím, že mu někdo 
řekne, že má místo mozku bahno, se nic nenaučí. Vím, jak jsem se cítil, když jsem našel v eseji 
takovéhle komentáře...“ 

Ron si zavrčel něco pod nos, něco co znělo jako: „Vsadím se, že teď už asi ne...“ 

„Hele, měl bys vědět, že Snape mě známkuje stejně tvrdě jako vždycky!“ namítl Harry. „Eeh, 
chtěl jsem říct profesor Snape, eh, Severus...“ 

Ron si nahlas odfrkl a vrátil se k psaní. 

„Harry, nech mě ještě jednou podívat se na ten pergamen,“ požádal ho klidně Snape. Když ho 
měl v ruce, něco tam dopsal a pak mu ho vrátil přes stůl. 

Poznámka nyní zněla má pravděpodobně místo mozku bahno. „To je lepší,“ připustil Harry, „ale 
stejně to zraní jeho city.“ 

„Pan Higglesloth to přežije,“ suše poznamenal Snape. „Pochop, že budeme ten lektvar příští 
týden připravovat a že bych byl rád, kdyby vzal moji výtku vážně. V tak nebezpečném oboru, 
jako jsou lektvary, není žádný prostor na rozmazlování. V mých hodinách zatím nikdy nezemřel 
žádný student a nehodlám začít nešťastným partnerem pana Higgleslotha.“ 

Ron zavrčel další komentář. Tentokrát Harry nerozuměl, ale Snape, díky svému netopýřímu 
sluchu, ano. 

„Ne, pane Weasley,“ protahoval, „to neznamená, že jsem studenty těsně před smrtí poslal 
umřít do nemocničního křídla.“ 

Ron zrudl hněvem a přitlačil brk na pergamen takovou silou, že mu odlomil špičku. 

„Můžete si ho přiostřit,“ blahosklonně ho informoval Snape. „Použijte nůž. Ne magii.“ 

Harry byl trochu překvapen, že po něm Ron nehodil ten nůž, který vytáhl ze svého batohu, 
protože ho použil s takovou silou, že to vypadalo, jako když se snaží brk podříznout. 

„Nech mě podívat,“ řekl Harry tiše, když Snape sebral svitky a odešel do kanceláře. 

Ron ho úplně ignoroval a nakonec se mu podařilo seříznout konec brku správně. Pak dal 
ostentativně najevo, že má na práci důležitější věci, než mluvit s Potterem, a vrátil se zpět ke 
svému psaní. 

Znechucen jeho chováním, odložil Harry zdvořilost, hrábl po Ronově svitku a konečně si mohl 
přečíst: 

56. Jelikož učitelský sbor Bradavické školy čar a kouzel je složen z naprostých profesionálů, 
kteří si pro svou objetavou službu zasluhují nejvyšší úcty, již nikdy nepošpiním dobré jméno 
profesora Snapea. 

57. Jelikož učitelský sbor Bradavické školy čar a kouzel je složen z naprostých profesionálů, 
kteří si pro svou objetavou službu zasluhují nejvyšší úcty, již nikdy nepošpiním dobré jméno 
profesora Snapea. 

Harry ztišil hlas, takže ho téměř nebylo slyšet a naklonil se přes stůl: „Nejsem si jistý, že máš 
obětavý napsáno správně.“ 

„Á, ty jsi tady teď kontrolor, co“ odsekl Ron, aniž by si dal práci a ztišil hlas. 

„Poslyš, ukousal bych se nudou, kdybych tu neměl co na práci.“ 
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„Ale miluješ to tady a já to vím. Proč bys jinak byl tak pyšný na to, že on je tvůj otec?“ 

Dříve než Harry mohl odpovědět, hluboký hlas se nesl z kanceláře dolů do haly. „Nechci slyšet 
nic jiného, než skřípění brku, pane Weasley.“ 

Ron se zle podíval, svraštil rty do příšerného úšklebku, kterým celá jeho tvář zošklivěla. 

Harry zavrtěl hlavou a rozhodl se, že prostě Rona nechá být. Sebral dopis od Molly Weasleyové 
a zamířil do svého pokoje. Pak si uvědomil, že nemá náladu zabývat se namíchnutým Dracem. 
Vzdychl, sedl si na gauč a přemýšlel, co napíše Ronově mamince do děkovného dopisu. 

***

O hodně, hodně později Snape vyšel ze své kanceláře. „Tři sta dvanáct,“ poznamenal, když 
nahlédl přes Ronovo rameno. „To není velký pokrok, že ne? Předpokládám, že se zde uvidíme i 
zítra.“ 

Pak učitel Lektvarů posbíral svitky, které Ron popsal a poslal je do knihovny. 

Ron neřekl ani slovo, dokonce ani nepopřál Harrymu dobrou noc. Prostě jen nastrkal čisté 
pergameny zpátky do batohu, hodil Snapeovo pero na stůl, prošel dveřmi, vykřikl kouzlo, aby 
mohl otevřít, a odešel. 

„To bylo, ale vážně nepříjemné,“ poznamenal Harry, když se dveře zavřely s hlasitým 
prásknutím. „Kolikrát to bude muset ještě napsat?“ 

Snape odpověděl ležérním tónem: „Celkem deset tisíckrát.“ 

Harry cítil, jak mu poklesla čelist. „Deset tisíckrát?“ zopakoval. „Deset tisíckrát? To mu bude 
trvat týdny!“ 

„Bude?“ 

„Zatraceně dobře víte, že bude!“ 

„Co vím, je,“ řekl Snape stále v nonšalantní náladě, „že si to pan Weasley příště dvakrát 
rozmyslí, než mě začne pomlouvat.“ 

Harry namítal, dosud pobouřený „Ale vždyť jste sám říkal, že těm šílenostem, které říkal 
nevěří...“ 

„A nezdá se ti, že za těchto okolností, je jeho chování ještě hanebnější? Pokud by si doopravdy 
myslel, že si tu byl... zneužit, pak by jeho urážka byla pochopitelnější. Ale pokud jeho jediným 
motivem byla žárlivost...“ 

„Žárlivost!“ vydechl Harry. „Ale vždyť on má rodinu, tak na co by žárlil?“ 

Snape temné oči si ho soustředěně prohlížely. „Možná proto, že bys mohl mít rád někoho mimo 
vaši nebelvírskou kliku?“ 

Harry zrozpačitěl. „Žádné mohl, profesore. Chci říct...“ polkl. „Severusi. Jenže mně to zní 
divně... tak nějak neuctivě, aby syn říkal svému otci křestním jménem! Já vím, že profesore zní 
směšně, ale nikdy jsem nikomu neříkal otče, a když jsem to zkusil, připadal jsem si jak v 
nějakém starodávném mudlovském románu, prostě mi to nepřipadalo přirozené...“ 

„Dýchej, Harry,“ doporučil mu suše Snape. „Myslím, že se kvůli tomu příliš stresuješ. A nebo to 
možná byl Draco, kdo tě s tím tak vystresoval. Víš, já se málo starám o to, jak mi říkáš. Je tu 
mnoho daleko důležitějších věcí.“ 

„Ale říkal jste, abych vám říkal Severusi,“ slabě poznamenal Harry. 
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„Řekl jsem, zvaž to,“ opravil ho Snape. „Nikdy jsem neměl v úmyslu tě tím trápit. Myslím, že 
když tomu prostě dáš čas, uvidíš, že se to vyřeší samo. Mudlové říkají výstižně... Théby nebyly 
postaveny za den.“ 

„Myslím, že to byl Řím,“ zašeptal Harry. 

„Aha, ano, pravděpodobně.“ 

„Dobře,“ řekl Harry a cítil se uvolněnější. Snape má pravdu. Vždyť byl adoptován teprve před 
měsícem, takže bylo asi normální nemít všechno vyřešené. „Co se týče desetitisíce vět, kterými 
jste potrestal Rona...“ 

„Harry,“ přerušil jej Snape, „vrať se v paměti zpátky do vánočního dne. Myslím, že prožíváme 
jeden z těch momentů, o kterých jsme diskutovali, ten, kdy se na něčem neshodneme. Ty máš 
svůj názor, ale, díky mým zkušenostem, já vím naprosto přesně, jak nejlépe poučit pana 
Weasleyho. A podle toho se zařídím.“ 

„Jo, ale deset tisíckrát? Jděte! Nemyslíte, že pět tisíckrát by splnilo svůj účel, nebo i dvou 
tisíckrát? A musel jste mu dávat takovou podlézavou větu?“ 

„O tom nebudeme diskutovat,“ řekl Snape vážným tónem. „Navrhuji, změňme téma, teď hned.“ 
Pokračoval dál, přemítavě: „Možná bychom měli probrat další věc, která ti leží v hlavě. Co 
takhle uspořádání toho, co jsi nazval kapesným?“ 

Harry přimhouřil oči. „To je velmi zmijozelské. To jste si schoval pro případ, jako je tenhle. Až 
budete potřebovat změnit téma hovoru!“ 

„Je to tak špatné, když se nechci hádat s vlastním synem?“ 

Když se to řeklo takhle, musel Harry uznat, že není. 

„Jakou částku pokládáš za rozumnou pro mladého muže v tvém věku?“ ptal se Snape. 

Zmijozel... opravdový Zmijozel. 

„Tak fajn,“ vzdal se Harry. „Probereme kapesné.“ 

Rozhodl se, že se může k Ronovu trestu vrátit někdy později. Konec konců, nebyl tu jeho otec 
jediný Zmijozel se smyslem pro načasování.

Kapitola 52. OHNIVÝ ROZHOVOR

Ron přicházel každý večer do sklepení, aby dopsal svůj trest. Prvních pár večerů bylo stejně 
napjatých, jako ten první. Draco dokázal Rona neproklít, ale jen proto, že se schovával ve svém 
pokoji. Po týdnu však zmijozelského chlapce samotka, kterou si sám uložil, omrzela. A tak se 
připojil ke zbytku rodiny, jednak, aby s nimi mluvil a jednak, aby s Harrym pracoval na svých 
úkolech. Vydržel se přitom tvářit, jako že je Ron kompletně průhledný. 

Se začátkem školního období začaly být Harryho večery poněkud stereotypní. 

Nejprve večeře, obvykle se Snapem, ale příležitostně o samotě, jen s Dracem. Před Vánoci si 
téměř vždy objednávali z kuchyně něco vhodného. Nyní, díky novému duchu přátelství 
rostoucímu mezi nimi, Draco navrhl, aby si objednávali menu. Harry se nemohl rozhodnout, 
jestli je to způsob, jak se Draco chce přesvědčit, že Harry procvičuje aspoň to malé množství 
magie, co mu zbylo a to, že dokáže zacházet s letaxem, nebo jestli jde zmijozelskému chlapci o 
něco jiného. Že by se pokoušel být méně snobský? Nebo se pokoušel akceptovat Harryho 
mudlovskou výchovu? Harry si nebyl jistý. Jisté ale bylo, že Draco měl náladu zkusit pár nových 
jídel. 
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Bylo docela zajímavé sledovat jeho reakce na Harryho objednávky. Například karbanátek ho 
absolutně znechutil. Po prvním soustu, při kterém se teatrálně otřásl, prohlásil, že ten, kdo 
vymyslel, že tatarský biftek se dá vařit, by měl strávit zbytek života v Azkabanu. Na druhou 
stranu si tak oblíbil roštěnky, že by Harryho nepřekvapilo, kdyby je příště dostal, až si objedná 
něco vhodného. Naopak Harry objevil, že gigot d'agneau à la provençale je opravdová dobrota. 
Naproti tomu Escargot byla příšernost, nejen proto, že to obsahovalo šneky, kteří byly tvrdí a 
gumoví, ale bylo tam i příliš česneku. Harry jednoho šneka okusil, a ostatní diskrétně schoval 
pod salát. 

„To je nezdvořilé,“ lamentoval Draco. „A taková škoda, zničit tak dobré jídlo.“ 

„Tak si je vem,“ nabídnul mu Harry. 

„Není zrovna způsobné posloužit si nechtěným jídlem s talíře svého spolustolovníka,“ 
vysvětloval Draco s jemným smíchem. 

Tolik k tomu, jak se Draco Malfoy pokoušel být méně snobem. 

***

Vždy, když Snape jedl ve Velké síni a Harry doufal, že jedl tam a ne, že zase vynechal jídlo, 
vrátil se brzy po večeři. Sedl si za stůl k Harrymu a Dracovi a pokaždé opravil všechny jejich 
úkoly. Ron většinou přišel, když se tomu ještě věnoval. Beze slova si sedl za stůl, vytáhl dlouhý 
svitek pergamenu, popadl brk a pustil se do práce. Po několika prvních večerech se již 
neobtěžoval mlátit věcmi, nebo koukat zle po ostatních. Prostě se jen posadil a psal. 

A psal a psal a psal. 

A psal psal psal psal psal psal psal. 

Psal tu dlouhou větu znovu a znovu, takže Harry už téměř nemohl vystát zvuk brku škrábajícího 
po pergamenu. Nechtěl si ani představit, jak se musí Ron cítit. 

Párkrát za večer se Harry podíval u jakého čísla Ron právě je. Dva tisíce šedesát jedna... O pár 
nocí později to byly čtyři tisíce pět set tři... 

Samozřejmě, že se tu věc pokoušel se Snapem ještě probrat. A ne jen jednou. Mistr lektvarů 
nebyl z Harryho pokusů o vměšování naštvaný, popravdě vypadal, že to přijímá docela s 
humorem, ale neustoupil. Ani o píď. Harry to dokonce neusmlouval ani na devět tisíc pět set 
opsání. 

Chudák Ron... Harry si říkal, že jeho přítel se z toho poučí. Už znovu neurazí Snapea, nebo ne 
aspoň tímto způsobem. Samozřejmě, že to neznamenalo, že by se věci mezi Ronem a Harrym 
zlepšily. Ron dělal, jakoby Harryho prostě neviděl. 

Ale na druhou stranu, už se nedíval tak zle a odpustil si své malé rozzuřené komentáře. 

Harry přemýšlel, nakolik za to může trest a za co dluží svým přátelům z Nebelvíru. Ti jej 
navštěvovali poměrně často. Přicházeli mezi poslední přednáškou a večeří. Nejčastěji přišli 
neočekávaně. A, téměř bez výjimky, každý, kdo přišel, prohlašoval, že pracuje na Ronovi. 
Obvykle to byla Ginny, občas Neville nebo Seamus, někdy i Hermiona. 

Přesto, že Harry oceňoval pomoc, téměř si přál, aby se neobtěžovali domlouvat Ronovi. Jakou 
cenu má přátelství, pokud ho váš přítel nevnímá sám od sebe jako něco, co je potřeba chránit? 

Hermiona přicházela dolů dvakrát, či třikrát týdně. Nejednou s ostatními, ale častěji sama. Když 
přišla poprvé po Vánocích, nebyla ve své kůži. Později Harrymu došlo proč. Chtěla s ním mluvit 
o jeho poděkování. Samozřejmě byla přesvědčená, že Harry žertoval, když říkal, že tu knihu už 
četl, ale rychle sklapla, když Harry zaběhl pro kopii, kterou nikdy nevrátil profesoru Snapeovi, a 
položil ji vedle výtisku, který mu dala ona. 
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Krátce na to nabyla konzervace poněkud bizarních rozměrů. 

„Myslím, že se Harry pokouší svou magii popřít,“ poinformoval Draco Hermionu. „Raději by 
nebojoval s Temným pánem a tímto způsobem se s tím přáním vyrovnal. Co si o tom myslíš 
ty?“ 

Hermionina čelist se téměř dotkla podlahy. Harry si pomyslel, že jí to nesluší, i když se nedivil, 
že je v šoku. Jedna věc byla, že Draco předváděl své vybrané chování a hovořil s Harryho hosty. 
To dělal i dřív. Často. Ale přiznat Hermioně inteligenci a s respektem se ptát na její názor, to 
Draco ještě nikdy, nikdy neudělal. 

„No... možná, že ten útlum jeho sil má fyziologickou příčinu,“ vzpamatovala se Hermiona. „Přeci 
jen, Harry byl na té... no... ehm...“ 

Harry správně interpretoval její zaváhání a vložil se do hovoru: „To je v pořádku. Draco ví o 
odběru kostní dřeně a o celé té věci.“ 

Podívala se na něj pohledem, který říkal, Je to moudré? 

„Draco je na mé straně,“ oznámil jí Harry, i když neočekával, že ho Hermiona pochopí. 

Další pohled, ale tentokrát už Hermiona nedokázala zakrýt své obavy a rozhořčení. „Je to 
Malfoy!“ 

„Ano a tvoji rodiče jsou mudlové, ne?“ protáhl Draco. Harry cítil, jak se ho zmocňuje napětí a 
očekával, že z Dracových šklebících se úst, vyjde nějaká obludná příšernost. I když on se 
vlastně nešklebil, tentokrát ne. „A ty jsi čarodějka.“ 

„A tvá pointa je?“ chladně vyzvídala Hermiona. 

„Kdo je můj otec, neurčuje, kdo jsem já.“ 

Nebelvírská dívka si upjatě hodila nohu přes nohu a opřela se zády o gauč. „Myslím, že my 
všichni víme, kým jsi byl posledních pět let. Nebo jsi to nebyl ty, kdo mě po celou tu dobu 
nazýval mudlovskou šmejdkou?“ 

Draco vypadal opravdu nešťastně. Pravděpodobně proto, že přestože věděl, že všechny tyhle 
jeho komentáře o nečistokrevnosti vystavují jeho loajalitu závažným pochybám, nebylo jeho 
zvykem omluvit se. Zvláště ne někomu nečistokrevnému. 

A už vůbec ne Hermioně Grangerové. 

Ale jedno mu Harry musel přiznat. Draco se pokusil co nejlépe vyrovnat s minulostí. 

„Smír,“ navrhl, když vytáhl hůlku a namířil ji na ni druhým koncem. 

Hermiona na to zírala. „Jestliže si myslíš, že se dotknu mojí hůlkou tvojí a řeknu, že je všechno 
odpuštěno, jsi šílenější, než jsem čekala. A mimochodem, je to tradice čistokrevných a ty jsi 
vždycky vynakládal velké úsilí na to, abys zdůraznil, že to já nejsem!“ 

„Je to kouzelnická tradice a chtěl jsem poukázat na to, že jsi skutečná čarodějka!“ 

„Je to hloupá a pokrytecká tradice,“ zlobila se Hermiona. „Víš, kolik příměří stvrzených hůlkou 
bylo zrazeno téměř v okamžiku přísahy?“ 

„Ne, ale vsadím se, že ty ano,“ řekl chladně Draco. „Nepochybuji, že jsi si udělala důkladný 
výzkum, abys zjistila přesný počet.“ 

Jeho hůlka byla stále napřažena. Hermiona se na ni dívala znechuceně, jako by byla pokryta 
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bradavicemi, nebo něčím podobným. 

Draco pokrčil rameny, schoval hůlku do kapsy od kalhot a vstal. „Jak chceš.“ A potom, jako by 
nebyl před chvílí odbyt, bezstarostně pokračoval. „Jdu si pro sklenici limonády. Chceš taky něco, 
Hermiono?“ 

Hermiono? Draco jí takhle nikdy neříkal, leda když se rozhodl být sarkastický. Ale teď to znělo 
úplně normálně. 

„Prosila bych si limonádu bez jedu, děkuji,“ elegantně mu odvětila a zvedla svůj malý nosík 
nahoru. 

Vypadalo to, že ta urážka se zmijozelského chlapce nijak nedotkla. Harry nedokázal říct, jestli ji 
Draco vůbec zaznamenal. „A ty, Harry?“ 

„Také limonádu,“ přikývl a zahleděl se na Hermionu. „Nezabilo by tě, kdybys byla trochu 
zdvořilejší,“ šeptal v momentě, kdy se Draco trochu vzdálil. 

„Harry, ta doba, kterou jsi trávil se Zmijozely, tě opravdu změnila,“ namítla, naklonila se 
dopředu a vážně se mu podívala do očí. „Nemluvila jsem o jedu proto, abych byla hrubá, prostě 
mě to jen napadlo, jako možnost. Jak jsi na to mohl zapomenout? Dělám si o tebe opravdu 
starosti!“ 

Harry se netrápil tím, že se Hermiona nepokouší důvěřovat Dracovi. Vždyť i jemu to trvalo 
dlouho, než se k tomu odhodlal. A to s ním přitom byl den za dnem, týden za týdnem. Co ho 
naštvalo, bylo její pozoruhodné přesvědčení, že ona ví, co je pro něj nejlepší. 

„Doba se Zmijozely,“ posmíval se jí. „Tys to ještě nepochopila? Jsem jeden z nich, Hermiono.“ 

Zavrtěla hlavou. „To je jenom technické. Četla jsem o tom v bradavické historii. Rodič v 
učitelském sboru a tak... Možná, že jsi také ve Zmijozelu, ale ve skutečnosti nejsi jako 
Zmijozelové!“ 

Draco se vrátil, podal Harrymu sklenici limonády a jak pil, zůstal stát a očima pečlivě studoval 
své společníky. 

„Ale jo, jsem,“ trval na svém Harry. „Říkal jsem ti, že Moudrý klobouk mi řekl, že bych ve 
Zmijozelu mohl dosáhnout velkých věcí, ale já nesouhlasil a tak mě zařadil do Nebelvíru s tím, 
že tam patřím také. Vždyť víš, my všichni jsme komplikovanější a nemáme jen jednu vlastnost, 
nemyslíš? Předpokládám, že kdybys měla námitky proti Nebelvíru, klobouk by tě poslal do 
Havraspáru. A já jsem, Hermiono, vždycky patřil do obou kolejí. Jediný rozdíl je v tom, že teď je 
to oficiální.“ 

Hermiona pořád vrtěla hlavou. Tvrdohlavá, tvrdohlavá holka. „To je prostě směšné, Harry. Vždyť 
ani dokonce nejsi čistokrevný. Podle nich ne.“ 

„Harry mi říkal, že jsem příliš zaměřen na pokrevní linie,“ vložil se do hovoru Draco. „Ale 
posloucháš se, Hermiono?“ 

„Přestaň mi říkat Hermiono! A ty jsi přesně ten, kdo mi má co říkat o zaměření na čistokrevnost. 
Všichni vědí, že Zmijozelům prakticky na ničem jiném nezáleží!“ 

„Ve zmijozelu jsou děti mudlovských rodičů i míšenci,“ řekl ji Draco s trochu rozpačitým 
úsměvem na rtech. „A poukazuji na to proto, abych poupravil tvé skutečně nesmyslné 
předsudky. V těchto dnech se pokouším nemyslet tímto způsobem. Tvoje názory mě vrací ke 
zlozvyku.“ 

„Zlozvyk?“ zašeptala Hermiona k Harrymu a vypadala v této chvíli skutečně popleteně. Ten 
výraz na její tváři vypadal poněkud nezvykle. Pak se probrala. „Kdo ze Zmijozelu se narodil u 
mudlů a kdo je míšenec?“ 
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Draco znechuceně mlaskl. „Taková neznalost, to je skutečně šokující.“ 

„Draco,“ řekl Harry varovným tónem. 

„Jistě,“ řekl a jeho oči nabraly o něco zlomyslnější výraz, než by Harry čekal. „Nepředpokládám, 
že bys znala všechny studenty ze Zmijozelu a nekárám tě za to. Já také neznám jména všech 
členů té delegace, kterou jsi přivedla sem dolů. Ale předpokládal bych, že budeš schopná 
jmenovat alespoň jednoho skutečně známého nečistokrevného, který byl zařazen do mé 
koleje.“ Když dívka neodpověděla, doplnil: „Tom Riddle?“ 

Pokud Hermiona něco skutečně neměla ráda, pak to, když jí někdo dokázal, že něco důležitého 
přehlédla. „Takže to jenom dokazuje, že Zmijozelové jsou ďáblové.“ Vztekle odsekla a založila 
ruce na prsou. 

„Já jsem Zmijozel!“ zaječel Harry. „Jsem Zmijozel a Nebelvír a to přeci dokazuje, že ne všichni 
Zmijozelové jsou ďáblové. Pokud tedy nejsi zastáncem tvrzení, že nepřítel tvého nepřítele je, do 
hajzlu, taky tvůj nepřítel!“ 

„Možná by ses měl uklidnit, dřív, než tě raní mrtvice, Harry,“ řekl Draco, a položil mu ruku na 
rameno. „Nebo, jak vždycky říká Severus, dýchej...“ 

Harry to udělal a potom setřásl Dracovy prsty. Tentokrát mu ten dotyk nepřipomněl bodání 
jehel a Harryho napadlo, že tenhle problém už úplně překonal, ale stejně mu to bylo 
nepříjemné. 

Hermiona se rozhlížela, jako by čekala, že Harry za ten prostý dotek Draca udeří. Copak to 
nechápala? Vlastně asi ne. Když se ho Hermiona naposledy pokusila dotknout, polekaně převrhl 
džus. 

„Jsme přátelé,“ řekl Harry jemně a natáhl se, aby vzal její ruce do svých. „Vidíš, je mi lépe a 
lidský dotek už mě netrápí. Ne, když se mě dotýkají přátelé, Hermiono.“ 

Dívala se na něj smutně. „Raději už bych měla jít na večeři,“ mumlala. „Ron potřebuje moji 
podporu, když sem teď každý večer musí.“ 

„Jo, pokusil jsem se Snapea požádat, aby z těch desetitisíc trochu ubral, ale...“ povzdychl si 
Harry, „on se rozhodl opravdu dát Ronovi lekci.“ 

„A to ti nevadí, že sis vybral tak pomstychtivého otce, Harry?“ 

„Vadí, ale já ho nevychovávám, vždyť víš.“ 

„Ale mělo by ti dělat starosti, že muž jako on, vychovává tebe,“ poznamenala Hermiona, a 
prudce vstala. „Co se stane, až se na tebe rozzlobí, jestliže se k Ronovi chová tak tvrdě, 
přemýšlel jsi o tom Harry? Přemýšlel?“ 

„Kruté by bylo, kdyby žádal, aby Rona vyloučili,“ chladně odsekl Harry a její předpovědi ho 
nezajímaly. 

„Harry...“ otočila se Hermiona ve dveřích ještě před tím, než jimi prošla. „To... co si myslíš, že 
máš, to všechno se rozpadne. Neměl bys být na Snapeovi v čemkoliv závislý, copak to 
nevidíš?“ 

„To je směšné, vždyť Řád je na něm hrozně moc závislý. A víš ty proč? Protože je důvěryhodný!“ 

„Ale to je jiné!“ křičela Hermiona. „Já mluvím o tvých citech. Ten člověk je chodící neuróza s 
pomstychtivými fantaziemi proti tvému otci!“ 

„Profesor Snape je můj otec,“ křičel na ni Harry na oplátku. 
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„To říkáš teď, ale pamatuj na má slova, celé se to zhroutí...“ 

„Měla bys raději jít,“ přerušil ji Harry. „Hned.“ Před tím, než tě nazvu mektající kozou, pomyslel 
si. 

Hermiona svěsila hlavu a pramen vlasů jí zahalil tvář. „Nechci se hádat,“ pokračovala mírně. 
„Mám tě ráda.“ 

„Já vím.“ nadechl se Harry. „Poslouchej Hermiono, já vím, že si děláš starosti, ale přestaň se 
chovat, jako by to, že mě Snape adoptoval, byla ta nejhorší věc, která se mi stala. Je to urážka 
nás obou.“ 

„Já se tak moc bojím, že se strašně zraníš, Harry...“ 

„Tak se zraním,“ s klidem odpověděl Harry. „Raději to zkusím, než bych žil jako dřív, bez 
někoho, kdo by skutečně byl moje rodina. Jestli se chceš strachovat, strachuj se, nemůžu ti v 
tom zabránit. Ale už o tom víckrát nechci slyšet. Cítím se, jako bych si měl vybrat mezi svými 
přáteli a otcem. Je od tebe velmi špatné, že ve mně vzbuzuješ tenhle pocit. A... jestli v tom 
budeš pokračovat, postaví se to mezi nás, i když tě mám taky rád.“ 

„Já... já musím na večeři,“ vzdychla Hermiona, před tím, než zmizela. 

Harry za ní zavřel dveře, opřel se o ně a bojoval s naléhavou potřebou, tlouct o ně hlavou. 

„Ona tě miluje?“ Ozvalo se mu za zády. „Já myslel, že ona a Weasley...?“ 

„Ne, takhle ne, jsme jen přátelé,“ odpověděl Harry, aniž by se otočil. 

„Trvám na svém názoru, že máš hrozné přátele.“ 

Harry si nemohl pomoct, ale když se otočil, aby si zmijozelského chlapce prohlédl, posmíval se 
mu: „Ty jsi ten správný soudce. Co byli potom Crabbe a Goyle?“ 

„Vlezdoprdelkové,“ s klidem přiznal Draco. „Jenže já jsem to vždycky věděl.“ 

„Pojďme si objednat večeři,“ povzdechl si Harry. 

„Ještě jedna věc, „řekl Draco o něco tvrdším tónem. „Neškemrej znova u Severuse, aby snížil 
Weasleymu trest. Na Severusovi by ti mělo záležet víc, než na tom sprostým hlupákovi, který 
vyslovil tak odporná obvinění.“ 

„Severus nevypadá, že by mu vadilo, když s ním o té věci mluvím,“ odsekl Harry. 

„Už jsem ti říkal, že když zraníš Zmijozela, nemusíš si toho vždycky všimnout.“ 

„Poslyš,“ odsekl Harry. „Je to můj otec a ne tvůj, tak se do toho nepleť!“ 

Když sebou Draco škubnul, cítil se Harry špatně, ale ne dost na to, aby svá slova odvolal. 

***

„Vypadá to, že už si se s Letaxem docela spřátelil,“ prohlásil jednou večer Snape, když jedli 
kohouta na víně, kterého objednal Draco. 

Harry si nebyl jistý, jestli by to řekl zrovna takhle, hodit prášek a objednat si jídlo bylo daleko 
předaleko od toho, cestovat někam bez cizí pomoci. Ne, že by ho teď Snape nechal jít někam 
samotného, takže proč začal mluvit o letaxu? 

„Proč se nepokusíš promluvit si s někým krbem,“ navrhl Snape. 
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„Skutečně se mi nechce strkat obličej do ohně,“ řekl Harry a zavrtěl hlavou. „Ještě abych byl 
popálený. Je dost hrozné mít...“ 

V naprostém tichu, které zavládlo, Snape zvedl tázavě obočí. Když to nepomohlo, dodal: „Ano?“ 

Harry znovu zavrtěl hlavou, a tak to byl Draco, kdo prolomil ticho: „Má na mysli svoji jizvu, 
vážně si myslí, že je šeredná a zohavující.“ 

„Sklapni Malfoyi,“ vztekal se Harry. 

„Říkal jsem ti, že není příšerná...“ 

„Já vím, jak vypadá,“ přerušil ho Harry. 

Teď vstoupil do rozhovoru Snape: „Nikdy jsem neměl pocit, že ti ta jizva dělá starosti, mimo 
okamžiky, kdy ti způsobuje fyzickou bolest.“ 

Harry se smutně pousmál: „Neploužil jsem se po chodbách a neplakal nad tím, co nemohu 
změnit.“ 

„Draco má pravdu, není odporná...“ 

„A hezká taky ne“ odsekl Harry. „Ale to není to, proč ji nemám rád. Většina světa není 
požehnána Dracovým dokonalým vzhledem. Nemám ji rád pro to, co znamená. Protože místo 
matky mi zbyla jen ona a pak také každý člověk, který mě potkal, od mých jedenácti let, měl 
pocit, že mě zná skrz naskrz od okamžiku, kdy spatřil moji jizvu!“ 

Snape spojil prsty do kapličky a pak jednoduše přikývl. „Jak říkáš, jsou věci, které nemohou být 
změněny.“ 

Harry ocenil víc, než co jiného, respekt, který byl z toho komentáře slyšet. „Hmm,“ souhlasil a 
chtěl změnit téma hovoru. „Zpátky k tomu rozhovoru krbem. Nezdá se mi to jako dobrý 
nápad.“ 

„Budu hned vedle tebe, abych tě vytáhl, kdybys měl nějaké potíže,“ řekl Snape bez váhání. 

„A v ruce bude držet spoustu mastí na popáleniny,“ dodal Draco. „No tak, Harry, co když je tvá 
magie trochu jako sval a k tomu, aby zesílila, potřebuje cvičit?“ 

„Samhain,“ protestoval Harry. 

Obvykle to slovo působilo jako zaklínadlo, tolik v něm bylo síly. Harry počítal, že ty dva zastaví. 
Ale tentokrát ne. 

Draco se Harrymu zcela jasně posmíval: „Už jsi se dvakrát přemisťoval krbem, tak mi neříkej, 
že nemůžeš přežít vzpomínku na plameny. Je to tak, jak jsem říkal tvému mudlovskému 
bratranci...“ 

„Neříkej mu tak!“ vybuchl Harry. „My všichni víme, že není kouzelník. Nemusíš mu tak říkat 
pokaždé, když o něm padne zmínka! Myslím, že bys měl méně přemýšlet o krvi!“ 

Jako odlákání pozornosti, to ale moc nefungovalo. „Dobře, je to, jak jsem říkal Dudleymu,“ po 
kratinké pauze Draco pokračoval. „Ty jsi, ale tele.“ 

„Tohle nám asi zrovna nepomůže,“ mírně se vložil do debaty Snape. 

„Myslíš?“ Zlobil Draco Harryho dál. „Tele! Tele! Tele!“ 

„Draco!“ 
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„To je v pořádku,“ smál se Harry. „Je docela legrační, jak si myslí, že mě tak snadno 
zmanipuluje.“ 

„No, částečně jsi Nebelvír,“ protáhl Draco. 

„Nenavážej se do Nebelvíru!“ 

Teď to byl Draco, kdo se rozesmál. „A to je člověk, který říká, že se nenechá snadno 
zmanipulovat,“ lehce se ušklíbl směrem ke Snapeovi. Pak se s vážnějším výrazem obrátil 
směrem k Harrymu: „Teď si sedni a poslouchej mě, protože teď, už tě nebudu zlobit. Necháváš 
strach, aby tě ovládal, a to musí přestat.“ 

„A já si myslím, že se prostě jen snažím nejednat bezhlavě,“ namítal Harry. 

„Ty se jenom snažíš vyhnout nebezpečí,“ opravil ho Draco a naklonil se dopředu. „Nebo 
domnělému nebezpečí, protože ve skutečnosti tu žádné není. Kde bys byl, kdyby se Severus 
choval stejně? Máš potuchy, jak nebezpečné pro něj bylo lhát znovu a znovu Pánu zla?“ 

Harry vzdychl, protože poznal svůj dluh. Otočil se na Snapea a zeptal se: „S kým chcete, abych 
mluvil, pane?“ 

„Říkal jsem si, že bys třeba rád mluvil s Hagridem.“ 

Harry zamrkal. „Hagridova chatrč je v letaxové síti?“ 

Snapeovo pokrčení rameny vypadalo příliš nevinně, když pokračoval: „Teď už je. Poprosil jsem 
ředitele, aby přichystal spojení.“ 

„No, to od vás bylo samozřejmě zmijozelské,“ zavrtěl Harry popuzeně hlavou. „Víte, že si 
nenechám ujít příležitost mluvit s Hagridem. Tak tedy dobře, ale chci, abyste byl hned vedle 
mě, jen pro případ, jak jste říkal.“ 

„Samozřejmě.“ 

Harry si všiml, že Draco nakrčil nos. Rozhodl se to ignorovat a znovu se obrátil ke Snapeovi: 
„Hagrid byl za mnou několikrát v nemocničním křídle, jenže mně připadá, že už je to věčnost. 
Myslím, že sklepení mu připomíná, jak ho Tom Riddle nechal vyhodit. Takže se na něj nezlobím, 
že si od něho zachovává odstup.“ 

„Mohl by ses na něj zlobit, že ti nikdy nenapsal,“ zahuhlal Draco. 

„Nemohl,“ nesouhlasil Harry, který nikdy vážně neočekával odpověď na žádných ze svých 
dopisů. Hagrid prostě v psaní nebyl příliš dobrý. Možná to souviselo s tím, jak špatně 
vyslovoval. Harry vstal, došel si pro letax, nabral ho do ruky a klekl si. „Tak do toho.“ 

Jakmile si Snape sedl vedle něj, Harry se zhluboka nadechl a zahájil rozhovor krbem slovy: 
„Hagridova chatrč,“ což pro spojení stačilo. Kdyby to tak nebylo, Snape by ho určitě opravil. 
Víření v ohništi mu způsobilo nevolnost, ale Harry se držel pevně uvnitř, nehty zatínal do 
kamenů. Pak to přešlo a on viděl do Hagridovy podivně zařízené, malé chatrče. 

Poloobr byl k němu obrácený zády, ale v momentě, když ho Harry zavolal, rychle se obrátil, byl 
vidět jeho pocintaný kožešinový kabát a spravované kožené boty, a široký úsměv na obrovské 
tváři, když se posadil na podlahu, aby byl blízko chlapcovy tváře. 

„Harry!“ 

Harry se usmál a usadil se tak, aby lépe viděl na Hagrida, který nad ním čněl, i když seděl na 
zemi. Pak Harryho napadlo, že klečet na tvrdé, kamenné podlaze je trochu hloupé. Zjevně mu 
použití letaxu nezpůsobilo popáleniny, toho by si už všiml. S touto myšlenkou se začal hrabat 
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kupředu, aby se dostal až k Hagridovi. 

Zastavily ho dvě věci. Jednak ho silné ruce přidržely za kotníky a stáhly ho zpět a taky 
Hagridova ruka ho jemně odstrčila, tak, aby z něj byla vidět zase jen tvář. 

„Hele, měl bys rači zůstat v bespečí ve Snejpovejm bejváku,“ řekl Hagrid trochu smutně. „Dyť 
víš, že tě nevyháním, lituju, ale je lepčí, dyš si v bespečí, šak víš.“ 

„Dobře,“ pochopil Harry. To ho opravdu mohlo napadnout. Hagridova chatrč nebyla chráněna 
Dudleyho krví. Samozřejmě, Snapeova chalupa v Devonu taky ne, ale to bylo něco jiného. 
„Chybíš mi Hagride,“ dodal. 

Z nějakého důvodu se obr trochu začervenal. „Jo moh's mě vidět každej den, dyš si ležel ve 
špitálu.“ 

„Nemohl jsem tě vidět,“ žertoval Harry. Ale o tom se opravdu nechtěl bavit. Bráníval Hagrida 
před Dracem a myslel to vážně. Ale teď, když to ostatní nemohli slyšet, uvědomil si, že plácá. 
„Proč jsi mě nenavštívil tady u Snapea? Vím, že máš plno práce s vyučováním a se zvířaty, ale 
stejně, Hagride...“ hlas se mu zlomil. „Myslel jsem, že jsme přátelé!“ 

„Jasně, že sme, Harry,“ ujistil ho Hagrid, velká ruka mu prohrábla vlasy, jako by mu bylo pořád 
ještě jedenáct. „Ale teď máš novýho tátu, on řekl...“ 

„Počkej, ty víš o té adopci?“ ptal se Harry. „Kdo ti to řekl, Hermiona? Ron? Nebo někdo jiný z 
Nebelvíru?“ 

„'čkej, minutu, Harry,“ smál se Hagrid, „profesor Snape mi to řek.“ 

Učitelský sbor bude samozřejmě ihned informován, vzpomněl si Harry na Snapeova slova. „No 
jo, máš pravdu,“ mumlal. „Takže Snape ti to řekl? Budeš mi o tom muset něco vyprávět.“ 

Hagrid si něco povídal sám pro sebe, čelist se mu pohybovala, když přemýšlel. „Von sem přišel 
kvůli tvýmu hadovi.“ řekl nakonec. „Prej ten ubohej malej drobeček spává v krbu a je prej celej 
nemocnej z toho smradu. Co prej se dá dělat. Myslel sem ňákou zakouzlenou krabici, to že by 
byl ten správnej trik.“ 

„Je výborná,“ sdělil mu Harry s nadšením. „Byl to opravdu výborný nápad. Od Vánoc, kdy mi 
Snape... é... Severus dal tu krabici, Salsa nezlobí.“ 

„Slyšel sem, že je pěknej ten had, Harry. Dyby byl tvůj otec mně dovolil tě nafštívit, kouk bych 
se na něj, esli je magickej.“ 

„Kdyby ti můj otec dovolil mě navštívit?“ zeptal se Harry, temné podezření se odráželo v jeho 
hlase. 

„Jé, to sem neměl říct,“ huhňal Hagrid. 

„To proto jsem tě nemohl vidět měsíce!“ vykřikl Harry pobouřeně. „Nemělo to co dělat s tvou 
nechutí ke sklepení! Takže, Hagride, tys s tím souhlasil? Je mi jedno, že je teď můj otec, že toto 
je jeho byt, nemá právo vzdalovat mě od mých starých přátel!“ 

„Tak to nebylo a nedělej z profesora Snapea špatnýho,“ potřásl Hagrid hlavou. „Měls trable s 
magií, řek profesor a že nejlíp bude, až budeš schopnej použít letax, abys měl proč to chtít.“ 

„Stejně si myslím, že to je ohavný!“ 

Hagrid zaťal ruce v pěst. „Harry, chtěl bys vzít letax, dybys mě viděl každej den jako ve špitálu? 
Tvůj otec to myslel dobře, ví, co potřebuješ. Nic víc, rozumíš?“ 

„Dobře, já vím, Hagride,“ souhlasil Harry, hlavně proto, že se nechtěl hádat. „Vypadá to, že si 
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myslíš, že ta adopce je správná věc. To mě těší. Ale Ron a Hermiona se chovají jako úplní idioti. 
Předpokládám, že o tom s tebou mluvili?“ 

„Jo, ale nech je bejt, Harry,“ navrhoval Hagrid. „Vůbec na to nemysli. Esli seš šťastnej u 
profesora Snapea, tak je to fuk, dyť víš.“ 

„Jo, já vím,“ opakoval Harry, ačkoliv si tohle opravdu nemyslel. 

„Spatlal sem ňákej sirup zrovna. Chceš trochu?“ 

„Ani ne, Hagride.“ Harry cítil vzrůstající teplo. „Myslím, že radši půjdu,“ dodal. „Začíná to na mě 
nějak divně působit. Ahoj!“ 

Když se s ním Hagrid loučil, byl Harry už zpět ve Snapeově pokoji. Zhroutil se na kobereček u 
krbu, oddechoval, tváře a ramena ho pálily. 

„Tady je krém na spáleniny,“ slyšel říkat Draca a pak mu ho Snape jemně nanesl na tvář a na 
krk. Harry vydechl úlevou, Snapeovy masti byly skutečně výborné, najednou se cítil trochu 
lépe, dokázal se posadit a sundat si košili. Snape mu beze slova natíral záda a pak ho nechal, 
aby si sám namazal hrudník. 

„Lepší?“ 

„Jo,“ zíral na něj Harry zlostně, „Řekl bych, že moje magie není dost silná, abych mohl používat 
letax!“ 

„Je dost silná, abys mohl s její pomocí cestovat,“ opravoval ho Snape. „Zůstat dlouho v ohni při 
rozhovoru si vyžaduje magie víc.“ 

„Jo, díky, žes mi to vysvětlil, to mi vážně pomohlo,“ rozčiloval se Harry. 

Snape se vztekal „Hagrid ti to řekl, že?“ 

„Co mu řekl?“ ptal se Draco. 

„Jenom to, že si Severus chtěl být jistý, že budu chtít použít krb, takže mu musel Hagrid slíbit, 
že mě nebude navštěvovat!“ 

„To byl dobrý nápad, Severusi,“ souhlasil Draco. 

Harry viděl rudě, když se obrátil na Snapea. „Tajnosti nejsou dobrý nápad! Je to špatné, když je 
používáte proti mně. To jsi si skutečně vymyslel věc, tajit to!“ 

„Já nic netajil,“ odmítl to Snape. „Ptal jsi se na Hagrida, řekl jsem ti, že ho uvidíš, jakmile budeš 
schopný použít letax. Nechal jsi to být, takže jsem předpokládal, že necháš na mně, kdy uvidíš 
svého přítele.“ 

„Protože jsem nechtěl pomlouvat Hagrida kvůli tomu, že mě nenavštěvuje!“ 

„Z čeho jsem si tohle měl domyslet?“ ptal se Snape, a znělo to tak rozumně, že Harryho 
nenapadlo co odpovědět. „Proč jsi přede mnou ty něco tajil?“ 

Harry na něj chvíli zíral a pak se vzdal. „Ale sklapni,“ zašeptal, „takhle to nebylo a vy to víte, 
ale nechci se už hádat.“ 

„Já se nechtěl hádat už předtím,“ ujistil ho Snape 

„Takže řekneš Hagridovi, že za mnou může kdykoli přijít?“ 

„To by nebyl dobrý nápad, vždyť víš, jak Draca děsí.“ 

162 Kapitola 52. OHNIVÝ ROZHOVOR



„Myslel jsem, že se máme naučit kontrolovat svůj strach,“ zavrčel Harry směrem k 
zmijozelskému chlapci. 

„To stačí, Harry,“ prohlásil Snape vážným tónem. „Za čas to můžeš zkusit znovu. Počkáme až 
tvoje magie trochu zesílí. Do té doby si můžete dopisovat.“ 

„Není moje chyba, že se Draco pokusil nechat zabít Klofana, a nebo, že se choval jako blb 
během Hagridových hodin. Nechci být ten, kdo na to doplatí.“ 

„Jestli máš pocit, že Draco neplatí za svoje chyby,“ vrčel Snape „pak jsi skutečně mimo!“ 

Harrymu došlo, že jeho otec má pravdu. „Potřebuji ještě nějakou mast na spáleniny,“ zamumlal, 
natáhl se pro ni a začal si s ní natírat paže. Když skončil, oznámil, „myslím, že si půjdu 
lehnout.“ 

„Je docela brzo,“ poznamenal Draco. „Ještě ani nepřišel Weasley.“ 

„Jsem opravdu unavený!“ 

Harry pořádně přeháněl, on si jenom nevěděl rady. Co se týkalo Hagrida, nemohl se zařídit po 
svém, a všechny tyhle intriky ho vážně rozzuřily. Jak jen mohl Draco říci Mistrovi lektvarů, aby 
nedovolil Hagridovi chodit sem dolů! 

Jak mohl takhle podléhat svému strachu, poté, co poučoval Harryho! 

„Co máme říct, když se nás Weasley bude ptát, kde jsi?“ ptal se Draco, ruce překřížené na 
hrudníku. 

„Co kdybyste jednou řekli pravdu?“ vrčel Harry. „Řekni mu, že se jsem rozzlobený na svého 
otce, protože pokaždé, když chce, abych něco udělal, dotlačí mě k tomu po zmijozelsku, místo 
toho, aby se ke mně choval jako k inteligentnímu kouzelníkovi, se kterým je možné se 
dohodnout.“ 

Draco se zatvářil odmítavě. „Tak tohle by celé věci asi zrovna moc nepomohlo.“ 

Harry se podíval na Snapea a zjistil, že se tváří podobně jako Draco. „Cože?“ 

Byl to Draco, kdo mu odpověděl s tvrdým výrazem v očích. „Opravdu chceš, aby Weasley chodil 
po Nebelvíru a rozhlašoval, že Hermiona měla pravdu a že se to celé zhroutilo?“ 

„Ne,“ připustil Harry, ať už byl jakkoli rozzlobený, nechtěl aby se stalo tohle. Ať už kvůli 
Snapeovi, nebo kvůli Hermioně, která jen čekala, až k ní s pláčem přiběhne. 

„Řekneme mu, že ti není úplně dobře,“ navrhl Draco a zjevně spokojený se svým návrhem, 
přikývl. Harry si připadal zmatený a trochu ze hry, jako vždycky. 

„Ať mu to raději řekne Snape,“ odsekl Harry. „Ty jsi mizerný lhář.“ 

Draco se otočil na Snapea a v očích mu jiskřilo vzteky. „Řekni Weasleymu, že Harryho život je 
ohrožený. Pak uvidíme, jestli tohle vše je jen ztráta času, jestli opravdu Harryho nenávidí!“ 

„Kdybych chtěl vědět jestli mě nenávidí, nechal bych ho pohladit gryffina, a neudělal jsem to, a 
víš proč? Je snadné rozbít důvěru mezi přáteli. On teď prochází těžkým obdobím a můj otec ho 
dělá ještě těžším,“ s těmi slovy se zle podíval na Snapea. „A nezačínej znovu s těmi řečmi, ze 
kterých už se mi dělá zle. Tohle je mezi mnou a Ronem.“ 

Otočil se k odchodu a dodal: „Kdyby se Ron po mně ptal, řekněte, že jsem si prostě potřeboval 
jít brzo lehnout.“ 
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„Harry,“ zastavil ho Snapeův hlas. Očekával, že bude pokárán a tak se otočil. Ale jediné, co 
jeho otec řekl, bylo: „Máš ještě zásobu Bezbolestného spánku?“ 

Harry zamrkal. „Ano, proč se ptáte... aha, to spálení? Myslím, že už to docela přestává.“ 
Zkusmo se dotkl paže a krku, „je to jako bych byl spálený od sluníčka, nic to není.“ 

„Nerozpakuj se požádat mě, kdybys něco potřeboval,“ dodal Snape tichým hlasem. 

Harry přikývl. 

„Chci tím říct,“ naléhal Snape, „že mě musíš vzbudit, pokud budeš něco potřebovat, je to 
jasné?“ 

„Ano... pane,“ odpověděl Harry unaveně. Co si Snape myslel, že se může stát? Noční můry? 
Divoká magie? Nebo to byl zmijozelský způsob, kterým mu Snape chtěl předvést, že se o něj 
stará? Harry se teď cítil skutečně unavený, příliš unavený, aby nad tím bádal. 

***

Harry ležel v posteli a světla, protože je stále nedokázal zhasnout, zářila naplno. Teplo, které z 
nich vycházelo, dráždilo jeho zarudlou kůži. Ale po té scéně v obývacím pokoji se mu vážně 
nechtělo říkat Dracovi o pomoc. Radši tady bude ležet celou noc s rozsvícenými světly, než by 
řekl zmijozelskému chlapci tři přátelská slova. 

Bylo, ale těžké se na Draca zlobit dlouho, zvláště po tom, co se stalo, když si přišel lehnout. 
Nejprve se samozřejmě osprchoval a zpíval při tom jako obvykle svoje příšerné písničky v cizím 
jazyce, ale pak, když zalezl pod peřinu se zeptal: „Jsi ještě vzhůru?“ 

Harry chvíli váhal, jestli má odpovědět, pak se ozval: „Hm, a... ptal se na mě Ron?“ 

„Ne.“ A po chvíli Draco dodal: „Je mi to líto,“ jenže Harrymu se zdálo, že mu to líto není ani 
trochu, popravdě to znělo potěšeně. Měl chuť ho uškrtit, ale jen do doby, než ho něco napadlo. 

„Draco,“ zariskoval: „No... možná to nevíš, ale člověk může mít víc než jednoho přítele.“ 

„Napil jsi se špatného lektvaru, nebo co?“ odsekl Draco. „Samozřejmě, že to vím.“ 

„Já si tím nejsem jistý,“ řekl Harry tiše a tak zdvořile jak jen byl schopen. „Chci tím říct, měl jsi 
už někdy přítele, nebo několik najednou? Ty sám jsi říkal, že Crabbe a Goyle byli jen takoví 
ocáskové.“ 

Slyšel Draca, jak s povzdychnutím odpověděl: „A kam tím míříš?“ 

Nejistý jak to má říct, Harry spojil konečky prstů dohromady. „Víš... vypadá to, že tě 
znepokojuje, že bych mohl mít i jiné kamarády. Mám pocit, že věříš, že kdyby se to mezi mnou 
a ostatními zlepšilo, tak bych se na tebe vykašlal.“ 

„Ale prosím tě,“ vrčel Draco. „Co si myslíš, kolik mi je, pět? Že mám strach, že se se mnou 
přestaneš kamarádit? V životě jsem neslyšel nic tak infantilního.“ 

„Vážně?“ zeptal se Harry. „Jsem si jistý, že dobře víš, že většina mých přátel si nepřeje, abych s 
tebou měl něco společného.“ 

„To ano,“ nevrle připustil Draco. 

„Příliš tomu nepomohlo, že jsi strávil posledních pět let tím, že jsi nadával Hermioně do 
mudlovských šmejdek a Ronovi se posmíval kvůli jeho rodině,“ kousal si Harry ve tmě rty. 
„Vážně bych byl rád, kdybyste spolu vycházeli lépe, ale předpokládám, že to bych chtěl moc. 
Proč se je prostě nepokusíš už neurážet, to by asi pomohlo.“ 
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„Copak jsi si nevšiml, jak zdvořilý a smířlivý jsem byl naposledy k Hermioně? 

„Jo, to jsem se všiml, vážně. Co žes jí tak najednou začal říkat Hermiono?“ 

Slyšel, že se Draco otočil tak, aby byl obličejem k němu. „Víš jak Severus říkal...“ 

„Skvěle, takže Snape strká teď nos už i do toho, jak se máš chovat k mým přátelům?“ 

„Ne, to ne, poslouchej! Severus chtěl abych ti říkal Harry, mně se do toho nechtělo, ale 
nakonec se to osvědčilo. Takže jsem si řekl... že to zkusím i s Hermionou, to je celé.“ 

Harry o tom chvíli přemýšlel. „Hm, to dává smysl. Až na to, že nechápu proč chceš vycházet s 
Hermionou.“ 

„Protože nejsem hlupák! Pokud se v našich vlastních řadách rozhoří válka, nebude to dobré pro 
nikoho z nás.“ Harry přikývl, pomyslel si, že je to pravda, a pak uslyšel Draca jak potichounku 
dodal, „a potom... nechci, abys musel volit.“ 

Kdyby to řekl Ron, nebo Hermiona, věděl by, že je to proto, že ho mají doopravdy rádi. U Draca 
měl pocit, že je za tím ještě něco jiného. Draco se bál, že nebude ten, koho by si Harry vybral. A 
to pro Draca znamenalo nebezpečí. Stále byl vyděšený tím, že by ho světlo jednoho dne mohlo 
opustit. 

„Je príma mít tě na své straně,“ řekl Harry, aby ho potěšil. „Vážně. Myslím, že z tebe bude 
skvělý přítel.“ 

Vypadalo to, že z nějakého důvodu zmijozelského chlapce ta poznámka rozrušila. „Měl jsi 
předtím pravdu,“ vyhrkl náhle. „Já nevím jak...“ 

„Děláš to dobře.“ 

„Ne, potom co jsi řekl před tím, přítel by měl...“ jeho hlas utichl. 

„Co?“ 

„Podívej, je to jenom...“ Draco se převracel na posteli a pak řekl: „Nemám perfektní vzhled. 
Mám příliš tenké rty.“ 

Ta poznámka byla tak neočekávaná, že Harrymu vyrazila dech. „Aha,“ odpověděl a přemýšlel, 
jestli má souhlasit, nebo odporovat. 

„A mé obočí je tak světlé, že téměř není vidět,“ bědoval Draco. „A mám příliš dlouhý nos a 
jedna má lícní kost je trochu výš, než druhá...“ 

To už bylo trochu moc. Harry se ve tmě otočil tak, aby viděl na Draca, vděčný Snapeovi, že 
lektvar uzdravil jeho oči tak, že teď viděl i v téměř naprosté tmě. K Harryho překvapení Draco 
vypadal opravdu rozrušený. Nebylo to divadlo. Jako... kdyby si skutečně myslel, že není 
Merlinův dar celému kouzelnickému světu. Mohlo to tak být? 

„Ale vždyť si dáváš na svém vzhledu tolik záležet,“ protestoval Harry. „Všichni vědí, že ano! Ta 
doba, kterou trávíš ve sprše a kolik času věnuješ svým vlasům...“ 

Draco vzdychl a znělo to nejistě a úzkostně. Ačkoliv, slovy by to asi nikdy nepřiznal. Harry byl 
vlastně překvapen, kolik toho Draco přiznává. Myslí si, že má příliš tenké rty? A proč s tím přišel 
zrovna teď? Určitě ne jen proto, že Harry byl znechucen svou jizvou! Možná, že když se zmínil o 
Dracově perfektním vzhledu, snažil se mu teď Draco dokázat, že není úplně dokonalý. 

Jenže on byl. „Mohl bys být model. Nedělej si starosti.“ 

„Model?“ 
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„To je taková mudlovská záležitost... chci říct, vypadáš tak, že ti to všichni závidí.“ 

„Hmm, jasně,“ odsekl Draco. 

„Předpokládám, že jsi měl spoustu děvčat.“ 

„No, určitě za mnou sem dolů nechodí dívky, aby mi řekly, že mne mají rády.“ 

„Za mnou také ne!“ 

„Za celou tu dobu dvě,“ odpověděl Draco. 

„Ony to tak nemyslely!“ 

„Nežvaň, Pottere. Když luskneš prsty, budeš mít každé děvče, které chceš a víš to.“ 

„Myslíš, že můžu mít každou dívku, protože jsem ten zatracený chlapec-který-přežil?!“ 

„To je minulost,“ posmíval se Draco. „Jsi vítěz Turnaje Tří kouzelníků.“ 

„Jenom proto, že Skrk podváděl, abych dokázal úkoly splnit.“ 

„Hmm, já vím... Smrtijedské drby... ale na druhou stranu, všichni podváděli.“ 

„Cedric ne.“ 

„Hm,“ řekl znovu Draco. „Blázní po tobě dokonce i zmijozelská děvčata. Dívky, jejichž rodiče 
jsou smrtijedi, a ti by je zabili, kdyby se dozvěděli, že mají nějaké spojení s... Harrym Potterem 
a ony vzdychaly a chichotaly se tak, až se nám ostatním z toho dělalo špatně! Měl bys je 
slyšet!“ 

Harry si pomyslel, že by opravdu chtěl, jenže to není možné. A tak se rozhodl pro jiné řešení. 
Odkašlal si a zeptal se. „No... a co teda vlastně říkaly? Přesně.“ 

Draco se zasmál. „Co říkaly? Já nebudu ležet v posteli a mluvit o tvých přednostech, protože by 
mi to vážně připadalo divné, ale všechno to bylo o tom, jak vypadáš. Páni, někdy si myslím, že 
někteří z nás ve Zmijozelu tě v posledních letech nenáviděli čím dál tím víc. Prostě už nám bylo 
na zvracení z toho věčného poslouchání, jak ti říkají miláček Harry,“ dokončil se zavrčením 
Draco. 

Harry se rozpačitě zasmál. „No... myslím, že by s tebou dívky nesouhlasily. Však víš Draco 
Malfoy, budoucí smrtijed, Zmijozel, krutý, bezcitný...“ 

„Pochopil jsem,“ přerušil ho nevrle Draco. 

„Ne, chci říct, že si tohle všechno myslí, ale přesto jsem je slyšel o tobě mluvit. A říkaly... 
podobné věci, jako zmijozelské dívky říkaly o mně.“ 

Bylo slyšet, jak Draco ožil. „Vážně? A co říkaly?“ 

„Tys mi taky neřekl, co říkaly holky ze Zmijozelu,“ poukázal Harry a cítil se trochu zmijozelsky. 

„Dobře. Budeme obchodovat. Ty řekneš, co říkaly holky v Nebelvíru a já co zmijozelské. A ty 
začneš, protože ten obchod byl můj geniální nápad.“ 

Přesto, že byla tma a Draco ho nemohl vidět, Harry zrudl. Nechtělo se mu mluvit o Dracovi, 
jenže ta dohoda byla příliš dobrá na to, aby si ji nechal ujít. „Jednou, když jsem šel dolů, do 
společenské místnosti, skupina třeťaček a čtvrťaček se něčemu příšerně chichotala. Tak jsem se 
zastavil a poslouchal...“ 
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„Harry Potter, mistr v odposlechu,“ posmíval se Draco. „Ale no tak, pokračuj, nekritizoval jsem 
tě, nebo ano?“ 

Harry radši zavřel oči. „Mluvily o tom, jak jsi kráčel o přestávce chodbou... ehm, temně 
majestátní, myslím, že to byla ta slova, co použily, a jak by si přály, abys je vmáčkl do rohu a... 
ehm, no... a vášnivě je líbal.“ 

„Jména, Harry. Potřebuji ta jména,“ naléhal Draco. „Nechtěl bych si začít se špatnou dívkou a 
dostat pár facek, nebo kopanec. Hermiona mi ukázala, že dívky se také umí prát.“ 

„Nedám ti jejich jména.“ 

„Tak já ti neřeknu, co jsem slyšel říkat o tobě zmijozelské dívky.“ 

„Ale ano, řekneš,“ odpověděl Harry. 

„No tak dobře,“ odpověděl Draco trpělivým tónem. Harryho napadlo, že ho pravděpodobně 
použil, aby zakryl svou vlastní nechuť k tomu, mluvit o Harryho fyzických přednostech. „Jedna 
věc, kterou jsem poslouchal pořád dokola, byla o tvých očích. Jak úžasně zelené, vydržela bych 
se do nich dívat celý den. A takové věci. Dělá se mi z toho mdlo, zvláště, když si pomyslím, že 
to bylo ještě v době, kdy si nosil brýle. Jakmile se vrátíš zpátky, budou ti dívky padat k nohám. 
A já budu pravděpodobně mít jen svou bývalou přítelkyni, která se mě pokouší zabít.“ 

Harry zalapal po dechu. „Ty myslíš Pansy?“ 

„Jo, myslím Pansy! Kolik myslíš, že mám bývalých přítelkyň, které se mě pokoušejí zabít?“ 

„Myslím, tedy chci říct... věděl jsem, že jsi vzal Pansy na Vánoční bál, ale nevěděl jsem, že je to 
tak vážné...“ 

„Nebylo to vážné,“ pokusil se to zlehčit Draco, ale Harrymu se zdálo, že pod tím pohodovým 
tónem cítí bolest. „Kdyby to bylo vážné, poslouchala by mě, když jsem se jí pokoušel vysvětlit, 
proč jsem změnil stranu. Ale ne, všechno, o co se zajímala,“ ušklíbl se Draco, „bylo, že už 
nejsem pořádný Zmijozel. Jako by být správný Zmijozel znamenalo nepoužívat mozek a nechat 
se ovládat šílencem, který z tebe dělá otroka a zabije tě, nebo ti udělá něco ještě horšího, 
pokud ho neposlechneš. Myslíš, že mě poslouchala, když jsem s ní mluvil o tom proklatém 
smrtijedském setkání? Néééééééé... Nikdy na žádném nebyla, takže nic nevěděla. Ale myslíš, 
že mi uvěřila? Že věřila mému úsudku? Nééééééé...“ 

Harry opravdu neměl v úmyslu otevírat tuhle Pandořinu skříňku. „To nevypadá, jako že tě měla 
moc ráda,“ řekl Dracovi. „Buď rád, že ses jí zbavil.“ 

„Býval bych se jí rád zbavil úplně!“ zavrčel Draco. „Jenže Bumbál, s jeho typicky 
antimalfoyovskými postoji, mi nevěřil, kdo toho hada na mě poslal!“ 

„Myslím, že potřeboval důkazy,“ snažil se ho uklidnit Harry. 

„Cha!“ vztekal se rozzlobený Draco. „Kolik myslíš, že potřeboval důkazů proti mně, když našli 
Pansy polomrtvou? Ne, že by mě to těšilo... Ale stejně, jen motiv stačil, když jsem byl podezřelý 
já. Ale, jakmile to byl někdo jiný, a ne Malfoy, najednou byly důkazy potřeba!“ 

„Dýchej, Draco,“ doporučil mu Harry stejným hlasem, jako to dělával Snape a tak se Draco 
rozhihňal. 

„Měl bych to překonat, já vím, už je to pryč, jako mezi tebou a tvým bratrancem. Vidíš? Teď 
jsem neřekl nic jiného, než jen tvůj bratranec. Nicméně, myslím... jo, měl jsem trochu něco s 
Pansy. Deset k jedné, že mě proto tenkrát s tím hadem přistihla tak nepřipraveného,“ odmlčel 
se a místnost se naplnila tíživým tichem. 

167 Kapitola 52. OHNIVÝ ROZHOVOR



„Možná, že to, co potřebuješ, je hezké děvče z Mrzimoru, však víš. Někoho doopravdy 
loajálního,“ zašklebil se Harry ve tmě. „Myslím, že Susan Bonesová je vážné roztomilá.“ 

„Jasně, jestli máš rád typy bez ducha a bez mozku.“ 

„To ona není!“ 

„Je z Mrzimoru.“ 

„To neznamená, že je hloupá, stejně, jako být Zmijozel automaticky neznamená být zlý, 
pitomče.“ 

„Zmijozelští jsou mazaní, ne zlí, ty pitomče.“ 

„S tím souhlasím,“ přikývl Harry. „A když mluvíme o chytrosti, co se stalo s tvojí? Možná užij 
trochu ze své legendární zmijozelskosti, abys překonal svůj strach z Hagrida. Myslím, že bys 
měl začít tím, že se mu omluvíš za ten incident s Klofanem a také za to, že jsi z jeho hodin 
donášel Umbridgeové.“ 

„Nemám z něj strach,“ povýšeně pronesl Draco a naprosto ignoroval Harryho radu, že by se 
měl omluvit. „To byla Severusova slova, ne moje.“ 

„Prima, tak já tedy řeknu Snapeovi, že nemáš nic proti tomu, aby k nám zítra přišel na večeři.“ 

„Dobře, dobře!“ vykřikl Draco. „Není to můj oblíbenec.“ 

„Ale můj ano, takže překonej svůj... cokoliv.“ 

„Nebo,“ navrhoval Draco, „ty můžeš udělat... cokoliv... se svou magií a vrátit se odsud do 
normálního života, ve kterém budeš moci navštěvovat svého velkého přítele, kdykoli si tvé 
srdce bude žádat.“ 

„Budu na tom pracovat,“ slíbil Harry a zavrtěl se v posteli. I když se pak cítil tak pohodlně, jak 
jen to šlo, vypadalo to, že ještě dlouho neusne. Bylo to tak vždy, když měl zlost. Ta Snapeova 
manipulace kvůli cestování letaxem... použití přátelství k Hagridovi proti němu... 

Harry si povzdechl. Věděl, že to otec myslel dobře. Ale vše to spíš zhoršilo, než zlepšilo. Proč 
jenom vše, co se týká Snapea musí být tak... zmijozelské? Co bylo špatného na tom říkat něco 
jednoduše, místo toho, aby v každém záměru byl skrytý záměr, jak jednou řekl Draco. Bez 
ohledu na to, co řekl Moudrý klobouk, když mu bylo jedenáct, Harry si nemyslel, že to je 
správné. Pravděpodobně proto, že strávil mnoho let v Nebelvíru. 

Mohl být poloviční Zmijozel, ale stejně shledával, že to je spíš k pláči, než aby to bylo nějak 
zvlášť vychytralé... nemohl souhlasit s tím, kdo tohle dělal. 

V této chvíli se Harrymu zdálo, že on a Snape se nikdy nenaučí spolu vycházet.
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„Tak, už to mám,“ řekl Harry jednou večer, když hloubal nad tlustou knihou, kterou mu madam 
Pinceová poslala před několika týdny. „Řekneš mi, když nebudu mít pravdu? Nebo když nějakou 
rostlinu určím špatně?“ 

Draco se podíval svým nejznuděnějším a nejpovýšenějším pohledem, ale přikývl. 

Ron psal svůj trest a nepřestával u toho vrčet. 

Harry se na svého přítele soucitně podíval. Nebyl si jistý, kolik už má Ron hotovo, věděl jen, že 
je to tak nějak kolem devíti tisíc. 
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Když Draco zachytil přátelský pohled, kterým se Harry na Rona zadíval, zavrčel taky. 

Harry se rozhodl, že je bude oba ignorovat a bude se věnovat tomu, co teď je hlavní - 
nebelvírskému Přání. „Takže, tady je,“ oznámil a prohlížel si poznámky, na kterých pracoval 
několik posledních večerů. „Zvonek modrý, květ mandloně, listy jahodníku, lístky šalvěje, 
semínka slunečnice a kosatec!“ 

„Tohle máš všechno správně,“ s přikývnutím potvrdil Draco. 

„Ale není to kompletní,“ promluvil přes celou místnost Snape. Harry se podíval na svého otce, 
který seděl na gauči, elegantně nohu přes nohu a četl časopis o lektvarech. 

„Myslím, že jsem určil každý květ, list a semínko, pane,“ namítal Harry. „Co myslíte tím, že to 
není kompletní?“ 

Snape se pousmál. „Ta slunečnicová semínka vypadají, že jsou něčím natřená. Popravdě 
řečeno, nedoporučoval bych ti, abys je jedl.“ 

„Otrávil bych se?“ 

„Ne, bylo by to jen nepříjemné.“ 

„Já to nikdy nedodělám,“ bědoval Harry, zatímco tahal semínka z vázy, aby si je prohlédl. „Jsou 
o něco tmavší než normálně, takže předpokládám, že jsou něčím pokrytá... ale jak mám přijít 
na to, co se to do nich vlastně vsáklo?“ 

„Možná by ses mohl zeptat někoho z Nebelvíru,“ poukázal Snape. 

„Takže teď mi doporučujete, abych podváděl?“ 

„Ve skutečnosti se člověk často při poznávání rostlin musí někoho zeptat,“ připustil Snape. 
„Zejména pokud nemá nadání pro Bylinkářství a jeho příbuznou vědu - Lektvary.“ Zatímco to 
říkal, díval se na Rona, což Harrymu připadalo divné, dokud ho nenapadlo, že mu tím jeho otec 
vlastně poskytl příležitost. Zeptej se někoho z Nebelvíru... 

„Rone,“ oslovil ho poněkud váhavě. „Nepředpokládám, že víš, co mi Ginny a ostatní dali do 
Přání všeho dobrého?“ 

Nebelvírský chlapec odhodlaně psal, obočí stažené soustředěním. 

„Rone,“ zkusil Harry znova upoutat jeho pozornost. Bez úspěchu. 

„Pane Weasley,“ řekl Snape hrozivě, i když ne hlasitěji než Harry. To zabralo. 

Podmračený Ron se podíval nahoru. „Ano, pane?“ 

Snape se na něj přísně podíval. „Harry s vámi mluví.“ 

Ron se zakřenil a zjevně nestydatě lhal: „Opravdu? Neslyšel jsem ani slovo. Co jsi chtěl, 
Pottere?“ 

„Pro Merlina, pět let jsi byl můj nejlepší přítel,“ zlobil se Harry. „Přestaň s tím nesmyslným 
Potterem. Zní to stejně, jako když to říkali Snape a Draco, což by mělo stačit, abys toho 
nechal.“ 

„Možná, že potřebuje pár tisíckrát napsat Harry má křestní jméno,“ přemítal Snape nahlas a v 
jeho hlase se skrývala hrozba. 

„Harry,“ podrobil se Ron, ale mračil se. „Co jsi chtěl?“ 
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„Myslím, žes mě slyšel. Mluvil jsem o Přání.“ 

Ron se nenamáhal to popřít, přestože vedle něj seděl Snape, dychtivý přidat mu další trest. 
„Vzhledem k tomu, že ani jedna část není ode mě, a byl bych rád, kdybychom v tom měli 
jasno,“ odsekl, „nemám nejmenší představu, co v něm je. Teď, jestli ti to nevadí, musím ještě 
napsat sedmnáct vět!“ 

Jenom sedmnáct? Harry si nemohl pomoci a cítil za svého přítele úlevu. Ať už Ron přijal celou 
tuhle adopční záležitost jakkoliv špatně, Harry měl pramalou radost, když ho viděl večer za 
večerem přicházet, aby splnil svůj trest. Bylo mu jedno, co říkal Snape, napsat deset tisíckrát 
cokoli bylo vyšinuté. Byly to více jak čtyři týdny školního trestu za něco, co se netýkalo 
Bradavic. Nebylo to, jako kdyby Ron dal průchod svému hněvu ve třídě, v jídelně, nebo přímo 
před Snapem. Byla to hádka mezi přáteli, nic víc a Harry, ne poprvé, cítil, jak ho zalila vlna 
frustrace proto, že to Snape odmítá vidět. 

„Mám radost, že už to máš skoro hotové,“ přátelsky poznamenal Harry, ale nevypadalo to, že 
by to Rona uklidnilo. 

„Jo, já taky,“ brblal Ron, a nemínil tím, že je rád, že se zbaví křeče v prstech. Že tím myslel, že 
už nechce být dál v blízkosti Harryho, bylo jasné každému v místnosti. 

Když už tak přemýšlel o bolavých prstech... přešel Harry ke svému otci a sedl si vedle něj na 
gauč. „Mohl byste použít nějaké kouzlo na moje ruce, pane? Kouzlo vydrželo posledně asi šest 
dnů, ale teď mě zase bolí.“ 

Snape vytáhl hůlku a dotkl se s ní každého prstu a dlaní, mumlal něco latinsky a pak tiše řekl: 
„Arabská guma, Harry.“ 

„Chtěl byste, abych vám pro nějakou došel?“ 

Snape se rozesmál a byl to smích otce, kterého jeho dítě právě pobavilo. „Ne, v tvém přání. 
Slunečnicová semena jsou pokryta arabskou gumou.“ 

„Aha...“ rozzářil se Harry a protáhl si ruce. „Děkuji, pane profesore.“ 

Koutkem oka Harry zahlédl, jak je Ron pozoruje. Když se však na něj podíval přímo, nebelvírský 
chlapec okamžitě sklonil pohled k pergamenu. 

„Takže,“ řekl Harry a obrátil se zpět ke stolu, „s Ginninou knihou by mi mělo trvat jen chvilku, 
než zjistím, co to přání znamená.“ 

„To bude ještě zajímavé,“ rýpal Draco. „Těším se na tvůj výraz, až to vyluštíš.“ 

Harry si nedovedl představit, že by mu Ginny a Neville i všichni ostatní přáli něco zlého, takže 
neměl ponětí, co tím Draco myslí. Jistě, nikdo z Nebelvíru by mu nevybral Snapea jako otce, 
kdyby to bylo na nich, ale více méně to akceptovali... tedy až na ty dva, kteří vždy byli jeho 
nejbližšími přáteli. 

Ne že by se Ron právě projevoval jako jeho přítel. Nebo Hermiona... i když ona se ve 
skutečnosti nechovala ani zdaleka tak pitomě jako Ron. Nakonec měla tolik slušnosti, aby se 
pokusila udržet jejich přátelství, přestože pořád zdůrazňovala svoje starosti a obavy. 

„Ty si ze mě jen utahuješ,“ řekl Harry Dracovi. 

„Použij svoji knihu,“ doporučil mu chlapec. „Uvidíš.“ 

„Pane profesore?“ zeptal se Harry, který se teď už cítil trochu vystrašený. 

„Tvoji přátelé vyjádřili své pocity precizně,“ bylo všechno, co Snape řekl. To neznělo tak špatně. 
Jenže Snape je mistr ďábelských dvojsmyslů. 
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„Pustím se do toho,“ rozhodl se Harry, otráveně otevřel Přejeme ti dobré a začal v obsahu 
hledat modré zvonky. 

***

Jenže i s Ginninou knihou bylo hledání těžší, než Harry očekával. Za prvé, kniha neobsahovala 
všech sedm věcí, které byly v jeho přání, odkazy nebyly kompletní. Na příklad obsahovaly 
slunečnicové květy a stonky, ale ne semena. Podařilo se mu nalézt, že listy jahodníku 
znamenají přání štěstí a lásky - to neznělo špatně - když Ron odsunul pergamen a oznámil: 

„Tady to je. Deset tisíc, pane profesore. Teď, když vám to nebude vadit, půjdu si po svých...“ 

„Moment, pane Weasley,“ přerušil ho Snape. 

Ron už skoro vstal, ale tohle jej zamáčklo zpátky do křesla. „Cože?“ 

„Tady jste od čísla sedm tisíc devět set osmdesát jedna přešel rovnou k číslu sedm tisíc devět 
set osmdesát tři a vynechal jste,“ ozval se Snape se zlomyslnou radostí. „Váš trest bylo celých 
deset tisíc vět.“ 

Harry chtěl namítnout, že je to příšerně malicherné, ale Ron popadl ze stolu brk a napsal tu 
scházející větu. Možná, že je to tak lepší. Určitě to bude mít Ron rychleji napsané, něž by 
cokoliv vyhádali. 

Nebo ne? 

„Tady,“ řekl Ron znovu důrazně. 

Tentokrát stál celou dobu, dokud Snape nepronesl, bezpochyby s temným potěšením: „Pak je 
tady taky ta záležitost s číslem osm set patnáct, dva tisíce čtyřicet sedm a pět tisíc jedno sto 
čtyři, které jsou nesporně nečitelné a nedosahují standardu, který já od svých studentů 
požaduji.“ 

„Profesore!“ zvolal Harry. „Buďte rozumný!“ 

„Nepotřebuji, aby ses mě zastával, Pottere,“ zavrčel Ron. Aniž by si sedl, dopsal tři věty a pak, 
celý vzteklý došel k místu, kde seděl Snape a mával mu pergamenem před obličejem. „Tady! 
Tak už jste spokojený, vy...“ Zřejmě přemýšlel, která urážka by byla nejvhodnější. A pak beze 
známky zdvořilosti dodal: „Profesore?“ 

„Dejte mi chvíli, abych o tom popřemýšlel, pane Weasley.“ odpověděl Snape tiše, ale Harry 
slyšel v otcově hlase nebezpečný spodní tón. Kruciš, kruciš... Když Snape prohlížel svitek, měl 
Harry pocit, jako když sedí na jehlách a připínáčcích a ten v něm rostl, když se jeho otec zdvihl 
a z nejvyšší přihrádky knihovny vytáhl těžkou roli pergamenu, která obsahovala zbytek Ronova 
trestu. Rozbaloval jeden svitek za druhým, prohlížel je a jeho tmavé oči bleskově kontrolovaly 
to ohromné množství práce, kterou Ron dokončil. 

Bylo naprosto zjevné, že Snapeova touha po pomstě nebyla naplněna. Jeho hlas přetékal 
zlomyslnou radostí, když konečně oznámil: „Zdá se, že jste v každé jedné větě napsal slovo 
obětavě špatně.“ Potřásl hlavou s falešným soucitem. „Budete muset začít od začátku, pane 
Weasley.“ 

Na krátkou chvíli zavládlo ve sklepení absolutní ticho. Pak bylo protrženo výbuchem zuřivého 
vzteku. 

„Já to znovu dělat nebudu,“ zařval Ron a jeho obličej nabral opravdu ošklivou rajčatovou barvu. 

„Pane profesore, to je opravdu zlomyslné,“ poukázal Harry a pokoušel se zůstat klidný. 
Koneckonců Snape víc respektoval rozumné argumenty než výlevy citů. „Pokud vám ta chyba 
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opravdu tak vadí,“ snažil se navrhnout kompromis, „pak nechte Rona každou větu opravit. 
Nenechávejte ho znovu začínat od nuly.“ 

Harry si povšiml, že tentokrát ho Ron neokřikl, aby se to do toho nepletl. Ve skutečnosti se díval 
z Harryho na Snapea a v jeho očích bylo téměř vidět, jak doufá, že Harry bude mít alespoň 
nějaký malý vliv díky tomu, že patří ke Snapeově rodině... 

„Tím, že jsem potrestal pana Weasleyho tímto způsobem, jsem sám sobě přidělal práci, takže 
on by měl mít v sobě alespoň tolik cti, aby to opsal správně.“ 

„Já to opsal správně,“ ječel Ron a byl červenější, něž by kdy Harry řekl, že je možné. „Napsal 
jsem slovo objetavý stejně jako vy a vím to, protože jsem se díval! Harry mi řekl, že to mám 
napsané špatně, tak jsem se potají podíval, jak jste tu větu napsal vy a bylo to napsané takhle, 
na to mohu přísahat!“ 

„Jak myslíte,“ řekl Snape a jeho tón zněl jistě a uvolněně. Harry si nemyslel, že by Mistr 
lektvarů někdy něco napsal špatně. 

Ron skousl rty, vysypal ze svého školního batohu změť věcí, a když hledal kousek pergamenu, 
který Snape psal před týdny, rozházel je po celém stole. Harry si na okamžik myslel, že ho Ron 
ztratil, takže hádka ztrácí smysl. Ale pak, až na úplném dně velkého koženého pytle, Ronovy 
prsty našly ten malý kousek, který popadl a mával jím ve vzduchu. „Vidíte?“ jásal. „Vidíte?“ 

„Navrhuji, abyste se podíval vy“ doporučil mu Snape. „A potom, co uklidíte ten nepořádek, 
který jste udělal na mém stole, můžete začít znovu od čísla jedna.“ 

Ron se zuřivým úšklebkem zíral na větu, kterou napsal Snape. Bez pochyb teď vypadal nejhůř, 
jak ho Harry kdy viděl, protože byl už téměř fialový. Nejprve vypadal zmateně, potom rozzuřeně 
a nakonec odhodlaný zabít někoho holýma rukama. 

Někoho? Bylo nad slunce jasné, že jediný, koho dychtí zabít, je Snape. 

„Ty zatracenej Zmijozeláku!“ řval až z toho ochraptěl. „Na tom papíru bylo napsáno objetavý s 
JE, vím to, díval jsem se! A teď je tam napsané něco jiného, protože to bylo začarované tak, aby 
se to změnilo v momentě, kdy dopíšu, že jo, ty umaštěnej debile!“ 

„Rone!“ zaječel Harry a zbledl. 

„Nevěříš mi?“ chraptěl Ron, když se otočil k Harrymu. „Myslíš si, že jsem lhář? Myslíš si, že 
nepoznám JE od Ě? Nebo si myslíš, že jemu důvěřuju natolik, abych se nepodíval, když jsi mi 
řekl, že tam mám chybu?“ 

„Věřím ti,“ odpověděl Harry, protože tomu tak skutečně bylo. Znal Rona dost nato, aby si mohl 
být jistý. „Ale přestaň Snapeovi nadávat, nebo si přiděláš další malér! Nějak se to vyřeší.“ 

„Jsem naprosto schopen rozhodnout jak,“ poznamenal s klidem Snape, což Harryho povzbudilo, 
ale jen do okamžiku, než jeho otec pokračoval, „prostě bude muset napsat dalších deset tisíc 
vět.“ 

To už je příliš, aby člověk vydržel nenadávat, rozhodl se Harry. „V tomhle případě se vážně 
chováte jako kretén,“ oznámil svému otci konverzačním tónem. 

„Ty vole,“ uklouzlo Ronovi, předtím než zůstal tiše zírat na Harryho. 

Snapeovo obočí vylétlo vzhůru. „Myslím, že jsem ti řekl, že já vím nejlépe, jak naložit s panem 
Weasleym. Tolerování odbyté práce mezi to nepatří. Nevěřím, že se tvůj přítel z posledních 
týdnů trestu poučil.“ 

„Rone,“ otočil se na něj Harry. „Omluv se. Řekni, že víš, že mi neudělal nic špatného, protože 
víš, že neudělal. Všechny ty hrozné věci, o kterých jsi mluvil, tak se teď upřímně omluv!“ 
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Ron těžce polkl a pak musel spolknout ještě svou pýchu. „Omlouvám, pane profesore,“ začal, 
vypadalo to, že se na tom zadusí a díval se na podlahu místo na Snapea. „Byla to hloupost, 
když jsem řekl... vy víte co - to o Harrym - vím, že to není pravda.“ Když Snape vypadal, že se 
ho to absolutně nedotklo, začal Ron trochu panikařit. „Už o tom nikdy nebudu mluvit, přísahám, 
před nikým!“ 

„Tím jsem si naprosto jist,“ poznamenal Snape hlasem hladkým jak úhoří bříško. 

„Koneckonců, dvacet tisíc vět by odradilo kde koho. Nyní ukliďte můj stůl a pusťte se do práce!“ 

„Přestaňte!“ vykřikl Harry v tom samém momentě, kdy Ron vykřikl „Já nechci!“ 

Snape se rozhodl odpovědět Ronovi a Harryho příkaz ignorovat. 

„Vy nechcete?“ opakoval a zdvihl obočí. „To je docela zvláštní, říci mi toto do očí. Nechcete... 
Věřím, že Bradavický školní řád říká jasně, co se stane v případech jako je tento, pane Weasley. 
Samozřejmě, že můžete odmítnout trest, to je nepochybně vaše právo. Moje právo je vyhodit 
vás a nemyslete si, že se ve vašem případě budu rozpakovat to udělat.“ 

„To nemůžete,“ vydechli Ron a Harry v tu samou chvíli. 

„Už jsem řekl, že mohu,“ oznámil Snape. „A měl jsem pocit, že docela jasně.“ 

„To je nečestné,“ křičel Harry. „Už byl potrestaný!“ 

„Nesplnil trest takovým způsobem, jaký jsem měl na mysli,“ nesouhlasil s klidem Snape a na 
ústech se mu objevil náznak úsměvu. „Jestli to opraví, nebo ne, je na něm, ale vzdor je jedna z 
věcí, která nebude v této škole čar a kouzel tolerována.“ 

„Fajn, tak mě vyhoďte!“ oznámil Ron, došel ke stolu a všechny svoje věci naházel do batohu. 
„Je mi to jedno. Fredovi a Georgovi se daří docela dobře i bez pitomého diplomu z Bradavic. 
Takže já to taky zvládnu,“ a zamířil ke dveřím. 

„Potřebuješ OVCE, abys našel slušnou práci!“ volal za ním Harry, aby ho zastavil. 

„Ty a moje máma se v poslední době shodnete úplně na všem, že?“ odsekl Ron. „Říkám ti, že 
Fred a George měli dobrý nápad. Měli dost kuráže a odvahy, aby se nesmířili s tou krávou 
Umbridgeovou, a já mám dost úcty k sobě a k Nebelvíru, než abych se smířil s ním!“ 

Pak otevřel dveře takovou silou, že je téměř vyhodil z pantů. „Nechoď,“ prosil ho Harry. „Něco s 
tím uděláme. Proboha, já třeba napíšu kus za tebe!“ 

„To ti nedovolím,“ vložil se do toho Snape. „Esprit de corps je určitě dobrá věc, ale v tomto 
případě je to pan Weasley, kdo musí dostat lekci.“ 

„Podívej, já vím, že ho nenávidíš, ale...“ 

„Pane Pottere,“ odpověděl mu Snape a z jeho hlasu čišel mráz. „To, že jste můj syn, 
neznamená, že jste dostal carte blanche, abyste mě mohl kritizovat, zejména ne v přítomnosti 
někoho dalšího. Jako otci mi náleží jistý respekt.“ 

„Jdu, předtím než sešlu nějakou nepromíjitelnou kletbu!“ zavřeštěl Ron a utekl, aniž by se 
obtěžoval zavřít za sebou dveře. 

Snape za ním zavřel krátkým mávnutím hůlky. 

Harry se zhluboka nadechl. „Dobře, takže teď je pryč, takže to můžeme probrat. Co si k čertu 
myslíš, že děláš? Nemůžeš Rona vyhodit!“ 
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„Samozřejmě, že mohu,“ odpověděl Snape stále stejným chladným tónem. 

„Ron toho udělal pro školu strašně moc,“ řekl Harry pevně. „Brumbál s tím nikdy nebude 
souhlasit.“ 

„Ne? Takže si zopakujeme fakta, ano?“ jedovatě se na Harryho usmál. „Takže za prvé: Ronald 
Weasley není předpokládaný zachránce kouzelnického světa, který musí být za každou cenu 
chráněn před nebezpečím zvenčí. Takže vůči vyloučení není imunní. Za druhé: Odporným 
způsobem pomlouval člena učitelského sboru v přítomnosti jiných studentů. To je velmi 
pohoršující chování a za třetí... Přestože já jsem rozumně navrhl alternativu k vyloučení, on ji 
odmítl splnit tak, abych byl spokojený.“ 

„Ta vaše takzvaná alternativa je debilní! A vy to víte!“ Křičel Harry. „A není to tak, že by Ron 
rozšiřoval své pomluvy po celé škole. Bylo to jen tady dole a jen jednou. A pak sklapl a nikdo 
mu stejně nevěřil, takže to vaší pověsti nebo kariéře nijak neublížilo!“ 

„Ale stejně mě pomlouval.“ 

„Kdybys chtěl vyloučit každého studenta, který tě pomlouval, nezbyla by tu ani polovina školy! 
My všichni jsme si mysleli, že jsi hnusný bastard, který pomáhá Voldemortovi a ty jsi dělal 
všechno proto, abychom si to samozřejmě mysleli. Takže jsme tě pomlouvali!“ 

„Jak říkáš, chtěl jsem, aby tomu studenti věřili. Ta neupřímnost sloužila potřebám Řádu. Kdokoli 
chytrý dost na to, aby si udělal nějaký závěr, si udělal takový, jaký my jsme chtěli.“ 

„Vraťme se zpět před to, že Řád potřeboval někoho klamat. Když už mluvíme o Řádu, 
Weasleyovi budou chtít tvou hlavu, jestli ho necháš vyhodit a stejně tak Brumbál,“ podíval se 
Harry na Snapea vítězně a založil ruce na hrudníku. 

Učitel Lektvarů nevypadal, že by mu to dělalo starosti. Dokonce ani nezvýšil hlas. „A ujišťuji tě, 
že ředitel školy bude mít na věc stejný názor jako já, bez ohledu na to, jaké argumenty mu 
předloží Arthur a Molly. Je velmi těžké sehnat učitele Lektvarů. Jen málokdo z nás má trpělivost 
pracovat s dětmi...“ 

„Včetně vás!“ vztekal se Harry. 

Snape toto přerušení absolutně ignoroval. „Albus Brumbál mě nepochybně potřebuje víc než 
náklonnost nižšího úředníka z odboru zneužívání mudlovských věcí.“ 

„Dobře, možná, že máš moc Rona vyhodit,“ uznal Harry a došel ke Snapeovi. „Ale prosím tě,“ 
naléhal s prosbou v zelených očích. „Nedělej to, kvůli mně. Je to můj přítel.“ 

„On,“ zdůraznil Snape, „už tvůj přítel není.“ 

„Ale je a je vedlejší věc, co si o tom myslíte. To, co se počítá je, že já jsem stále jeho přítel, 
pane profesore.“ Natáhl se, položil dlaně na Snapeova předloktí. „Takže vás prosím, a jestli 
chcete, budu i škemrat, nevyhazujte Rona, pane, prosím, prosím. Kvůli mně.“ 

Harrymu se zdálo, že předtím, než mu Snape odpověděl, se naplnily jeho oči něčím, co 
vypadalo jako lítost. „Není na tobě, abys o tom rozhodl,“ poznamenal a setřásl Harryho ruce. 
„Nestrpím otevřený vzdor. Pokud dovolíš, musím do svého kabinetu, abych vyřídil papíry 
týkající se toho vyloučení.“ 

Když Snape zmizel v krbu, Draco vybuchl hlasitým smíchem. 

***

„Zmlkni, to není k smíchu!“ protestoval Harry. 

„Jdi do hajzlu s tím, že to není k smíchu,“ opáčil Draco a smál se dál. „Toho hajzlíka měli 
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vyloučit už tenkrát, když se mě pokoušel přinutit jíst slimáky, ale ne, každý si myslel, že to 
obrácení kletby ho vytrestalo dost. Na tenhle den jsem čekal roky!“ 

Harry se varovně zamračil, ale Draco se ani v nejmenším nenechal odradit. „Lámu si hlavu nad 
tím, jestli skřítkové pošlou nějaké šampaňské, když jim řeknu, že máme důvod k oslavě.“ 

„Jsi plný nenávisti!“ křičel Harry. 

„Do toho ho namočila jeho nebelvírskost,“ řekl Draco, chechtal se ještě hlasitěji a vyrážel slova. 
„To přesvědčení, že svět musí být fér. Ale on není fér, kdyby byl, ty bys nemusel žít léta s lidmi, 
kteří tě nenáviděli, a já nemusel ztratit podíl na penězích, když jsem se obrátil proti mému otci. 
Weasley potřebuje dospět. K čertu, každý alespoň s polovinou mozku by napsal dalších deset 
tisíc a bylo by to.“ 

„Ron si nezasloužil to, co mu Snape udělal!“ 

V Dracových očích se zablesklo. Něco nepěkného. „Aha, ty chceš diskutovat o tom, co si kdo 
zaslouží? Co si zaslouží Severus od tebe? Řekl jsi mu do očí, že věříš víc Weasleymu než jemu!“ 

„To ne! Snape nepopřel, že ten papír byl očarovaný!“ 

„Postavil jsi se na stranu Weasleyho, přestože Snape je tvůj otec a hlava koleje!“ běsnil Draco, 
přikročil až k Harrymu a řval mu přímo do obličeje. „Tvoje chování okolo celé té záležitosti 
trestu bylo od začátku do konce nechutné! Ztratil jsem přehled o tom, kolikrát ses pokoušel 
přimět Severuse, aby zmírnil Weasleymu trest!“ 

„Protože byl nesmyslný!“ 

„Ne, nebyl. Byl milosrdný, ty idiote! Severus velkoryse nechal Weasleyho psát věty, místo aby 
ho okamžitě nechal vyloučit, a proč si myslíš to udělal? Protože je Weasley můj dobrý přítel? Jdi 
do hajzlu, Harry, Severus ti ohromně nadržuje a ty děláš co? Týdny do něj hučíš, nadáváš mu 
sprostě do obličeje a nakonec se postavíš proti němu!“ 

„Stál jsem si za tím, co bylo pravda!“ křičel Harry. „Deset tisíc vět je odporná msta, to tedy je!“ 

„Ano? A co myslíš by se stalo mně, kdybych nařkl McGonagallovou, že ve svém volném čase 
souloží se studenty?“ vyštěkl. Když uviděl výraz na Harryho tváři, přikývl: „Tak co, konečně ti to 
došlo? Dovedeš si představit, že by mně nechala jen psát věty?“ 

„Ne,“ uznal Harry. 

„No tak vidíš,“ poznamenal Draco. „Severus stojí za tebou, jak se říká, ale nebudu se ně něj 
zlobit, pokud se jednoho dne rozhodne, že to nemá smysl. Ty si ceníš víc Weasleyho než 
člověka, který změnil celý svůj život, aby ti pomohl, tak toho nech! Nezasloužíš si být jeho 
syn!“ 

„Ty žárlíš,“ obvinil ho Harry. 

„Žárlím? Já?“ posmíval se mu Draco. „Na Nebelvíra tak zbabělého, že je ho potřeba nějak 
navnadit, aby se pokusil použít své nepatrné zbytky magie? Mohl bych shořet!!!“ parodoval 
Harryho obavy vysokým, jakoby dívčím hlasem. „Jo, žárlím. Já bych si opravdu, opravdu přál 
mít ve zvyku pošlapat všechny šance, které mi Severus dává. Přál bych si být tak pitomý, že by 
mi trvalo týdny identifikovat pár rostlin, nebo být tak ubohý, že by se ten zatracený had stal 
mým nejbližším přítelem, zatímco bych zcela ignoroval otce, který tu zcela jasně chce být jen 
pro mě...“ 

„Drž hubu!“ ječel Harry, ta kritika se ho dotkla. „Ty jsi žárlivý! Sám jsi to řekl, když jsi se dostal 
do potíží, Snape ti pomohl tak, že tě zplnoletnili, ale mě adoptoval! A ty jsi se nemohl přenést 
přes to, že si vybral mě, je to tak?“ 
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„Vybral si tě, jo!“ řval zase Draco na něj. „A já se na tom podílel! Ale dělá se mi špatně z toho, 
že ty sis nakonec vybral Weasleyho! Jdi k čertu, Harry! Vypadá to, jako by byl on pro tebe to 
nejdůležitější!“ 

„A co je nejdůležitější pro tebe, Malfoyi? Peníze! Jo, tak to je. Peníze, to je to, o co tobě vždycky 
jde!“ 

Draco zaťal ruce v pěst: „Jak tohle můžeš říct? Ztratil jsem zatraceně velkou hromadu peněz, 
když jsem se přidal v této válce k tobě, Pottere!“ 

„Houby velkou hromadu, věděls, že ti jich ještě halda zbyla!“ obvinil ho Harry. „Vím o tvých 
kontech, ty jediný máš nominální kontrolu, dokonce i teď. Jo, peníze to je tvoje. Proto jsi byl tak 
šokovaný, když jsem dal svůj trezor Snapeovi! A proto jsi mi, když jsi zjistil, že ho bude mít pod 
kontrolou až do mé dospělosti, řekl, že jsem blázen!“ 

„Jo, protože to byla od tebe pitomost!“ 

„Myslíš si to proto, že tvoje peníze jsou pro tebe všechno!“ 

„To není pravda! Podívej, kde žiju, podívej, co jsem si zvolil! Severus ví...“ 

„Já ti povím, co Severus ví,“ přerušil ho Harry ledovým tónem. „On ví, že bys bez váhání zvolil 
peníze, Malfoyi. Proč myslíš, že tě taky neadoptoval? Úřednice to navrhovala. Byla prakticky 
rozhodnutá. A Snape řekl ne.“ 

Draco byl v šoku, hroutil se Harrymu před očima. „On... on nechtěl,“ zmijozelský chlapec slabě 
opakoval. „Ty... ty lžeš.“ 

„Řekl, že ví, že dáš přednost hromadě galeonů, než abys ho měl za otce!“ 

„Harry!“ ozval se za ním šokovaný hlas. Ten hlas byl řezavě mrazivý. 

Harry se obrátil a viděl otce vystupujícího z pohasínajících plamenů letaxu. Byl tak zaujatý 
svými zlomyslnými argumenty, že přeslechl hučení plamenů. 

Harry se vyděsil, přemýšlel, co mohl Snape zaslechnout. To se rychle ukázalo. „Odečítám pět 
set bodů Nebelvíru...“ zařval učitel Lektvarů. 

„Ne, přestaň!“ přerušil ho Draco, světlé vlasy mu zavlály, jak se kvapně pohnul kupředu. 
„Neodebírej body! Polovina se strhne Zmijozelu!“ 

„To je pravda,“ souhlasil Snape, sklonil hůlku, ale jen na chvilku. „Dobře tedy. Zajímavé dilema. 
Nicméně, protože pan Potter není jediný Nebelvír, se kterým jsem dnes nespokojen, řešení je 
po ruce,“ zavrčel se zlým pohledem na Harryho. Pět set bodů odečítám Nebelvíru za pana 
Ronalda Weasleyho!“ 

Rozzuřený, že do toho zamotává Rona, Harry odsekl: „To je trochu jako deset tisíckrát opsat 
jednu větu, ne? Znáte jen směšně přehnané tresty?“ 

„Takže tobě to připadá směšné?“ řekl Snape hrozivě a z každé slabiky bylo slyšet znechucení. 
„Zřejmě jsem se v tobě zmýlil. Jak jsi mohl říct Dracovi takové věci?“ 

„Chceš říct, jak jsem mohl říct pravdu?“ 

„Tvoji pravdu, ne moji,“ odpověděl Snape. „Řekl jsem, že si vybral peníze? Řekl jsem, že jsem 
mu dal na vybranou?“ 

„Nedal jsi mu vybrat, protože jsi věděl, co by zvolil!“ 

„Nenechal jsem ho volit, protože to tak pro něj bylo lepší, pitomče. Pokud ti to náhodou 
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nevypadlo z paměti, starám se i o Draca.“ 

Pitomče, ne pitomé děcko. To bolelo. Ale Snape ještě neskončil. „A navíc, tahle informace byla 
soukromá a vyplynula z důvěrného rozhovoru. Víš, že jsem si přál, abys to respektoval a mlčel! 
A ty nejenom, žes to vyzradil, ale ještě mi připisuješ záměry, které jsem nikdy neměl. Zradil jsi 
mojí důvěru!“ 

„Řekl mi, že jsem pitomec!“ snažil se Harry obhájit. „Řekl, že si nezasloužím být váš syn!“ 

„Právě teď se chováš jako pitomec!“ prohlásil Snape tvrdě. „A nezasloužíš si být můj syn!“ 

Harry strnul a měl pocit, jako by v něm po těch slovech něco umřelo. „Pane profesore...“ 

„Ne!“ zařval Snape, popošel k němu a z očí mu sršela zloba. „Už ani slovo. To, co jsi řekl 
Dracovi, je neomluvitelné, absolutně neomluvitelné!“ 

„Ale...“ 

„Jdi mi z očí,“ přikázal Snape nápadně klidnějším tónem. To Harryho vyděsilo ještě víc. Byl 
zvyklý na křik a hrozby, v tom byl strýc Vernon přeborník. Ale tenhle ledový tón, který jako by 
říkal, že Snape se nebude už nikdy víc zajímat, jestli je Harry živý nebo mrtvý, ten byl horší, o 
hodně, hodně horší. 

Harry si nervózně odkašlal: „Pane profesore?“ 

„Jdi hned pryč, Harry. Už tě nechci vidět.“ 

Nikdy. 

To slovo zůstalo mezi nimi, nevyřčené a přesto skoro hmatatelné, a jeho síla zničila všechno, co 
se v několika posledních měsících stalo. 

Harry odešel do svého pokoje, práskl za sebou dveřmi, vlezl si do postele a zahrabal se pod 
deku.

Kapitola 54. JDI MI Z OČÍ

Jdi mi z očí. 

Jak hodiny ubíhaly, pronásledovala ho ta slova čím dál víc. 

Jdi mi z očí. 

Pořád doufal, že se Snape obměkčí, přijde a něco udělá, cokoliv. Potrestá ho. Vynadá mu. Bude 
s ním mluvit, aby tu hádku překonali. 

Ale nestalo se tak. 

Nechal Harryho úplně samotného. 

Po chvíli, muselo být už po půlnoci, přišel Draco, ale všechno, co udělal bylo, že rozzuřeně 
prošel okolo Harryho postele do koupelny. Harry slyšel zvuk tekoucí vody, ale žádný zpěv. Této 
noci ne. 

Pak Draco prošel místností nazpět a vztekle mával hůlkou, když zhasínal všechna světla. Poté 
trochu práskl dveřmi a Harry zůstal znovu sám. Draco se zřejmě vrátil ke spaní na gauči. 

Ráno se zdálo být hrozně, hrozně daleko. 

Nakonec Harry usnul, ale když se probudil, nepamatoval si nic jiného než dlouhé hodiny bdění. 
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Věděl, že je ráno jen proto, že Dracův očarovaný obraz ukazoval slunce zářící nad jezerem. 
Trochu vyděšený tím, že ani ráno se na něj Snape nepřišel podívat, se bleskově umyl a oblékl. 

Poté nakoukl do obýváku, aby zjistil, co Snape a Draco dělají. Byla sobota, jeho otec by měl být 
doma. 

V dohledu nebyl nikdo, dokonce ani Draco. V tom Harry zaslechl hlasy, přicházející zpoza 
zavřených dveří laboratoře. Docela se mu ulevilo, když pochopil, že ti dva spolu prostě jen na 
něčem pracují. To bylo obvyklé. Harry se k nim párkrát pokoušel připojit, ale strašně se nudil. 
Sice dostal při NKÚ z Lektvarů Nad očekávání, ale to bylo proto, že usilovně dřel a zoufale chtěl 
dokázat učiteli Lektvarů, jak mu těch pět let ve třídě křivdil. Ať už dopadla NKÚ jakkoliv, neměl 
tu vrozenou fascinaci tímto předmětem, kterou oni sdíleli. 

Když se Harry rozhlédl po místnosti, nemohl si pomoci, ale začal se cítit trochu vyděšený. Na 
stole bylo nádobí od snídaně; špinavé talíře dokazovaly, že Snape s Dracem snídali spolu, ale 
nepozvali Harryho, aby se k nim připojil. To se ještě nikdy nestalo. Ale na druhou stranu tu byl 
přichystaný talíř a spousta jídla. Jenže stejně nic nechtěl, neměl ani trochu hlad. 

Popravdě, jenom když se podíval na stůl, dělalo se mu špatně. Byla jeho přítomnost Snapeovi 
tak odporná, že s ním už nikdy nebude jíst? Ještě divnější, než to, že ho Draco ani Snape 
nezavolali na snídani, bylo, že nepřivolali domácího skřítka, aby odklidil věci ze stolu. Zdálo se, 
že nechali na něm, aby se postaral o špinavé nádobí. Pravděpodobně by mohl krbem zavolat 
skřítky, aby uklidili, ale Harry se raději rozhodl nádobí nevěnovat pozornost. 

Pokud mu bylo příliš špatně na to, aby jedl, cítil by se ještě hůř, kdyby uklízel po těch, kteří 
mohli. 

Odešel od stolu a uvědomil si, že jen tak postává přede dveřmi laboratoře. Chtělo se mu jít 
dovnitř a nějak to celé vyřešit, jenže se bál. Bál se toho hrozného chladu ve Snapeových 
černých očích. Bál se, že znovu uslyší Snapea říkat, jak strašně ho zklamal. Ale nebyl v 
Nebelvíru pro nic za nic. 

Strach nestrach, položil ruku na kliku a stiskl. Ale jediné, co zjistil, bylo, že je zavřeno. To bylo 
poprvé. Nikdy předtím nebylo zamčeno, když spolu Snape a Draco pracovali, vždy byl vítán, ale 
teď bylo jasné, že tomu tak není. 

Jak tam tak stál, nesly se k němu zevnitř hlasy. 

„Teď práškový lišejník, Draco,“ řekl Snape a znělo to naprosto soustředěně. Jako by na Harryho 
úplně zapomněl. Jako by na celém světě neexistovalo nic jiného než lektvary. 

„Minule to nemělo tenhle ten odstín oranžové, že?“ zeptal se po chvíli Draco. 

„Začaruj ten kotlík tak, aby víc hřál, dokud to nedostane rezavou barvu.“ Draco byl opravdu se 
Snapem spojen způsobem, který byl mimo Harryho chápání. Nezáleželo na tom, jak tvrdě při 
Lektvarech pracoval. Stejně neměl Dracovo nadšení a zápal. Nikdy předtím to Harrymu 
nedělalo starosti, nebo aspoň ne příliš, protože to vypadalo, že Snape ho má rád takového, jaký 
je. Jenže teď se věci vrátily tam, kde byly na začátku roku, předtím než tohle všechno začalo. 

Harry udělal něco neodpustitelného a Snape ho přestal mít rád. Odhodlaně si řekl, že je mu to 
jedno, popadl Salsinu bednu a odešel s ní zpátky do pokoje. 

Samozřejmě, že jeho pokoj nebyl přístěnek pod schody, ale cítil se stejně, jako tolikrát, když byl 
potrestán u Dursleyů. Velmi osaměle. Když ho vykazovali jako dítě do přístěnku, bylo to proto, 
aby ho potrestali, ale on brzy pochopil, že nejčastějším důvodem bylo, aby byl pryč, z dohledu. 

Jdi mi z očí, nechci tě už vidět. 

Harry se uzoufal do spánku a Salsa se mu omotala kolem zápěstí. 
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Když se probudil, bylo kolem poledne, jak ukazoval kouzelný obrázek, ale pohled do vedlejší 
místnosti mu prozradil, že nádobí od snídaně ještě pořád nebylo uklizeno. Draco a Snape stále 
ještě pracovali na tom samém lektvaru nebo možná na dalším. Harry se rozhodl, že se o to 
nebude dál starat. A co mu taky zbývalo, když ho tu nechali samotného. Pak jej napadlo, že 
nechat nádobí na stole je špatná strategie. Snape byl velmi zmijozelský a možná, že ty špinavé 
talíře byly vlastně nějaký test. Harry si sice nedokázal představit, co by to mohlo doopravdy 
znamenat. Samozřejmě, že při způsobu, jakým byl vychován, Harry věděl, že domácí práce 
navíc mohou být použity jako trest. 

Říkal si sice, že je to pitomost, protože odeslat nádobí pryč krbem není vůbec žádná námaha, 
ale nic jiného ho nenapadlo. Ale ať už to bylo cokoliv, trest či zkouška, Harry se rozhodl, že 
raději bude spolupracovat a postará se o to. Snape a Draco stále byli v laboratoři. Slyšel je tam. 

Možná by se Snapeovi nelíbilo, že Harry čekal až do poledne, než udělal práci, která měla být 
udělána hned. 

Došel si do svého pokoje pro hůlku, rozhodnutý, že pokud má odeslat nádobí pryč magií, měl by 
při tom použít hůlku. Wingardium Leviosa mu nefungovalo. Říkal si, že by možná fungovalo, 
kdyby dal do slov více síly, ale nechtělo se mu mluvit nahlas. Nechtěl, aby Snape slyšel, jak 
používá svou magii a selhává mu to. Nikdy předtím se za svůj nedostatek magie nestyděl. Byl z 
toho jen otrávený. Zejména tehdy, když přemýšlel o tom, že jeho neschopnost použít magii by 
skutečně mohla mít příčinu někde hluboko v jeho psychice. Ale nyní se cítil zahanbený. Nebo 
ještě spíš... bezcenný. Byl špatný syn a o nic lepší kouzelník. Věděl, že dokáže použít krb, i když 
potom, jak se popálil, nebyl nijak zvlášť dychtivý strkat do něj znovu hlavu. 

I když madam Pinceová mu poslala krbem knihy nejednou. Poprvé tím byl ohromený, zeptal se 
Draca, jak je možné, že cestou ty knihy neshoří. 

Draco se mu samozřejmě vysmál, že je skoro mudla a s opovržením v hlase řekl: „Víš, tomu se 
říká magie, Harry.“ Ta vzpomínka ho zabolela a donutila jej vzpomenout si na všechny další 
věci, které mu Draco v posledních několika týdnech řekl. 

Zmijozelský chlapec nebyl možná zas až tak marnivý, jak předpokládal, a všechna ta jeho péče 
o vlasy... byl jenom jakýsi druh kompenzace. Ale rozhodně byl hodně namyšlený, pokud šlo o 
jeho magii. Většinu času byl, co se týče Harryho nedostatku, trpělivý, ale jednou za čas vypluly 
na povrch jeho skutečné pocity s velkou silou. Dával s nelibostí najevo, že Harrymu tak dlouho 
trvá, než se jeho 'schopnosti' zase objeví. Přece jen trochu Harrym opovrhoval, protože je tak 
moc zranitelný. 

Harry se snažil sám sobě namluvit, že je mu to jedno. Nezajímá ho přece, co si Draco myslí. 
Jenže problém byl v tom, že nějaká jeho malá část se o to zajímala. 

Ještě zastrašenější, než předtím, Harry posbíral nádobí, včetně netknutého jídla, položil ho do 
krbu, pak tam hodil letax a zavolal do kuchyně. Vlastně nevěděl, jestli to je ten správný způsob. 
Snape a Draco zřejmě mají zvláštní způsob jak kontaktovat domácí skřítky, když dojedli, nádobí 
nejčastěji prostě zmizelo ze stolu. Ale fungovalo to, nebo alespoň se nádobí někam ztratilo. A 
to, že ho nebylo vidět, Harrymu naprosto stačilo ke štěstí. Vrátil se zpět, sedl si na postel, 
nechal Salsu, aby se mu proplétala mezi prsty a mluvil se svým mazlíčkem o všech 
problémech. 

Jeho důvěrníkem byl had, jak jednou zdůraznil Draco. Ale kdo jiný mu zbýval? Snape s ním 
mluvit nechtěl. To už bylo jasné. Takže Harry Salse vyprávěl a vyprávěl. Vysvětloval, jak Ron 
řekl věci, které neměl, ale byl za to už potrestán více než dost, jak Snape neposlouchá rozumné 
důvody, jak Draco překročil všechny meze a Snape také, tím, že odečetl pět set bodů za něco, 
co vůbec nebyla školní záležitost. Ty body ho opravdu trápily. Zejména způsob, jakým je Snape 
odebral. Jenom Nebelvíru. I když Snapeův syn přece musel být zároveň i ve Zmijozelu, 
znamená to tedy, že ho opustil? Salsa naslouchala. Nerozuměla tomu, co jsou to body, a 
neexistoval způsob, jak jí to vysvětlit. Ale čemu rozuměla, bylo, že Harry potřebuje teplé místo, 
kam by se stočil. Takové místo mi vždycky pomůže, řekla Salsa. Harry si vzdychl, kdyby tak pro 
něj byly věci stejně jednoduché. 
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Draco se vrátil pozdě odpoledne a vypadal nepřítomně a nepříjemně. Byl nepřirozeně bledý, 
světlé vlasy zplihlé. Pracoval nad kotlíkem víc jak deset hodin a to se muselo nějak projevit na 
zevnějšku. 

„Co jsi dělal celý den? Hrál jsi si s tím pitomým hadem?“ 

Harry sklopil pohled a skryl Salsu do dlaní. „Uklidil jsem nádobí, které jste se Snapem nechali 
na stole.“ 

„To muselo trvat celou věčnost,“ protáhl Draco tak opovržlivě, že se Harry cítil, jako by v něm 
něco uvadalo. Nepotřebuju Dracovu dobrou náladu, říkal si Harry. Ale opovržení zmijozelského 
chlapce mu dělalo takové starosti, protože možná bylo odrazem Snapeovy nálady. Oba jsou na 
něj rozzlobení. 

„Sklapni, Malfoy. Nechci se hádat, netoužím po boji.“ 

„To není zas až tak velké překvapení,“ odsekl mu druhý chlapec. „Trávíš tu už měsíce od své 
operace a pokoušíš se přivolat svou magii zpátky, abys překonal Pána zla. Většinou jsi, ale za 
celý den nezkusil ani jedno kouzlo a když Snape připravil věci tak, abys použil letax, ještě jsi se 
na něj naštval.“ 

Harryho trpělivost byla ta tam. „Vždyť víš, že mě to popálilo, takže mi řekni, kdo měl pravdu!!“ 

„Harry Potter má pravdu vždycky, že? Jsi přesně tak arogantní, jak Severus vždycky říkal! A víš, 
co mi řekl? Varoval tě před tou operací, říkal ti, že kouzelníci si nemají pouštět mudlovské 
lékaře k tělu, ale ty jsi trval na svém. Víš, co si myslím? Hledáš důvod, jak vyklouznout z této 
války!“ 

Harry viděl rudě. Jak mu může Snape přednášet o důvěře, když prozradil tak soukromé věci 
Dracovi. Předtím už o tom mluvil s Remusem, ale pro tohle není žádná omluva. „Ale ty jsi mi 
říkal, že mi rozumíš, pamatuješ?!“ ječel Harry. „Říkal jsi, že kdybys byl mnou, také bys nechtěl 
bojovat.“ 

„To, aby ses necítil tak hrozně,“ křičel Draco zpět. „Jenže my očekáváme, že chlapec, který 
přežil, bude lepší. Potřebujeme lepšího!“ 

„Neříkej mi tak!“ 

„Budu ti říkat, jak se mi zachce. Zbabělče... stačí to pro začátek? Kdyby ses mě zeptal proč, řekl 
bych, že jsi nadšený, že ti vyhořelo jádro a že nemůžeš dělat žádná kouzla.“ 

„Jo! A ty jsi zase vždycky nadšený jen z peněz.“ 

„Severus mi to o té adopci vysvětlil,“ vztekal se Draco. „Nemyslel si, že by pro mne byly peníze 
důležitější než on, ale nechtěl mě připravit o to málo, co mi zbylo. Když k němu stejně už 
náležím, i když jiným způsobem.“ 

Harry se otočil ke zdi a mazlil se se Salsou. Draco se šel osprchovat a tentokrát si zpíval, jakoby 
ho nic na celém světě netrápilo. 

Hodina večeře přišla a odešla, ale Harry zůstal ve svém pokoji. Snape tam také nebyl, což 
usoudil z toho, že ticho bylo rušeno tím, jak o talíř cinkala jen jedna vidlička. Draco evidentně 
jedl sám. Harry stále ještě neměl hlad, ale snědl pár malin v čokoládě, které mu Neville poslal k 
Vánocům a napil se vody z kohoutku v koupelně. Do zdravé stravy to mělo daleko, ale nic víc by 
jeho žaludek nezvládl. Chvíli si četl a našel, že arabská guma zahání zlo. Ale vyřešit tajemství 
Přání už mu zdaleka nepřipadalo tak lákavé. Cítil se hrozně unavený. Do ničeho se mu nechtělo, 
ne, když je na něj Snape rozzlobený. 

Celý dlouhý den čekal, že si s ním přijde jeho otec promluvit. Celý den... a ani jedno slovo. 

180 Kapitola 54. JDI MI Z OČÍ



Harry by si mohl myslet, že Snape čeká, až Harry udělá první krok. Jenže, kdyby to tak bylo, 
proč by se před Harrym zavřel v laboratoři? Bylo nad slunce jasné, že Snape nestojí o to, aby se 
okolo něj motal a Harry se velmi tvrdým způsobem naučil, že když o vás dospělí nestojí, je lepší 
být neviditelný. Takže zůstal celý den ve svém pokoji. Ale jak dlouho ještě může trvat, než mu 
Snape odpustí? Zmijozelští neodpouštějí snadno a Snape je navýsost zmijozelský. Jistě, ten 
incident s myslánkou nakonec Harrymu odpustil. Ale to bylo jiné. Před tím Snape Harrymu 
nevěřil, takže Harryho slídění nemohla být skutečná zrada. Byla to prostě jen hrubost. Harry 
svěsil hlavu, když o tom tak přemýšlel. Takhle to přece řekl i Snape. Věřil Harrymu, že uchová v 
tajnosti to, o čem se sociální kouzelnicí mluvil. Tentokrát zradil Snapeovu důvěru. Netušil, jak 
dlouho může trvat, než Zmijozel překoná něco takového. Jak zná Snapea, mohl by být 
rozzlobený velmi, velmi dlouhou dobu. Ale dost s těmi smutnými myšlenkami. 

Harry se šel osprchovat, aby si pročistil hlavu, ale nefungovalo to. Nakonec seděl na kamenné 
podlaze, nechal vodu, aby na něj dopadala a přemýšlel, co mohl udělat jinak. Potíž byla v tom, 
že celé to začalo Snapeovým zacházením s Ronem, které bylo pro Harryho prostě nepřijatelné, 
naprosto nepřijatelné. I kdyby to znamenalo smíření se Snapem, nemohl jeho chování 
odsouhlasit. Harry se utřel do ručníku a roztřásl ho chladný vzduch. Přál si, aby byl schopen 
udělat alespoň jedno nebo dvě ohřívací kouzla. Harry často měl takové myšlenky, ale dnes 
večer ho z nich mrazilo. Protože, jestli mu Snape nehodlá už nikdy odpustit, bude se ho chtít 
zbavit. Ale Harry přece nemůže odejít bydlet někam jinam, ne dokud je bez magie. Což 
znamená, že pokud získá svoji magii, ztratí otce. Nebo už ho ztratil? Nezasloužíš si být můj syn, 
Harry... body jen z Nebelvíru... jdi mi z očí. 

Když konečně vylezl z koupelny, uviděl Draca usazeného v posteli, jak čte Snapeův časopis o 
lektvarech. No samozřejmě, žádný div, že ho má Severus radši. 

„Doufám, že jsi už přestal trucovat,“ řekl Draco docela klidně, odložil svázané pergameny 
stranou a zhasl světla. 

„Já jsem netrucoval,“ pevně sdělil Harry zmijozelskému chlapci, prošel temnou místností a 
vklouzl do své rozestlané postele. 

„Tak jak bys nazval to, když je někdo celý den schovaný v pokoji?“ 

„Snape říkal, abych mu šel z očí, tak jsem to udělal.“ 

„Chápu,“ pronesl Draco. „Jsi mučedník. A to jsem myslel, že máš alespoň nějakou nebelvírskou 
kuráž.“ 

„Spíš si myslíš, že jsem zbabělec a hlupák,“ zlobil se Harry. „Není to to, co jsi řekl?“ 

„Co kdybychom se bavili o tom, co jsi řekl ty, Pottere?“ 

„Tys s tím začal!“ 

„Ne, začal jsi ty, tím, jak straníš Vlezlýmu.“ 

„Tak s tím si už nemusíš dělat starosti!“ vřískal na něj Harry. „Protože Rona už pravděpodobně 
vyhodili.“ 

„Podívej, už zase začínáš! Zajímá tě jenom Weasley!“ 

„Taky by tě možná zajímalo, kdyby tvůj přítel měl být vyloučen. Ale počkej, ty přece nemáš 
žádné přátele, takže to je možná ten důvod, proč nevíš, jak se teď cítím.“ 

„Je mi jedno, jak se cítíš! Jen chci, abys přestal být tak hnusnej na Severuse.“ 

„Já jsem hnusnej?“ lapal po dechu Harry. „A co on? Za celý den na mě nepromluvil ani slovo.“ 

„Jen tak pro tvou informaci, on nemohl,“ zlobil se Draco. „Nebylo mu úplně dobře. Jenže to ty 
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nemůžeš vědět! A proč? Protože jsi celý den trucoval, místo toho, aby ses namáhal přijít, a 
podíval se, jak mu je!“ 

„Těžko jsem se mohl přijít podívat, když jste byli v laboratoři zamčení.“ 

Draco šokovaně ztichl. „Dveře byly zamčené?“ 

„Nedělej, že to nevíš! Když o tom tak přemýšlím, stejně jsi je nejspíš zamkl ty!“ 

„Ne...“ ale pak se najednou Dracův tón změnil, najednou slova z jeho rtů plynula s tak 
překvapivou lehkostí, že bylo jasné... že lže. „Jo, máš pravdu, zamkl jsem. Už budem spát, co ty 
na to?“ 

Harry by přísahal, že něco není v pořádku. Bylo jasné, že to byl Snape, kdo před ním zamkl, ale 
proč tedy Draco lhal? Určitě ne proto, aby šetřil Harryho city, ne potom, co ho nazval 
zbabělcem, kreténem a bůhví čím ještě. Draco něco věděl, něco, co chtěl před Harrym utajit. 
Zase nějaké tajemství. 

„Co jsi mi neřekl?“ vybuchl Harry. 

„Nic.“ 

„Cože?“ 

„Vážně nic,“ protestoval Draco, „a já už chci spát.“ 

„Řekni mi, co se dělo dnes v laboratoři!“ ječel Harry 

„To ti musí říct Severus,“ odsekl Draco. „To se týká jen jeho, mě, díky Merlinovi, ne.“ 

A pak už, i když Harry naléhal, neřekl ani slovo. 

Nakonec ho Harry nechal spát, ale on sám spát nemohl. Nemohl si pomoci, ale přemýšlel, jestli 
za zamčením Snapeovy laboratoře a celodenní ignorací není něco víc, než jen to, že jeho otec 
nemůže zapomenout na jejich včerejší hádku. Možná, že ty zamčené dveře byly symbolem 
něčeho zásadnějšího, možná, že ho Snape vymazal ze svého života a tohle by mohl být 
zmijozelský způsob, jak takovou věc sdělit. 

Když rozzuříte Zmijozela, přestanete pro něj existovat. Jenže Snape ho teď vyhodit nemůže. 
Nemůže ohrozit Chlapce-který-doufejme-zachrání-všechny. 

Ale zřejmě ho Snape nemůže vystát. Jako by letošek neexistoval. 

Náhle se ho zmocnil neklid a rozhodl se, že už toho má právě dost. Snape mu mohl říct, aby 
zmizel, mohl dát příkaz, aby dveře byly zamknuty, ale Harry měl skrývání právě dost. Půjde za 
Snapem a promluví si s ním, když pro nic jiného, tak proto, aby zjistil, jak si stojí. Neschopen 
snášet nejistotu už ani o minutu déle, vylovil ty teplé huňaté ponožky, co dostal od Brumbála, a 
v pyžamu se vydal ke dveřím pokoje učitele Lektvarů. 

Zdvihl ruku, že zaklepe, ale pak si to skoro rozmyslel. Pokud se Snape ještě zlobí, možná není 
nejlepší nápad tahat ho z vyhřáté postele. Kdyby vzbudil uprostřed noci strýce Vernona, skončil 
by na zemi. Jenže Snape přece není strýc Vernon a on sám přece několikrát říkal, aby se za ním 
Harry nerozpakoval přijít, když ho potřebuje. 

Harry se rozhodl, že teď ho potřebuje. I když v tom tentokrát nebyla žádná noční můra ani 
divoká magie, on opravdu potřeboval Snapea vidět. Připravil se na nejhorší, zaklepal a hlasitým 
šepotem se ohlásil: „To jsem já, Harry, pane. Můžu jít dovnitř?“ 

Odpovědí mu bylo jen hluboké ticho sklepení. 
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Harry znovu zaklepal a zavolal, tentokrát hlasitěji. 

Ale bylo to k ničemu. Snape tam buď nebyl, nebo se rozhodl Harryho ignorovat. 

Ještě sklíčenější, než byl před chvílí, se Harry dovlekl zpět do postele, kde se mu prvně po 
dlouhých týdnech vkradl do mysli sen o minulosti a přítomnosti, aby se zakousl hluboko do 
Harryho duše. 

Znovu byl Štědrý den a oni byli v Devonu. Snape a Draco seděli na odrbané pohovce, zabráni 
do rozhovoru. „Ani jsi se nezeptal, jak jsem změnil Lotion-Potion,“ řekl Draco a zlomyslně se 
usmíval. 

„To je pozoruhodně pitomý název,“ komentoval Snape nakyslým hlasem. 

Draco se uculoval: „Já jsem to vymyslel, tak jsem to taky pojmenoval.“ 

„Nikoli, pane Malfoyi, vymyslel jsem to já, ty jsi jen přidal nějaké přísady.“ 

„Škoda, že to nemůžeme vyzkoušet hned, předpokládám, že budeme muset počkat...“ 

„Nemluv o tom, nechci, aby o tom Harry věděl.“ 

„Nemůže nás slyšet, chodí okolo toho starého dubu a mluví s hadem.“ 

Snape zdvihl obočí: „Venku je na Salsu příliš zima, nebude čilá.“ 

„Vzal ji v té krabici, co jsi mu dal,“ vysvětloval Draco. 

Harry chtěl slyšet víc, chtěl vědět, jaké další tajemství před ním Snape skrývá, jenže sen se 
najednou začal točit a vířit tak, až se mu zdvihal žaludek. Bylo to, jako by ho pohltilo tornádo a 
pak ho, bez dechu, vyplivlo na začátku dalšího snu. Jenže tenhle se netýkal minulosti, ale 
budoucnosti. Věděl to, protože byl ve svém pokoji ve Snapeově bytě a Dracův kouzelný obraz 
ukazoval vrbu mlátičku, které rašily z pupenů nové listy. 

Bylo jaro, časné jaro a Harry byl ve svém pokoji sám. 

Když se rozhlédl okolo, uviděl na polici, kde normálně bývaly jeho knihy a některé vánoční 
dárky, ležet obálku. Nic jiného, jen obálku. Byl zvědavý a tak došel k polici, rozlomil voskovou 
pečeť, kterou byla obálka uzavřena. Do ruky mu dopadl drobný klíček. Klíč od trezoru v 
Gringottově bance. 

Vyrušily ho hlasy, které k němu doléhaly z obývacího pokoje. Bezpochyby slyšel Amaelii  
Tistlethornovou, její vysoký hlas byl nezaměnitelný. Harry vrátil klíček do obálky, odložil ji a pak 
šel ke dveřím poslouchat a špehoval mezírkou ve dveřích Snapea, aby zjistil, o čem s 
čarodějkou mluví. 

„Nikdy,“ řekla, „opravdu nikdy by mě nenapadlo, že se setkáme tak brzy a ještě ke všemu za 
tak příšerných okolností.“ 

„Mám vám přinést ty dokumenty?“ zeptal se Snape a jeho hlas zněl odměřeně a profesionálně. 
„Chci to uzavřít tak rychle, jak jen to bude možné.“ 

Kouzelnice pevně stiskla rty: „Doufám, že mi porozumíte, když vám řeknu, že jsem pod velkým 
tlakem nedovolit vám učinit takové rozhodnutí.“ 

Na Snapeově tváři se rozhostil zlověstný výraz, jak mohl Harry ze svého stanoviště vidět. „A 
ani se nemusím ptát z které strany. On prostě rád tahá za provázky.“ 

„Bezpochyby se nepostaral o to, jak se to vyvinulo, ale...“ pokrčil Snape rameny, „obávám se, 
že je to nezbytné.“ Přimhouřil oči. „Doufám, že se jím nenecháte odradit.“ 
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„Samozřejmě, jediným zájmem Úřadu je vždy blaho dětí. Jste si jistý, že je to jediný způsob, jak 
tuto situaci vyřešit?“ 

„Jsem si naprosto jistý,“ odpověděl Snape a v rozhodném gestu zkřížil ruce na hrudi. 

„Rozumím tomu, že se váš názor změnil, ale je to tak náhlé.“ 

„Tohle je jen důsledek, předcházelo tomu mnoho událostí.“ 

Kouzelnice vstala, jakoby hledala cestu, jak zlomit mužovu tvrdohlavost. „Jsem si jistá, že ten 
mladý muž musí být zoufalý, když zvážíme...“ 

„Slečno Thistlethornová,“ řekl Snape klidně, ale rozhodně, „je čas skončit tohle období zmatků, 
my oba potřebujeme najít cestu z této neúnosné situace. Doufám, že jsem to řekl jasně.“ 

„Naprosto jasně, pane profesore.“ 

S těmi slovy mu čarodějka podala pergamen, Snape si ho vzal, přivolal si brk a podepsal jej. 

„Teď bych chtěla mluvit s Harrym,“ řekla Amélie Thistlethornová, „jistě chápete, že o tomto 
postupu musí být informován.“ 

Snape přikývl, přičemž mu pramen dlouhých černých vlasů spadl do tváře: „Bez pochyby.“ 

Harry se probudil roztřesený, vlasy mu téměř stály hrůzou, v očích děs z toho, co viděl. 

Pracovnice Úřadu, situace, která je nešťastná a neúnosná, to bezpochyby nemůže být Dracova 
adopce, kterou čarodějka navrhovala. Ve skutečnosti to vypadalo, že s tím, co se má stát, 
zásadně nesouhlasí. Ale co to mohlo být? 

Snape mluvil o někom, kdo tahá za nitky, aby tu věc zastavil - kdo jiný by to mohl být než 
Brumbál. Měl dost vlivu na to, aby dokázal Harryho adopci urychlit. Snape neříkal o řediteli, že 
je mistr šachu jen tak pro nic za nic. A nyní Snape a Thistlethornová připravovali něco, s čím 
Brumbál nesouhlasil. Něco, co mělo Snapea a Harryho dostat z neúnosné situace, ve které se 
nacházejí. 

A pak tu byl ten klíček od trezoru a fakt, že místnost byla podivně prázdná. Ve skutečnosti bylo 
všechno, kromě toho klíčku, pryč... 

Někdo mu sbalil všechny věci, aniž by mu o tom řekl. 

Ale to přece dává smysl, ne? Pokud Snape podepsal ty papíry, o kterých byl Harry přesvědčený, 
že ví, co znamenají, pak dává smysl, že měl zabaleno i to, že měl zpátky svůj klíček. 

První, co ho v panice napadlo, bylo, že to třeba není pravda. Měl přece spoustu snů a ne 
všechny byly věštecké. Ale náznaky tu byly, něco z minulosti, víření, něco z budoucnosti. A ta 
část, co se týkala budoucnosti, se vždycky vyplnila. 

Vždycky. 

Udělal všechno, co mohl, pro to, aby Rona neuhodil, ale stalo se to. 

Bylo naprosto nesmyslné myslet si, že by ho Draco Malfoy někdy nazval bratrem, ale stalo se to 
také. 

A nyní měl další věštecký sen. Něco dalšího, co se vyplní. 

Harry to tušil ještě před tím snem. Proč by ho jinak Snape nechal sedět celý den samotného v 
pokoji a trápit se? Když byl smutný před tím, Snape přišel a navrhl mu, aby hráli kouzelnické 
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Scrabble, ale tentokrát ne, tentokrát se nestaral. 

Takže to dávalo smysl. Všechno to bylo v tom snu. 

Snape se nechystá Harrymu odpustit, místo toho mu vrátí jeho klíč. Zavolá na Úřad a řekne, že 
adopce se neosvědčila, a vzepře se Brumbálovi, který ho bezpochyby bude žádat, aby dal 
Harrymu více času. 

Snape se nechystá dát Harrymu další čas, ten sen byl víc než dostatečně jasný. 

Chystá se ho zřeknout.

Kapitola 55. MOUDROST

Harry se téměř roztřásl. Odadoptovat? Je to to slovo, co hledá? 

Zatřásl hlavou, aby zaplašil nepodstatné myšlenky a pokusil se soustředit na to hlavní. Na ten 
sen. 

Dobře, takže měl věštecký sen o tom, jak ho Snape odadoptuje, což bylo, vzhledem k tomu, že 
se zatím všechny jeho věštecké sny vyplnily, dost děsivé. Samozřejmě, že tu byla ta událost, 
kdy ho Snape probudil s tím, že křičel v hadím jazyce, tehdy si také na chvíli myslel, že to byl 
věštecký sen, ale později o tom vážně pochyboval. Za prvé, nepamatoval si, co se mu zdálo, 
jestli tam po snu o minulosti následovalo víření a pak pohled do budoucnosti. A za druhé si 
nebyl úplně jistý, jestli Snape věděl, o čem mluví. Pořád ještě si nedokázal představit, jak by 
někdo v hadím jazyce dokázal křičet! 

Takže tenhle se pravděpodobně nedal počítat, a tak Harry musel čelit hrůze tváří v tvář. Jeho 
věštecké sny se vždycky vyplní a právě se mu zdálo, že na začátku jara už Snape nebude stát o 
to, aby byl Harry dál jeho synem. 

Samozřejmě, vypadalo to, že ho nechce už teď. Včerejší události tomu napovídaly. 

Ale s ohledem na Harryho situaci byly v tom snu některé věci prostě divné. Zdálo se mu, že měl 
sbaleno tak, aby mohl opustit sklepení a bylo jasné, že se vrací do věže. Ale Snape by ho nikdy 
nenechal opustit ochranu strážného kouzla, ne předtím, než by se Harryho magie úplně vrátila. 
Jenže zrušení adopce by stejně zrušilo i kouzlo, ne? Snape by takovou věc neudělal, i kdyby ho 
znovu nenáviděl. Ledaže... ledaže by Harry už tu ochranu nepotřeboval. 

Harry se zhluboka nadechl. Dobře, dobře, takže co ten sen mohl znamenat? Jestli je pravdivý, 
znamená to, že brzy z jara se jeho magie vrátí zpět. 

Ale co když to nebyl věštecký sen? Už předtím ho napadlo, že by tomu tak mohlo být. Ale 
panika si našla způsob, jak překřičet rozum. Teď, když už byl úplně vzhůru a klidnější, napadla 
Harryho důležitá věc. Takovýto věštecký sen ještě nikdy neměl. 

Protože tentokrát se mu zdálo o něčem, co ho doopravdy trápilo, o skutečném problému, který 
byl v jeho mysli. 

V Siriusově domě nešel spát s myšlenkou na to, že by dům v Zobí ulici mohl být zničen. Nebo s 
obavami, že udeří Rona, nebo s myšlenkou na to, že by ho ze všech lidí zrovna Draco Malfoy 
mohl nazvat bratrem. Tyto sny přicházely odnikud, zatímco tenhle... 

Včera večer šel spát opravdu zničený a dlouho přemýšlel nad tím, jestli mu Snape někdy 
odpustí. A nebyla to jen ta hádka, proč se cítil takhle, bylo to i proto, že Snapeovy dveře zůstaly 
celý den zavřené a v noci neodpovídal na jeho klepání. Když nad tím tak přemýšlel, mohl to být 
dobrý důvod. Měl starosti. Hrozně moc starostí. 

A pak šel spát. 
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Pamatoval si, co říkala ta mudlovská psychologická kniha o snech. Že odhalují naše nejhlubší 
obavy... 

To tedy vážně sedělo. Nikdy zcela neuvěřil tomu, že je Snapeův syn. Vždycky mu to připadalo 
tak trochu... šílené. Vždyť konec konců, pořád to byl Severus Snape. Byli příliš ovlivněni 
minulostí na to, aby tak brzy po adopci bylo všechno tak, jak má být. A pak tu byla ta příšerná 
hádka a způsob, kterým Snape odebral body, a ty hrozné věci, co řekl, bylo pochopitelné, že 
Harryho naplnily pochyby, jestli je tu chtěný, nebo ne. 

Každopádně, byl zvyklý na to, být nechtěný. Každému jinému pocitu těžko věřil a ještě hůř si na 
něj zvykal, takže možná, že ten sen nebyla věštba. Možná jen vynesl na povrch jednu z jeho 
nejsilnějších obav. Když nad tím takhle přemýšlel, všechno do sebe zapadalo. I ten klíč. Pro 
Harryho to, že Snape měl klič od jeho trezoru, bylo jisté potvrzení, jejich nového vztahu. Takže 
co jiného by si jeho mysl mohla nalézt, aby ho vyděsila k smrti, když ne to, že mu ten klíč bude 
vrácen? 

Ale co ta forma? Napadalo jej neodbytně. Minulost. Víření. Budoucnost. Pokud to byl prostě jen 
obyčejný sen, proč měl tuhle formu? Proč by se sen převlékal za něco víc, než ve skutečnosti 
je? 

To byla dobrá otázka, ale když se nad tím Harry zamyslel, dostal odpověď. Protože vím, v jaké 
formě věštecké sny přicházejí, řekl si sám pro sebe. Bylo to moje... jak tomu v té knize říkali...  
podvědomí, které se pokusilo z mého snu udělat tu nejhorší noční můru, jakou jsem kdy měl. 
Protože tomuto druhu snu budu věřit i po probuzení. A nebo se mě možná moje podvědomí 
pokouší varovat. Něco jako... podívej Harry. Tohle všechno by se mohlo stát... když i v další 
hádce nad sebou ztratíš kontrolu. Možná se mi moje mysl snaží sdělit, že bych na sobě měl víc 
pracovat, protože jinak bych mohl svého otce ztratit. 

A já ho ztratit nechci. 

Vážně, vážně nechci. 

Harry si řekl, že ať už ten sen byl varování, nebo jen noční můra, udělat první krok ke smíření, 
by určitě bylo dospělé. Zdálo se mu to jako celá věčnost, co se na začátku tohoto roku rozhodl, 
že se bude chovat o něco dospěleji. Ale pak na to tak nějak, ve všech těch zmatcích kolem 
adopce, zapomněl. 

Ale v jednom měl Draco pravdu. Schoval se do svého pokoje a trucoval. Teď mu došlo, že to 
opravdu bylo trucování a to bylo vážně hodně dětinské chování. I když byl naučený stát se 
neviditelným, když byl strýc Vernon rozzuřený, Snape není jako strýc a Harry to věděl. 

Ale konec konců, pomyslel si Harry, úplně nezrale se včera nechoval. Opravdu se pokusil věci 
se Snapem urovnat, ale ten byl nejdřív zamčený v laboratoři a potom neodpovídal na klepání 
na dveře ložnice. Možná, že byl ještě příliš naštvaný na to, aby mohl mluvit. A možná, že prostě 
jenom nebyl doma. Jak to měl Harry vědět? Nebylo by to poprvé, co Snape pracoval ve svém 
kabinetě, nebo ve velké laboratoři, až do svítání. 

Díky Bohu za pochybnosti, pomyslel si Harry. 

Tenhle sen mi k tomu dává velký prostor, řekl si sám pro sebe. Dokud měl alespoň nějaký 
důvod tomu věřit, byl rozhodnutý ten sen považovat za výplod své vyděšené mysli. Protože sny 
se mu přece zdály už dřív. Odhalují naše nejhlubší obavy. 

Takže... pokusí se udělat všechno pro to, aby se jejich vztahy se Snapem urovnaly a taky pro to, 
aby dobré zůstaly. A pak ten člověk přece nebude mít žádný důvod odadoptovat ho, že ne? 
Všechno bude v pořádku. 

Ale tvé věštecké sny se vždycky vyplní, šeptal mu v mysli protivný hlásek. Vždycky, vždycky, 
vždycky, vždycky. 
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Hrubě ho okřikl. 

Protože o tom nechtěl přemýšlet. Prostě nechtěl. Vykulil se z postele, popadl čisté oblečení a 
šel se do koupelny převléct a vysprchovat. 

***

Když se vrátil, Draco seděl na posteli. „Jsi brzy vzhůru.“ 

Hlas zmijozelského chlapce byl věcný. Nezůstaly v něm žádné stopy po včerejší kousavosti. 
Možná, že už na to zapomněl a byl připravený chovat se znovu přátelsky. To Harrymu dodalo 
odvahy. Nasadil vyrovnaný tón a připustil. „Moc jsem toho nenaspal.“ 

„Měl jsi noční můru?“ Dracův hlas zněl starostlivě a Harry se cítil ještě o něco hůř, než před 
chvílí. 

„Ne, jenom... cítím se provinile,“ přiznal tiše. „Neměl jsem říkat, ty věci o penězích. Je mi to 
moc líto.“ 

Draco pokrčil rameny, jako že je to jedno, ale Harrymu se to gesto zdálo strojené. 

Bez nápadu jak pokračovat, Harry navrhl. „Co bys chtěl ke snídani? Objednám ti něco 
vhodného...“ 

„Jdi se nasnídat se Severusem,“ doporučil mu Draco. „Mám pocit, že vy dva jste si už dávno 
měli spolu promluvit.“ 

Harry se najednou cítil pod psa. „Ale ne... chci říct, já nechci. Teda chci...“ začal znovu. 
„Opravdu si myslím, že by tě Severus rád adoptoval...“ 

„Já vím,“ přerušil ho Draco. „Docela dlouho jsme o tom mluvili.“ 

„Tak se pojď s námi nasnídat,“ nabídl mu Harry. „Nechci, aby ses cítil osamělý.“ 

„Máš strach jít tam sám a čelit mu?“ zlobil ho Draco. 

Když to Harry slyšel, došlo mu, že to tak doopravdy je. Jedna věc bylo, přesvědčit sám sebe, že 
když se mu zdálo o tom, jak se ho Snape zřekne, nebyl to věštecký sen, ale něco jiného bylo 
uvěřit tomu. Jestliže se půjde nasnídat a ten člověk bude ještě pořád rozzlobený a nepříjemný, 
a bude trvat na tom, aby mu šel z dohledu... opravdu se mu nechtělo vyjít z pokoje, aby zjistil 
tohle. 

Draco pochopil, že se odpovědi nedočká a pokračoval. „Poslyš, neměl jsem o tobě říkat, že jsi 
zbabělec. Vím naprosto jistě, že nejsi. Tvá statečnost o Samhainu byla neskutečná a ukázala 
smrtijedy jako slabochy a já jsem uviděl pravdu a pochopil jsem, co jsem si to vlastně chtěl 
zvolit.“ Zmijozelský chlapec se podívat Harrymu přímo do očí: „Tak nějak pochybuji, že bych 
vydržel v jeho službách dlouho, to znamená, že tvůj absolutní nedostatek zbabělosti, mi 
zachránil život a to, co jsem řekl o tvé magii... Měl jsem jen na mysli, že jsem frustrovaný a dělá 
mi starosti, že to trvá tak neuvěřitelně dlouho a tak jsem měl pocit, že máš nějaký problém.“ 

Jo, problémy... jako třeba sen, který mu předpověděl, že se ho Snape zbaví. Jestliže si Harry byl 
něčím jistý, pak tím, že má problémy. Začínaly u toho, že nevěděl, jak se přiblížit ke Snapeovi, 
aby překonali jejich hádku. Co když ho otec stále ještě nenávidí. 

„Nebojím se Severuse,“ lhal a kousal si ret. „Ale, jen tak pro zajímavost, máš představu, jak 
moc na mě byl včera rozzlobený? Chci tím říct... mluvil o tom?“ 

„Byli jsme vážně moc zaujatí naši prací.“ 

Harry si nebyl jistý, co si o tom má myslet. A tak se rozhodl, že nejlepší věc, kterou může 
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udělat, je nechat to plavat. „Jsi si jistý, že se s námi nepůjdeš nasnídat?“ 

„Myslím, že si ještě lehnu,“ řekl Draco a teatrálně zazíval. Lehl si a zamával Harrymu. „Už jdi.“ 

A tak to Harry, po chvilce přemýšlení, jaké ho na druhé straně dveří čeká uvítání, udělal. 

***

„Dobré ráno,“ přivítal se s ním Snape klidně, když se Harry vynořil z ložnice. Byl začtený do 
Denního Věštce, kterého, když se Harry posadil, dal stranou. 

„Ehm... dobré ráno,“ odpověděl Harry pomalu a nebyl si vůbec jistý, jak se má chovat. Snape 
nevypadal, že by kypěl vztekem, ale Harry byl stejně pořád trochu vystrašený. Nalil si šálek čaje 
a potom užasle zjistil, že to vlastně je káva. Jejda. 

„Vím, že ji nemáš rád, vezmu si ji,“ navrhl Snape a vyčaroval konvici čaje spolu s novým 
šálkem, pak ho nalil a přidal mléko, přesně tak, jak to Harry měl rád. 

„Díky,“ zamumlal Harry a díval se na Snapea přes horní okraj svého hrnku a přemýšlel, co by 
měl říct. Možná něco neutrálního. Ale před tím, než ho cokoli napadlo, prolomil ticho Snape. 

„Bolela tě jizva?“ 

Harry téměř nadskočil. Jediné, co ho napadlo, bylo, že Snape zkoumá, jestli se mu náhodou 
nevrací magie. To je tak dychtivý zbavit se ho? 

„Ne, pane.“ S těmi slovy se mu uvnitř něco sevřelo. A ještě se to zhoršilo, když Snape naléhal. 

„Jsi si jistý? Ani trochu?“ 

Zavrtěl hlavou a rozhodl se, že bude lepší změnit téma hovoru. „Je ve Věštci něco zajímavého?“ 

„Dalo by se to tak říci,“ vzdychl Snape a posunul noviny po stole. Hrůza v okrese Lake, stálo v 
hlavním nadpisu. „Bylo tam včera obrovské setkání smrtijedů.“ 

Aha, tak proto se mě ptal na jizvu, pochopil Harry. Ten sen ho opravdu vyděsil, teď viděl 
dvojsmysly opravdu všude. Musí s tím přestat, nebo bude tak nervózní, že si přidělá ještě další 
problémy, musí se chovat, jako by bylo všechno v pořádku. „A ví něco Řád? Něco o tom, co 
Voldemort plánuje?“ 

Snape pokrčil rameny. „Celý ten masakr přežila jen jediná bytost. Kočka. Řád se odpoledne 
setká, abychom probrali, kolik vzpomínek jsou schopni Minerva, nebo Albus z toho zvířete 
dostat.“ Pak si správně vysvětlil výraz na Harryho tváři a zavrčel. „Ne, ty na to setkání pozván 
nejsi.“ 

Vypadalo to, jako že se věci vrátily do normálu. Harry odsunul křeslo a došel ke krbu, aby si 
objednal nějakou snídani. Když se jídlo objevilo na stole, Snape zdvihl obočí. „No ty máš, ale 
hlad.“ 

Hmm, možná, že to trochu přehnal, ale jen trochu. „Moc jsem toho včera nesnědl,“ omlouval se 
a začal si nakládat párky, vejce, francouzský toast a pořádně tlustý plátek šunky na svůj 
prázdný talíř. 

„Jak málo je ne moc?“ zlověstně se zeptal Snape. 

Harry si chvíli pohrával s myšlenkou, že by mohl přehánět, ale pak se rozhodl, že za těchto 
okolností, by to mohla být pěkná pitomost. „Pár sladkostí,“ přiznal, zrudl a začal jíst. 

„Pár...“ zamračil se Snape, pak si ho prohlédl. „Máš pocit, že jsi nemocný?“ 

188 Kapitola 55. MOUDROST



Harry se dlouze napil pomerančového džusu a přemýšlel, jak odpovědět. Mohl prostě říct, že 
ano a bylo by. Ale stejně jako před chvílí měl pocit, že když bude otci lhát, v tomhle běhu na 
dlouhou trať mu to nepomůže. A po tom snu, který měl, byl právě dlouhý běh to, co ho 
zajímalo. „Jenom smutný, myslím. Chci tím říct... byl jste na mě hrozně rozzlobený.“ 

„A proto jsi nejedl?“ zeptal se Snape nedůvěřivě. 

„Neměl jsem hlad.“ 

Snape se na něj chvíli díval, jako by o něčem přemýšlel, pak si ale místo odpovědi nandal 
vajíčka a začal jíst. Promluvil teprve, až když dojedl. „Našel sis včera nějaký čas na řešení 
nebelvírského Přání?“ 

„Ne, ani ne.“ 

„Pracoval jsi na svých úlohách?“ 

„Ehm, ne.“ 

Další upřený pohled. „Věřím, že se už dnes budeš cítit lépe.“ 

„Ano, pane.“ 

Snape přikývl, vstal a začal se oblékat do svého učitelského hábitu, který každý večer, když se 
vrátil ze svých přednášek, věšel vedle dveří. Harry se na něj díval zmateně. „Je neděle, ne?“ 
pak mu to došlo. „Aha, setkání Řádu.“ 

Snape si urovnával záhyby na plášti. „To je až trochu později. V tuto chvíli se musím připravit na 
schůzku s Weasleyovými.“ 

Harryho přešla chuť k jídlu. Vzpomínky na něj dolehly, odstrčil svůj talíř. Už se začal cítit o něco 
lépe, když zjistil, že se Snape na něj nezlobí, ale vzpomínka na Ronovy záležitosti přinesla 
všechen jeho vztek zpátky. Bojoval s tím, aby to potlačil, aby se tváří tvář Snapeovi dokázal 
chovat jako dospělý. „Ehmm, profesore... nemyslíte, že jste to trochu přehnal, to s Ronem a 
tak?“ 

„Ve skutečnosti jsem byl k hlouposti pana Weasleyho výjimečně trpělivý,“ řekl Snape vyzývavě. 

„Vy říkáte desetitisíci větám trpělivost?“ vydechl Harry. 

„Harry,“ zavrčel Snape a jeho podpatky zaklapaly po kamenné podlaze, když se blížil ke 
chlapci. „Proč si myslíš, že jsem požadoval, aby svůj trest psal tady?“ 

Harry zmateně přemýšlel. „Aby nemohl podvádět, říkal jste.“ 

„Nenapadlo tě, že jsem toho mohl docílit i jinými způsoby, kdybych si to přál?“ 

Harry pokrčil rameny: „Říkal jsem si, že jste měl Freda a George dost dlouho ve třídě na to, 
abyste měl představu, jak vynalézaví dokáží Weasleyovi být.“ 

Snape se pousmál a tiše pokračoval. „Předpokládám, že to možná také. Ale především jsem 
nutil pana Weasleyho, aby tu byl, protože jeho skutečný trest nebylo opisování.“ 

„Nechápu.“ 

Snapeovy vlasy se zavlnily, jak vrtěl hlavou. „Doufal jsem, že to nakonec pochopíš. Dracovi 
došlo skoro hned, o co tady doopravdy jde. Nebyl z toho nijak nadšený, ale řekl jsem mu, že 
nemá žádný důvod znepokojovat se. Ale ty... ty ses nad tím opravdu nikdy nezamyslel? Někdy 
nejsi vůbec zmijozelský.“ 
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Ta poznámka zabolela. Harry sice nevěděl, co měla znamenat, ale stejně. A co bylo horší, 
přineslo to zase zpátky všechen ten vztek, který se v něm tak dlouho hromadil. „Ale jsem také 
Nebelvír a... ale...“ polkl a přemýšlel, jestli je teď správný čas mluvit zrovna o tomhle. 

„Ale?“ zeptal se Snape mírně. 

To znělo, jako by byl ochotný přinejmenším poslouchat. Harryho zaplavil silný pocit, je tu 
chtěný. Ten sen byl prostě jen sen. Všechno bude v pořádku. „Je to, jako byste předpokládal, že 
budu jenom Zmijozel, a to já nemohu. Protože já nejsem Zmijozel jako vy, nebo Draco. 
Kdybyste mi své plány vysvětlil, místo toho, abyste kolem mě splétal léčky, skutečně bych to 
ocenil.“ 

Snapeovo obočí nad slovy splétal léčky vyletělo vzhůru. 

„Jako Samhain,“ vzdychl Harry, rozhodnutý, vysvětlit to lépe. „Vím, že si myslíte, že důvěra 
zrozená v boji, je nejpevnější. Zřejmě to souvisí s vaší teorií, že člověk se má učit ze zkušeností. 
Abych pravdu řekl, byl bych dřív uvěřil tomu, že Draco je upřímný, kdybych věděl, proč opustil 
Voldemortovu stranu. Všechny ty vaše pletichy mě akorát uvrhly na měsíce do napětí a pochyb. 
Máte představu, jaké to je, když si myslíte, že každou sekundu na vás někdo může seslat 
paměťové kouzlo?“ 

Snape si odtáhl křeslo a posadil se. V jeho výrazu bylo vidět zájem. „Předpokládám, že 
Weasleyovi mohou nějakou dobu počkat,“ rozhodl. „A pokud se ptáš, jestli vím, jaké to je, mít 
strach o život... Ano, vím, jaké to je.“ 

„Dobře. Byl jste zvědem u Voldemorta, takže vám věřím. Ale představte si, že byste tady, ve 
svém vlastním domě, měl každou minutu, týdny a týdny takový pocit a že byste odsud nemohl 
vůbec nikam odejít! Byla doba, kdy jsem si téměř myslel, že by mě Draco mohl otrávit. 
Nesmějte se, nedělám si legraci.“ 

„Vidím, že ne,“ zamumlal učitel Lektvarů. 

„A Hagrid, to je další příklad. Připravil jste mě o jeho přítomnost na dlouhé týdny, jen proto, 
abych použil krb. Ale oddělení od přátel, není cesta, jak mě přimět, abych více bojoval o svou 
magii. Jen se budu trápit a všechno bude horší. Protože já jsem Nebelvír a potřebuji své 
přátele.“ Harry se zhluboka nadechl. „Vychováváte mě, jako bych byl jenom Zmijozel.“ 

„Kterým jsi mohl bezpochyby být, kdybys neměl ten pošetilý nápad, přít se s Moudrým 
kloboukem.“ 

„Že jsem jím mohl být, neznamená, že jím jsem,“ vysvětloval Harry. „Byl jsem vychováván v 
Nebelvíru. Je příliš pozdě na to, vrátit čas zpátky. Je to část toho, kým jsem. A mimo to, kdybych 
tam nepatřil, tak by mě asi klobouk poslal do jiné koleje.“ 

Snape se na něj chvíli díval a potom potichu připustil. „Ne, patříš do obou. Teď už tomu 
rozumím.“ 

„Ale zapomenete na to pokaždé, když děláte nějaké... ehm... rodičovské rozhodnutí,“ prohlásil 
Harry. „Nebo to tak alespoň vypadá.“ 

„Takže co navrhuješ?“ ptal se Snape arogantně. 

„Mluvte se mnou,“ řekl Harry prostě. „Říkal jste, že se na věcech dohodneme a to je to, co 
chci.“ 

„To bylo, když jsem se dohadovali o pravidlech,“ poukázal Snape. „Ale chápu, co tím chceš říci.“ 

„Dobře,“ potvrdil Harry a říkal si, že je toho pravděpodobně už opravdu dost. Nebo alespoň 
prozatím. Nemyslel si, že by to Snape skutečně pochopil, protože intrikování bylo pro tohohle 
člověka úplně přirozené, ale možná, že příště bude o používání manipulace víc přemýšlet. 
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Zpátky k tomu, o čem mluvili předtím. „Takže říkáte, že Ronovo opisování, byla další ze 
zmijozelských intrik? Tak co tedy byl jeho skutečný trest?“ 

Snape se napil studené kávy, ušklíbl se, jakoby mu to nechutnalo a potom si objednal čerstvou. 
„Nejsem si jistý, jestli trest je zrovna to správné slovo. Jen jsem si prostě myslel, že když tvého 
přítele donutím strávit tady dost času, nakonec mu dojde, že jsi úplně v pořádku.“ 

Harry vyvalil oči, „takže ten trest byla jen záminka?“ 

Snape usrkával kávu a přikývl. „Ta adopce porušila vztahy k tvým nejbližším přátelům. Harry, 
několikrát jsi mi řekl, co pro tebe znamenají,“ počkal, než se na něj chlapec podívá, „nikdy jsem 
neměl v úmyslu, připravit tě o ně.“ 

Mluvíme o záměru v záměru... Chvíli trvalo, než to Harrymu celé došlo, protože tahle intrika 
byla postavená na hlavu. „Tak proč jste ho nechal psát tak strašidelný trest?“ 

Snape pokrčil rameny. „Ať už to bylo jakkoli, pan Weasley byl skutečně neposlušný.“ 

No to určitě, řekl Harry skoro nahlas, ale bylo mu jasné, že neomalenost by mu vážně byla k 
ničemu. „To je to, co jsem se vám pokoušel vysvětlit před chvílí,“ poukázal. „Vaše intriky jsou 
příliš zmijozelské. Kdybyste se mě byl zeptal, řekl bych vám, že to nebude fungovat.“ 

Ve Snapeově tváři se objevil poněkud posměšný výraz. „Jistě, ty jsi totiž expert na výchovu 
dospívajících chlapců.“ 

„Já jen znám Rona. Jemu to nedojde. On je spíše ten typ osobnosti všechno-nebo-nic.“ 

Snape vypadal, že nad tím přemýšlí. „A co tedy? Co bys mi poradil, kdybych o té věci s tebou 
mluvil před tím?“ 

„Že nás potřebuje vidět častěji dohromady a víc než to, potřebuje vidět, jaký jste jako otec, 
protože... často, když se mnou trávíte čas, chováte se spíš jako učitel.“ 

„To ty o mně pořád přemýšlíš jako o svém profesorovi,“ Snape chvíli přemýšlel, „a ne, že bych z 
toho měl nějakou radost.“ To bylo milé. 

„Ne,“ odporoval Harry. „To není pravda. Ale Ron si to určitě myslí. Podívejte... většinou, když nás 
viděl, tak jste mě zkoušel. Ron si pak určitě nezačal myslet, toto je Harryho otec.“ Harry polkl a 
překřížil prsty pro štěstí, ať už to bylo jakkoli dětinské a mudlovské. „Já... jen jsem se chtěl 
zeptat... dovolíte Ronovi, aby se příští rok vrátil, pane profesore?“ 

Snape vzdychl a znělo to pohoršeně. „Harry, já jsem měl pocit, že už si rozumíme, nemám 
nejmenší zájem na tom, nechat ho vyloučit.“ 

„Takže to byl všechno příšerný způsob, jak ho donutit, aby psal dalších deset tisíc vět?“ teď zněl 
pohoršeně Harry. „A jsem znova u toho, bez urážky, ale...“ 

„Proč,“ řekl Snape jedovatě, „pokaždé, když řekneš bez urážky, následuje něco vysoce 
urážlivého?“ 

„Ale snažit se ho donutit, aby napsal ten trest znovu, byl šílený nápad,“ pokračoval Harry. „Jak 
se měl Ron uklidnit a přemýšlet nad tím, co tu vidí, když kypěl vzteky?“ 

Snape zdvihl hlavu. „Pan Weasley rozhodl o svém trestu sám. Měl jsem v plánu, propustit ho 
odtud v momentě, kdy z jeho chování bude vidět, že pochopil, že tady nejsi v nebezpečí, takže 
to mohl opsat třeba jen stokrát.“ 

„Ale on si nemyslí, že jsem v nebezpečí!“ vysvětloval Harry. „On ví, a dokonce to i řekl, že si 
nikdy nemyslel, že jste... že jsem... že jsme... spolu.“ 
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„V to doufám,“ odpověděl Snape a překřížil ruce. „Ale přesto se chová, jako by ti ta adopce 
měla uškodit.“ 

Harry se zamračil. „A vy jste odvedl skutečně dobrou práci v tom, abyste ho o tom přesvědčil. 
Pravděpodobně si myslí, že mě trestáte stejným způsobem. Tím, že měsíce něco opisuji.“ 

Snape smutně zavrtěl hlavou. „V tom případě mi nezbývá, než přijmout tvou radu a zajistit 
panu Weasleymu možnost vidět nás častěji jako rodinu.“ 

„Takže ho nenecháte vyloučit?“ 

Nyní to byl Snape, kdo se mračil. „Co pak jsem už neřekl, že to nikdy nebyl můj záměr? 
Vysvětlil jsem celou situaci Weasleyům, včetně té záležitosti se špatně napsaným slovem a 
přesto, že ani oni příliš nesouhlasili s mými metodami, měli pocit, že nebude špatné, pokud se 
jejich syn naučí ovládat svou hysterii.“ 

„Kdy jste se setkal s Weasleyovými?“ zeptal se Harry a přemýšlel, jestli u nich byl Snape tuto 
noc. 

„Nesetkal jsem s nimi osobně, Harry. Členové Řádu mají různé prostředky, jak spolu 
komunikovat.“ 

No ano, Brumbál o něčem takovém mluvil. „Ale proč tedy, pokud už se vše srovnalo, jsou sem 
pozváni na schůzku?“ 

„Je nutné donutit pana Weasleyho, aby dokončil trest.“ 

Harry nad tím přemýšlel, byla to pitomost. Naprostá pitomost. Měl znovu pokoušet štěstí a 
hádat se se Snapem? Ten hloupý sen samozřejmě nebyl věštecký, Snape neměl v plánu ho 
opustit. Někde uvnitř to věděl stejně jistě, jako znal své jméno. Měl otce. Navždy. A on chtěl být 
synem. Přesto to neznamenalo, že slepě přijme všechny Snapeovy bizarní zmijozelské 
manipulace. Znamenalo to diskusi, dohodu, dávat a brát. 

„Nemyslíte, že Weasleyovi přijali tu adopci opravdu skvěle?“ zeptal se opatrně Harry, ve snaze 
přiblížit se k čemu chtěl pomalu, oklikou. Snape si toho zřejmě všiml a přistoupil na hru. Bavil 
se, když viděl, jak se Harry pokouší manévrovat. „Chci tím říct, že mohli být stejně nesnesitelní, 
jako Ron. Vždycky na mě pohlíželi, jako na další dítě v rodině. Ale zachovali se opravdu, 
opravdu skvěle, vůbec nic nenamítali.“ 

Snape mu věnoval dlouhý upřený pohled. Pravděpodobně přemýšlel, co bude následovat. 
„Arthur a Molly Weasleyovi jsou rozumní dospělí lidé.“ odpověděl nakonec. 

„Jistě, ale také mají své city,“ poukázal Harry a vyrazil na zteč. „Nemyslíte, že by ocenili, 
kdybyste jejich synovi ukázal trochu náklonnosti, když oni ji vždycky ukazovali vašemu?“ 

Snapeovi nosní dírky se rozšířily. „Výborně, Harry. Nicméně, je v nejlepším zájmu pana 
Weasleyho, neohrozit si tak blízké přátelství. Ten trest bude muset dokončit. A tentokrát si dám 
záležet, abych se v momentě, kdy tu bude, choval víc jako tvůj otec.“ 

Harry se kousl do rtu. „Oceňuji to, pane, vážně, ale celá tahle manipulace... nemám to rád, 
vážně ne. Chci tím říct, byl jsem vážně nešťastný, když jste mě donutil k používání krbu. Tak jak 
bych vám mohl pomáhat podvádět Rona?“ 

„Další možnost je, nechat ho samotného rozhodnut, kdy přijde na další návštěvu do sklepení.“ 

„Ne, alternativa je, přivést ho sem dolů nějakým šetrnějším způsobem.“ 

Snape se na něj zamračil. „To by mohlo, vyvolat nešťastný dojem, že profesor, mistr svého 
řemesla, si není schopen vynutit svoje požadavky na disciplínu.“ 
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„Jistě, skutečně se začínám bát o vaši pověst,“ Harry dodal nevrle, ale pak si uvědomil, že to 
znělo hrozně nezdvořile. „Omlouvám se, chtěl jsem jen říct, že si myslím, že pořád budete 
schopen vyděsit všechny...“ Do háje, to neznělo o moc líp, že? 

Nicméně, Snape se smál. „Já už ale vážně musím jít na tu schůzku s Weasleyovými, co jim tedy 
mám říct?“ 

Harry na něj chvíli tupě zíral. „Vy se mě ptáte? Předminulou noc jsem vás prosil o smilování.“ 

„Přiznávám, že jsem byl vážně rozzlobený tvou neschopností vidět, o co tady doopravdy jde, 
ale nyní, když znáš mé plány, si stejně myslíš, že jsou neuvážené,“ pokrčil rameny, „jsi můj syn, 
ne můj student. I když doufám, že jím brzy budeš. Ale přesto budeš vždy především můj syn. A 
jak jsem se dohodli, teď je čas a prostor na to, se dohodnout. Takže, co si přeješ, abych udělal?“ 

To Harryho uvedlo do rozpaků. Neměl žádný skvělý nápad, jak celou tuhle situace vyřešit, ale 
jedním si byl jistý. „Nenuťte ho do dalšího opisování, nebo čehokoli, co vypadá jako trest,“ 
dodával spěšně, při hrozivé představě, jak Snape nechává Rona drhnout podlahu bez magie, 
nebo něco podobného. „Ale líbí se mi ten nápad, aby s námi trávil více času, tak něco 
vymyslete.“ 

„Mám něco vymyslet,“ opakoval Snape a potřásl hlavou. „Konstruktivnější nápad nemáš?“ 

Harry se na něj podíval a začal se smát. „Ne. Věřím vám, že to dokážete zařídit, nyní, když víte, 
jak se cítím.“ 

„Jestli tohle není manipulace,“ poznamenal Snape, ale vypadal, že ho to docela těší. „Ale teď už 
vážně musím jít. Pravděpodobně se neuvidíme dříve jak večer.“ 

„Jo, v pořádku, schůzka Řádu,“ zamumlal Harry. „Stále používáte Siriusův dům? I po tom, co se 
tam stalo s Luciusem Malfoyem?“ 

„Ano, my stále ještě používám tvůj dům,“ zdůraznil Snape. 

Harry si na něco vzpomněl. „Říkal jste, že mi pomůžete sehnat nějakou právní pomoc...“ 

„To probereme večer, až se vrátím, ano?“ Navrhl Snape. 

„Dobře,“ souhlasil pomalu Harry. Vypadalo to, že je všechno v pořádku, nebo alespoň Snape 
nevypadal, že by se ještě zlobil. Ale Harry měl divný pocit, že všechny ty věci, které byly řečeny 
předminulou noc, stále ještě stojí mezi nimi. Jdi mi z očí, nezasloužíš si být můj syn. A Snape to 
tak musel myslet, když se rozhodl celý včerejšek Harrymu vyhýbat. Nemohl si pomoci, ale cítil, 
že by bylo lepší si o tom promluvit. Nezdálo se mu správné tu hroznou hádku prostě jen 
ignorovat. Když se věci ignorují, většinou se to celé ještě zhorší. Jako když se rozhodl ignorovat 
šepot ve zdech a několik studentů kvůli tomu zkamenělo. 

Už se nechtěl chovat tak nedospěle. Tentokrát ne. To rozhodnutí ho téměř roztřáslo. Nechtělo se 
mu o těch ošklivých detailech mluvit, opravdu ne. Ale měl pocit, že prostě musí. Jinak by ta 
hrozná slova pořád číhala skryta v jeho mysli. „Jo, dobře. Večer si popovídáme.“ 

Snape prošel dveřmi a otočil se zpátky, chvíli to vypadalo, že ještě něco řekne, ale po chvíli 
vyrazil beze slova dál do chodby. Mávl hůlkou a dveře se za ním zavřely. 

Harry se zhluboka nadechl a sám pro sebe si řekl přijetí. 

On mě vážně chce, vážně, vážně, vážně... 

Ale stejně byl trochu nervózní z hovoru, který je ještě čekal. 

***
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Jakmile se objevil Draco, nabyl Harry své rovnováhy a dojedl snídani. Zmijozelský chlapec se 
obsloužil sám a použil ohřívací kouzlo na vychladlé jídlo. Pak se zadíval přímo na Harryho a 
doporučil mu, „Určitě dnes dodělej svoje zkoumání přání dobra. Jak ti to jde?“ 

„Tys nás musel špehovat. Slyšels o tom mluvit Severuse.“ 

Draco toto tvrzení nepopřel. Dokonce ani nevypadal, že by mu to vadilo. 

„Nevím, jestli se na to dokážu soustředit,“ bručel Harry, obával se, co přinese Snapeovo jednání 
s Weasleyovými. Možná, že neměl tu záležitost nechat na otci, při pomyšlení na praštěný 
scénář, který ten člověk posledně vymyslel. Deset tisíc vět... 

„Potřebuješ něco dělat,“ trval na svém Draco. „Pomůžu ti, chceš?“ 

Tohle opravdu vytrhlo Harryho ze zasmušilých myšlenek. „Ty mi nabízíš pomoc při podvodu?“ 

Draco se opřel v křesle a smál se. „Zmijozelové vždycky podvádějí. Myslel jsem, že to víš.“ Pak 
trochu zvážněl. 

„Ale ne, já nechci podvádět.“ 

„Myslel jsem, že bych tě jen mohl postrčit správným směrem. Přeci chceš vědět, co ti tvoji 
spolužáci přejí, nebo ne?“ 

„Jo,“ přiznal Harry. „Půjdu pro tu knihu, co mi dala Ginny.“ 

„Není spěch, já se nejprve nasnídám. Ale pokud budeš shromažďovat knihy, vyndej si jednu z 
mého kufru, jmenuje se Byliny do lektvarů. Myslím, že by se mohla hodit.“ 

Pohled do Dracova kufru byla poučná zkušenost. Jaké množství věcí tam ten kluk měl! Harry 
nevěřil svým očím. Kufr měl kouzelnický objem, evidentně se do něj vešlo daleko víc, než by 
odpovídalo zjevným rozměrům. Možná, že bych si mohl něco takového přát o příštích Vánocích, 
přemítal. Zajímalo by ho, jak drahý takový kufr může být. 

Poté, co Harry shromáždil všechny svoje knihy a poznámky, položil je na stůl, ze kterého již 
Draco odstranil zbytky snídaně. Pak se ho zmijozelský chlapec zeptal, co zjistil. 

Harry se díval do svitku pergamenu. „Arabská guma zahání zlo, listy jahodníku jsou pro lásku a 
štěstí.“ 

„Jenom štěstí,“ opravil ho Draco. „Dostal jsi jen menší lístky, to znamená sekundární vlastnost.“ 

Harry si pomyslel, že si do něj Draco trochu rýpnul, ale nereptal. 

„Napovím ti k tomu, co ti chybí,“ nabídl mu Zmijozel „Až na ten modrý zvonek, vše ostatní 
znamená totéž. Stejné přání, znova... a znova. Myslím, že tvoji přátelé se pokoušejí ujistit, že je 
pochopíš.“ 

„A co mám chápat?“ 

„Najdi význam rostlin a porozumíš,“ pokrčil Draco rameny. 

Tak to Harry udělal. 

Když měl Draca po ruce, bylo snazší vyhnout se při hledání slepým uličkám. A v jeho knize bylo 
snad prakticky všechno. Ale stejně to nebylo úplně jednoduché. Kniha byla zaměřená hlavně na 
vlastnosti potřebné při výrobě lektvarů, takže Harry musel chvíli přemýšlet, než z toho dokázal 
usoudit jaká je jejich hlavní magická charakteristika. 

Uždiboval krůtí sendvič, když skončil s poslední položkou svého seznamu. Když s povzdechem 
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odložil brk, mohl říci jen: „Nejsem si zcela jistý, co s tím mám udělat.“ 

Draco se na něj podíval od svého oběda. „Už to máš ?“ 

Harry přikývl. „Modrý zvonek přeje pravdu. A mandle, kosatec, šalvěj a slunečnice, to vše 
znamená moudrost.“ 

„Deset bodů pro Zmijozel,“ žertoval Draco a souhlasně přikývl. 

„Polovina připadne Nebelvíru,“ odvětil Harry, pomyslel na to, jak Snape obešel kolejní počítadla, 
když měl vztek. To bylo hnusné a ne jenom proto, že to postihlo jen Nebelvír. 

„Jo, tak na to zapomeň,“ byla Dracova odpověď. „Takže teď znáš všechna přání. Nic tě 
nenapadá?“ 

Harry kontroloval svoje poznámky, pak zamumlal: „Hmm, je to od mých přátel velmi milé, ale 
nejsou příliš nadšení tou adopcí. Přejí mi štěstí a abych byl schopný odehnat zlo, 
pravděpodobně proto, že si myslí, že to potřebuji, abych přežil tady dole ve Zmijozelu.“ Podíval 
se na Draca, ale ten se nesmál. „Pak chtějí, abych poznal pravdu... předpokládám, že tím myslí, 
že jsem se zbláznil. Ale většina z nich mi přeje moudrost. To je v pořádku, vynasnažím se. Myslí 
si, že nevím, co dělám, takže mi přejí, abych viděl realitu a dokázal se s ní vypořádat.“ 

„Ano, tak to je.“ 

„Tak proč jsi říkal, že se těšíš, jak se budu tvářit, až to rozluštím?“ 

„Copak by nestačilo, aby ti přáli moudrost jen jednou?“ posmíval se Draco, „je to tak 
průhledné. Také je to ironie. Protože ať to vědí nebo ne, Severus je, jako otec, bezesporu 
moudrá volba. Kdo jiný než Severus zná tak dobře Voldemorta a přitom je na straně světla? Kdo 
další by tě mohl naučit temnou magii, kterou budeš potřebovat, abys přežil nadcházející bitvu, 
a přitom zajistit, že tě neovlivní tak, aby se ti stala osudnou. Severus tam byl. On prošel tím 
peklem na druhou stranu, takže ví, jak zabránit, abys šel stejnou cestou.“ 

Harry polkl. „Ty si... hodně jsi o tom přemýšlel.“ 

Draco pokrčil rameny. „Když tě adoptoval, já mohl odejít nebo zůstat. A já samozřejmě nemohl 
odejít. Ano, rozrušilo mě to, jak ty věci proběhly, ale překonal jsem to.“ 

„Skutečně lituju, že jsem řekl...“ 

„Musíš přestat s tím omlouváním,“ přerušil ho Draco. „Už ses dnes jednou omluvil. Je to v 
pořádku Harry. Zuřil jsem tehdy večer, ale myslím, že vzhledem k tomu, že jsem ti řekl pár 
pořádných nesmyslů a několik skutečných špinavostí, jsme vyrovnáni.“ 

Předpokládám, že jsme vyrovnáni... ta věta mu připomněla něco, co jednou řekl Snape. Zřejmě 
být vyrovnán se všemi, patří ke zmijozelské tradici. Zvláštní, jak se Draco a Snape vysmívají 
nebelvírskému smyslu pro spravedlnost, když sami jsou tak posedlí tím, být vyrovnáni... 

Jak tak přemýšlel o čestnosti, napadlo ho zeptat se na něco, co měl už delší dobu v hlavě. 
„Myslíš, že bych měl napsat poděkování, teď když jsem rozluštil Přání? 

„Vzhledem k tomu, že jsou obvykle určena miminkům, myslím, že ne,“ smál se Draco. „Bude 
stačit, až se sem Hermiona příště přihastroší, aby ses před ní zmínil o tom, že Severus je 
zosobněním moudrosti, a uvidíš její reakci.“ 

„Nebuď jízlivý,“ napomenul Harry druhého chlapce. „Dobře víš, že Hermiona o adopci už týdny 
nepromluvila.“ 

„A taky vím, že pokaždé, když sem přijde, zvedne nos, jakoby čekala, že něco vyčenichá.“ 
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„Chtěl bych vidět, jak by ses tvářil ty, kdybys měl strávit nějaký čas v nebelvírské věži,“ odsekl 
Harry. „Je to tvoje vina, že se tváří takhle, bez urážky, ale ty nevzbuzuješ příliš důvěry, Draco. Je 
nečistokrevná a ty jsi nevynechal jedinou příležitost, abys jí dal najevo, že to znamená, že je 
méněcenná.“ 

Draco ignoroval poslední obvinění a pokračoval, „a o tom právě mluvím, neměla by tu trávit 
tolik času. Tři nebo i čtyři odpoledne v týdnu, nemáš pocit, že tě kontroluje? Možná, že už 
nemluví o tom, že jsi k Severusovi nezdravě připoutaný, ale myslí si to, protože jinak by se tady 
pořád tak nepotloukala.“ 

„Jsem rád, když se tady potlouká,“ opáčil Harry chladně. „Mám ji rád, jestli jsi si toho nevšiml.“ 

„Je vážně pitomá!“ vybuchl Draco. „Neměla by to alespoň dávat tak najevo.“ 

„Je to kamarádka,“ opravil ho Harry a jeho vztek na Draca mizel, když mu něco došlo. 
Moudrost, pomyslel si. Nebelvírští si možná mysleli, že to je špatně, ale přesto to bylo úžasné 
přání. „Ona se doopravdy stará o to, co je pro mě nejlepší, jen se momentálně neshodnem na 
tom, co to vlastně je. Ale já jí to nevyčítám.“ 

Draco se zašklebil. 

Když si Harry připomněl, jak málo toho zmijozelský chlapec ví o skutečném přátelství, pomohlo 
mu to najít další slova. „Byl jsi vážně úžasný, pokaždé, když tu v poslední době byla. Chci říct, 
vím, že ti její názory jdou na nervy a jsem rád, že se do ní nenavážíš.“ 

„Myslím, že tomu pomáhá i to, že ona sama se také chová slušně,“ protáhl Draco. „Už dávno 
napodobuje moje dokonalé chování.“ 

„Myslíš třeba odposlouchávání?“ 

Draco měl tolik slušnosti, že trochu zčervenal, ale rychle ho to přešlo. „Jen se chci ujistit, že 
řekneš Nebelvírským, že jejich přání se vyplnilo, protože Severus je skutečně moudrá volba.“ 

Harry o tom nepochyboval, ale ať už respektoval Snapea jakkoli, věděl, že k dokonalosti má 
daleko. Ten jeho nápad s opisováním, byla naprostá pitomost od začátku až do konce. 

Ale zdálo se mu moudré, vyhnout se další hádce s Dracem, který obdivoval Snapea už tak 
dlouho, že jeho chyby neviděl. 

Harry je viděl. Ale také je dokázal přehlédnout. Snape není dokonalý, stejně tak jako není 
dokonalý Harry. Jenže... jenže on také neřekl, že si Snape nezaslouží být jeho otec, že? 

Není divu, že mu ten komentář způsobil noční můru. Nechtěl, aby se mu ještě jednou zdálo o 
tom, jak byl opuštěn. Chtěl, aby se věci mezi ním a Snapem urovnaly. Ráno se k sobě oba 
chovali přátelsky, ale Harrymu bylo jasné proč. Oba chtěli tu hádku nějak překonat, ale to 
neznamenalo, že by ji vyřešili. 

Ale budou to muset udělat, o tom byl Harry přesvědčený. 

A možná, že v tom právě byla ta moudrost.

Kapitola 56. ČAS NA KAKAO

Toho večera se Snape vrátil, právě když Harry a Draco večeřeli. „Hm, to vypadá dobře,“ 
poznamenal, když si unaveně věšel svůj hábit a sedal si mezi ně. Ale přes svůj komentář si 
žádné jídlo stejně nevzal. 

Vypadalo to, že pod Dracovým tázavým pohledem si Snape na něco vzpomněl. Jeho výraz 
potemněl, když přísně přikázal: „Draco, až příště přestane Harry úplně jíst, mohl bys mi to 
oznámit?“ 
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Draco se na Harryho vyčítavě podíval: „Tys včera nejedl? Vůbec nic? Myslel jsem, že si se vylezl 
najíst v jinou dobu, aby ses nám vyhnul.“ 

Harry zrudl: „Měl jsem trochu malin v čokoládě.“ 

„Harry,“ protáhl Draco, „jenom proto, že tě tvoji příbuzní trestali hladem, neznamená to, že tak 
musíš trestat sám sebe.“ 

„To jsem nedělal!“ 

„Ne?“ tázal se Snape, černé chladné oči upřené na Harryho. 

„Jen jsem neměl moc hlad,“ začal Harry vysvětlovat. „Já... já nevím. Myslím, že jsem se naučil 
vynechávat jídlo, když se necítím dobře.“ 

„Jako dítě si nevynechával jídlo, byl si týrán,“ opravil ho Snape drsně. „To už nikdy nedělej.“ 

„Nebudu,“ slíbil Harry a svraštil čelo. 

„Nebudu,“ zopakoval Draco, zavrtěl hlavou. „Ty to prostě jen tak řekneš. Kde je tvůj smysl pro 
strategii? Měl jsi skvělou příležitost vydírat Severuse, aby jedl pravidelněji.“ 

„Nechci nikoho vydírat.“ 

Draco se díval na Snapea, jedno obočí zdvižené: „On není schopen ani malého smysluplného 
vydírání? Kdy z tohohle kluka bude Zmijozel?“ 

„Harry by se bezpochyby byl schopen zachovat jako Zmijozel, pokud by si myslel, že to je 
nejlepší strategie,“ řekl Snape a záblesk v jeho černých očích nenechal nikoho na pochybách, 
že už o tomto tématu nehodlá diskutovat. „Ale to nemá v povaze.“ 

Harry Snapeův komentář přivítal, ale téma hovoru ho pořád znervózňovalo. „Máte hlad, pane?“ 
pokusil se ho změnit. „Mám vám něco objednat?“ 

„Večeřel jsem s Řádem,“ namítl Snape. 

„Myslel jsem, že nikdy nezůstáváte...?“ 

Snape vypadal pobaveně. „Harry, když jsem byl zvěd, bylo pro mě naprosto nevhodné příliš se 
přátelit se stranou světla. Nesměl jsem si pokazit reputaci. Mimochodem, pozdravuje tě Arthur 
Weasley. Je přesvědčený, že na mě máš dobrý vliv.“ 

„Více méně,“ tiše souhlasil Harry. 

„Taky si myslím,“ souhlasil Snape, ale jeho radost poněkud vyprchala. „Molly Weasleyová 
nebyla schopna na toto téma přestat mluvit. Ještěže dokáže mluvit a vařit současně, jinak 
bychom ještě teď všichni čekali na večeři.“ 

„Fíha, ona vaří?“ ptal se Draco netaktně. Pak předstíral, že se na chvíli zamyslel. „Aha, 
předpokládám, že musí, protože Weasleyovi si nemohou dovolit ani jednoho domácího skřítka. 
To je mrzuté. Bez urážky, Severusi. Tak co jste nakonec jedli, dušené útržky novin a kus staré 
boty?“ 

„Dělá skvělou sýrovou omáčku, abys věděl!“ vybuchl Harry a pak se otočil na svého otce a 
naléhal, „jak to šlo?“ 

„S Řádem?“ Harry měl na mysli Rona, ale Snape už začal mluvit. „Minerva vytáhla z paměti té 
kočky, že Voldemort se zřejmě pokusí rozšířit svůj vliv i za Kanál. Varovali jsme kouzelnickou 
společnost ve Francii, že by u nich mohly vypuknout útoky na nečistokrevné kouzelníky.“ 
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„Pán zla vybreptal své plány kočce?“ divil se Draco. 

„Radost z mučení mu vzala ostražitost a on přestal kontrolovat, co říká,“ uvedl to na pravou 
míru Snape. „Ta kočka, která byla náhodným svědkem zvěrstev v Lake Distrikt nerozumí tomu, 
co viděla, ale když z ní Minerva tahala ty vzpomínky, pochopila, co Voldemort říkal.“ Snape 
sepjal ruce a vypadal, jako když sám sobě dodává odvahu, než začne znova mluvit. „Draco, měl 
bys vědět, že jsou jisté náznaky toho, že tě Voldemort chce dostat živého.“ 

Zmijozelský hoch ztuhl se lžící na půl cesty k ústům: „Jaké náznaky?“ 

„Tvůj otec zrušil odměnu vypsanou na tvoji smrt, ale nabídku za tebe živého zvýšil třikrát. 
Studenti ze Zmijozelu teď budou mít motiv vytáhnout tě z Bradavických pozemků.“ 

Draco propadl depresi: „Pak by mě mučil.“ 

Snape souhlasně přikývl: „Bezpochyby, jako součást výslechu. Žiješ měsíce s Harry Potterem. 
Voldemort by byl zvědavý, co víš.“ 

Draco se roztřásl: „Omluvte mě, cítím, že potřebuju koupel.“ 

Harrymu se z výrazu Dracovy tváře sevřel žaludek. A nebylo divu, poté, co byl svědkem 
Samhainu, zmijozelský chlapec dobře věděl, jaký osud by ho čekal z rukou Voldemorta a nebo 
možná i vlastního otce. „Je mi to líto,“ zašeptal a, až když to vyslovil, pochopil, jak nesmyslně 
ta slova zní. Nikdy předtím nelitoval toho, že se s Dracem spřátelil. Ale nyní si uvědomil, že 
tohle přátelství přivedlo druhého chlapce do nebezpečí. 

Byl to hrozný pocit, naprosto hrozný. 

Učitel Lektvarů se nadechl: „Draco... mně je líto, že musím pokračovat ve špatných zprávách, 
ale musíš to vědět. Pan Weasley se sem zítra vrátí a bude pokračovat v trestu.“ 

Draco přivřenýma stříbrnýma očima sledoval Snapeův výraz. „Myslím, že je v tom něco víc. Že 
ano? Tak ven s tím, Severusi.“ 

„Harryho přítel s námi bude až do odvolání večeřet.“ 

Draco se ušklíbl: „Sůl do mých ran?“ 

„Separování Harryho od přátel ho oslabuje,“ klidně vysvětloval Snape. „A pokud tvůj život 
závisí na tom, jestli Harry bude dost silný, aby porazil Voldemorta, předpokládal bych, že tento 
nový plán podpoříš. Začneš se chovat k panu Weasleymu slušně. Je to jasné?“ 

„Jako Lubantum,“ mrazivě odpověděl Draco a otočil se k odchodu. 

Harry počkal, dokud se dveře ložnice nezavřely. „Lubantum?“ 

Snape unaveně mávl rukou. „To je kouzelnický křišťál. Docela proslulý, ačkoliv pochybuji, že 
Draco někdy nějaký viděl. Lucius by ho považoval za nevhodný, protože nepochází z Evropy.“ 

Harry si pomyslel, že to možná bylo více informací, než potřeboval, ale i přes své zaujetí 
vypátrat, jak to bude s Ronem, se nepřestával divit, jak to, že je jeho otec dnes o něco méně 
strohý než obvykle. „Takže... uhm, k Ronovi. Už ho nebudete nutit, aby opisoval, že ne?“ 

Prosím, řekni ne, pomyslel si. Prosím, prosím, prosím, řekni ne... 

Ironický pohled černých očí dával jasně najevo, že Snape přesně ví, na co Harry myslí. 
„Nakonec to byl sám pan Weasley, kdo vyřešil naše dilema. Podobně jako jsi to udělal ty, když 
sis ode mě před pár měsíci vyžádal další test.“ Tiše se zasmál. „Tvůj přítel poukazoval na to, že 
jeho hodnocení se náhle zhoršilo, protože byl donucen strávit spoustu času opisováním. Řekl, 
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že je pozadu ve všech předmětech. Co jiného jsem mohl udělat, než trvat na tom, aby se 
připojil ke každovečernímu doučování, které už tak jako tak pořádám pro další dva studenty z 
jeho ročníku?“ 

Harry zadržel dech: „Předpokládám, že když to slyšel, pokoušel se z toho vycouvat.“ 

„Hmm, velmi odhodlaně. Řekl jsem mu, že jeho studium je prvořadé a s ohledem na to můžeme 
jeho opisování ukončit na dobu, po kterou se bude tady učit a dokud ho neprohlásím za 
kompetentního ve všech předmětech.“ Snape se usmál. „Weasleyovi mě oslavují jako vrchol 
rozumnosti, takže když jejich syn chrlil námitky, nikdo ho neposlouchal.“ 

„A pak,“ doplnil ho Harry, „jste navrhl, že protože obvykle začínáme s naším opakováním po 
večeři, mohl by se k nám připojit.“ 

„Zásah,“ zamumlal Snape. 

„To by mu mělo dát příležitost strávit s námi spoustu a spoustu času,“ uvědomil si Harry. „A my 
musíme zajistit, aby to, co tady uvidí, nebylo jen učení.“ 

Snape jen přikývl. 

„Takže, vraťme se k dnešnímu ránu...“ navrhl Harry, „jsou v kouzelnickém světě nějací právní 
zástupci? Skutečně si nevím s některými věcmi rady. Můžete mi říct, co je třeba udělat, když...“ 

„Jedná se o tvůj dům? Můžeme to probrat u mě v kanceláři?“ 

Harry nevěděl, proč by vadilo, kdyby Draco něco z toho zaslechl, ale přikývl a následoval otce 
přes halu. „Tak,“ začal Snape, když zaklapl dveře a posadil se do jednoho ze dvou kožených 
křesel před stolem, „jak jsem pochopil, přeješ si toho majetku zbavit.“ 

„A Siriova trezoru,“ dodal Harry. 

„Klíč má Albus,“ oznámil Snape. „Jako vykonavatel závěti má instrukce podržet ho u sebe, 
včetně všech právních listin, až do tvé dospělosti.“ 

„Pak si musíme promluvit s ním.“ 

Harryho otec zavrtěl hlavou: „Řekni mi, proč tak spěcháš zbavit se toho, co si tvůj kmotr přál, 
abys měl?“ 

„Já...“ Harry si opřel hlavu o opěradlo křesla. „Vy víte, jak se cítím.“ 

Švihnutí Snapeovy hůlky probudilo k životu mihotající se plamínky ohně. „Ano. Cítíš se 
odpovědný.“ 

Harry zasténal: „Prosím, pane, musíme tu věc zase probírat? Vím, že na to máte jiný názor, ale 
já se cítím hrozně provinile.“ 

„Asi ano,“ uznal Snape a odložil hůlku. „Nicméně, je příliš brzy na to, abys ten odkaz odmítl. 
Možná, že časem to budeš vnímat jinak.“ 

S pohledem do ohně Harry prohlásil: „Nikdy na to nezměním názor. Nikdy, pane. Přísahám.“ 

„Harry, je ti šestnáct, ne šedesát.“ 

„V šestnácti jsem skoro dospělý.“ 

Když chtěl Harry pokračovat, zadržel ho Snape gestem ruky: „Věř mi, když ti říkám, abys počkal, 
jednoho dne mi za to možná poděkuješ. O Vánocích jsi mi řekl, že si chceš vyzkoušet, jaké to je 
být dítětem. Že chceš mít možnost být na někom závislý. Tak... můžeš se spolehnout na mě, na 
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moji prozíravost, v této věci? Harry... dovol mi zachovat se v této situaci jako tvůj otec.“ 

Když to bylo takto postaveno, bylo těžké odmítnout. Ve skutečnosti si Harry myslel, že by se 
měl začít hádat. Aspoň trošku, ale něco mu sevřelo hrdlo. „Dobře,“ přikývl, aby souhlas 
zdůraznil. 

Snape se na něj usmál: „Výborně.“ 

Harry si to nemyslel. Tedy ta část s otcem ano, ale ta s domem ne. Stále ho nechtěl. Vlastně to 
byl podivný pocit, myšlenka na to, že teď má někoho, kdo mu pomáhá s takovým rozhodnutím. 
Někoho, kdo se stará natolik, že mu dokonce dává rady, i když takové, které by radši neslyšel. 

Ne jen tak někoho. 

Otce. 

Cítil se méně osamělý, než byl po dlouhou dobu... tedy, ve skutečnosti méně, než kdy vůbec 
byl. To dalo Harrymu pravděpodobně odvahu, aby si troufl: „Co se týče Rona, můžu navrhnout, 
pane...“ Nebyl si jistý, jak to říct, tak se začal kousat do rtu. 

„Ano?“ 

„Jenom... pamatujete, jak jsem říkal, že on není tak důvtipný? Proč si s ním, až tu bude, 
nezkusíte promluvit? Myslím, aby pochopil, že je tady jako přítel vašich synů, ne jako... obtížný 
hmyz, který hodláte rozplácnout.“ 

„Budu s ním zacházet jako s vaším přítelem ve chvíli, kdy se tak začne chovat,“ poznamenal 
Snape s neúprosným výrazem v černých očích. 

„To od vás není fér - čekat, až on udělá první krok,“ poznamenal Harry. „Vy jste zodpovědný 
dospělý. Profesor. Měl byste být rozumnější.“ 

„Měl bych být?“ přejel ho Snape pohledem. 

Harry vzdychl: „Slyšel jsem, že v době, kdy jsem byl slepý, jste sebral Ronovi body jen za to, jak 
se díval. A neříkejte, že to byla jeho chyba. Celé roky jste strhával Nebelvíru body jen proto...“ 

„Ano?“ zeptal se Snape ještě zlověstněji. 

„Protože nenávidíte Nebelvír,“ řekl Harry přesvědčeně. 

„Já...“ na chvíli zmlkl, aby po chvíli pokračoval. „Mohu tě ujistit, že existuje jeden Nebelvír, ke 
kterému žádnou nenávist necítím.“ 

„Jo, já vím,“ zakřenil se Harry, ta myšlenka ho těšila. „Teď už ne.“ Když Snape nic neříkal, Harry 
pokračoval: „A popravdě si nemyslím, že nenávidíte Rona. Nebo Hermionu. No, možná 
nenávidíte Nevilla.“ 

„Nenávist je velmi silná emoce,“ byla celá Snapeova odpověď. 

Harry nevěděl, co tím ten člověk chce říct, ale měl pocit, že pokud budou v tomhle tématu 
pokračovat, mohlo by je zavést do nebezpečných vod, a tak jen řekl: „Přemýšlejte o tom, co 
jsem řekl, ano? Ron spíš uvidí, co má před nosem, když mu to nebudete otloukat o hlavu.“ 

„Ta kaskáda metafor byla otřesná,“ sdělil mu Snape. 

„Mluvím s otcem, nepíšu esej,“ odsekl Harry. 

„Ve tvých esejích jsou ty samé chyby,“ kontroval Snape. 
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„Tak promluvíte si s Ronem, nebo ne?“ zeptal se Harry naštvaně. 

Snape se na něj vážně zahleděl: „Zvážím to.“ Harry si řekl, že mu to pro teď musí stačit. 

Chvíli seděli potichu, Snape se díval do plamenů a očividně se prostě jen těšil z Harryho 
přítomnosti. Harry se cítil všelijak, ale určitě ne potěšeně. Hádka byla zjevně pryč, což bylo v 
pořádku, ale stále měl pocit, že si potřebuje s otcem promluvit. Draco a Snape hádku prostě 
přešli. Možná, že to nějak souviselo s jejich zmijozelstvím. Harry si nemyslel, že by byl zrovna 
přecitlivělý Mrzimor, ale ty věci, co mu Snape řekl, prostě ignorovat nemohl. 

„Já... já jsem trochu překvapený, že jste se už nezmínil o pátečním večeru,“ přiznal váhavě a 
otočil se směrem k otci. „Nemyslím teď tu část s Ronem, ale to mezi mnou a Dracem.“ 

Snape pokrčil rameny: „Ptáš se, jestli mám v plánu tě ještě nějak trestat? Myslím, že pět set 
bodů je postačující trest.“ 

„Body a to, že jste se přede mnou zamkl,“ dodal si odvahy Harry a kousl se do rtu, tentokrát 
tak, až to doopravdy bolelo. 

Snape na něj zíral, přes jeho temné oči přeletěl stín, a pak se v nich objevil údiv: „To ale nebyl 
trest, prostě jsem jen byl zaměstnaný.“ 

„S...“ Harry už měl na jazyku s Dracem, ale rozhodl se, že by mohl vypadat jako nevděčný malý 
spratek. „Něčím, co bylo důležitější než já,“ dodal, ale vzápětí pochopil, že to nevyznělo o moc 
lépe. 

„Nebylo to důležitější,“ opravil ho Snape a zavřel oči. „Prostě jen neodkladné.“ 

„Ale proč jste se přede mnou zamkl?“ vyhrkl a znělo to tak lítostivě, že se celý schoulil do sebe.
 
Když učitel Lektvarů otevřel oči, Harry si povšiml, že vypadá naprosto vyčerpaně, jako by ho 
trápila únava překračující všechny jeho fyzické síly. „To nic,“ pospíšil si, „myslím, že si 
potřebujete odpočinout, pane.“ 

Snape zavrtěl hlavou: „To může počkat, zejména potom, jak tvrdě jsem spal minulou noc.“ 

Harry zamrkal. „Tak proto jste neodpověděl na moje klepání?“ 

Snape ztuhl a pak se naléhavě zeptal: „Tys mě v noci potřeboval?“ 

„Ne... vlastně ano, ale jen proto, abych si s vámi promluvil. Měl jsem pocit, že jste se mi celou 
sobotu vyhýbal.“ 

Bylo slyšet vzdychnutí. „Přiznávám, že jsem se ještě pořád zlobil. Ale to není to, proč jsem 
zamkl dveře. Já... potřeboval jsem se zbavit všech rušivých elementů.“ 

„A to Draco není a já jsem?“ 

Snapeovy dlouhé vlasy se zavlnily, když to popřel: „Draco mi pomáhal s tím, s čím jsem byl 
zaměstnán. A ty...“ klesl hlasem. „Pravda je, že jsem zamkl, protože nechci, abys o některých 
věcech věděl.“ 

Harry se strnul, prsty zaťal do kůže na područce křesla a před očima mu začal tančit jeho sen. 

„Moje Znamení žhnulo,“ přiznal Snape tak potichu, že jeho hlas téměř zanikl v praskání 
plamenů. 

„Ta schůzka smrtijedů,“ zalapal po dechu Harry a zbledl. Jednou už se Snapea zeptal na to, jak 
to vyřešil, ale muž ho odbyl a tak na celou věc raději zapomněl. A teď pochopil, že neměl. 
„Dobrý Merline. Není žádný div, že jste byl ten večer na Rona tak protivný. Máte ty hrozné 
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bolesti často?“ 

„Bolest přišla až několik hodin po té, co tvůj přítel odešel. A k tomu jak často...“ odmlčel se a 
pak zdráhavě pokračoval, „našel jsem způsob, jak se s tím vyrovnat, ale je poněkud... 
nevkusný.“ 

Harrymu to náhle došlo: „Takže jste s Dracem celý včerejšek pracovali na léčbě.“ 

Snape potichu zaklel: „Léčbou bych to zrovna nenazval. Už jsi asi slyšel, že Znamení je v něčem 
podobné tvé jizvě, která vznikla kletbou? Že nemůže být odstraněno?“ 

Harry pomalu přikývl, oči hrůzou dokořán. 

„Nemůže být odstraněno magií,“ opravil se Snape, a najednou mluvil spíš jako učitel. „Kůže 
samozřejmě může být odříznuta. Ale jakmile se rána zacelí, Znamení se objeví znovu, což se 
stane nepřirozeně rychle, protože smyslem kouzla je nechat mě označeného. Rozumíš mi?“ 

Harry se pokoušel zbavit polykáním ohavné chuti, kterou měl najednou v puse. „Jo, takže ho 
odřezáváte znovu a znovu.“ 

„Je to nezbytné,“ přitakal Snape. „Ale bylo by to zbytečné, pokud bych neměl lektvar, který se 
nanáší do rány. Vyvinul jsem ho krátce po Samhainu. Naléhavá potřeba je matkou nápadu. 
Tento lektvar radikálně zpomaluje hojení, takže oddaluje další schůzku s nožem. Harry, nedívej 
se tak zoufale, přidal jsem samozřejmě do toho lektvaru silnou znecitlivující látku.“ 

„A včera...“ 

„Znamení se objevilo. Když Voldemort svolával svoje stoupence, cítil jsem to. Draco mi ho 
pomohl odstranit.“ 

Harry zahanbený tím, že zřejmě vypadá zhnuseně, řekl: „Byl bych vám pomohl, pane profesore. 
Draco není jediný, kdo na to má žaludek... aha, myslím, že vám rozumím, Draco vám pomáhal, 
protože jste na něj použil to, čemu ta kniha říká aversní terapie.“ 

„Začalo to takhle,“ vysvětloval Snape. „Ležel jsi slepý v nemocničním křídle a Znamení 
dorostlo, poprvé jsem si ho odstranil sám v Devonu. Léčitelka Marjigold tě navštívila v chalupě 
a dala mi mast, která fungovala překvapivě špatně... Bylo to předtím, než jsme se sem vrátili a 
já mohl vymyslet něco lepšího...“ Snape na okamžik, který se zdál nekonečně dlouhý, zavřel oči 
a odpočíval. Pak unaveným hlasem pokračoval: „Řekl jsem špatně? Mohlo by to klidně být dílo 
pana Longbottoma, tak neúčinné to bylo. Byly to skutečné pomeje, dost možná, že to z nich 
bylo vyrobeno...“ 

„Pane...“ odkašlal si Harry, pochopil nejen, že Snape je nezvykle nesoustředěný, ale že takový 
byl už tehdy, když mluvil o Lubantu. Jeho chování teď už dávalo více smyslu. „Možná byste si 
měl jít po tom všem brzy lehnout.“ 

„Ne, chci to dokončit,“ trval na svém Snape a rukou si přejel přes unavené oči. „Kde jsem to 
skončil? Už vím. Když pak moje Znamení znovu pálilo, rozhodl jsem se, že by Draco mohl mít 
prospěch z toho, když zblízka uvidí, co Voldemort dělá svým následovníkům.“ 

Snape si vykasal rukáv, úhledně ho stočil a odhalil rozsáhlý obvaz na předloktí. Harrymu to 
připadalo jako od mudlovských doktorů, jen náplast chyběla. 

Když začal Snape obvaz odmotávat, Harry vykřikl: „Pane profesore, nemusíte mi to ukazovat! Já 
vám věřím!“ 

„Nikdy mě nenapadlo, že by tomu tak nebylo,“ klidně odpověděl Snape. „Ale teď, když už o 
tom víš, není důvod, proč bys to nemohl vidět.“ 

Pod obvazem byla velká plocha... no, nejvíce to Harrymu připadalo jako syrové maso. 
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Snape vrátil obvaz zpátky na místo a sroloval rukáv dolů, a zatímco si pečlivě zapínal manžetu, 
začal mluvit: „Co se týče minulé noci, Harry. Já tě prostě neslyšel klepat. Doufám, že ses 
nedohadoval něčeho špatného?“ 

Harry se zastyděl, že o Snapeovi pochyboval. „Myslel jsem si, že jste odešel,“ mlžil. Snape 
pravděpodobně tušil neupřímnost, ale nekomentoval to. „A vy jste prostě jen spal.“ 

„Bylo to spíš kóma,“ připustil Snape. „Dokonce ještě ani teď se necítím být ve své kůži. A z toho 
můžeš obviňovat Draca. Když jsem byl otočen zády, nalil mi do mého ovocného čaje velkou 
dávku Bezbolestného spánku, který dělám pro tebe.“ 

„Ale ten je přece pětkrát silnější než normální!“ zalapal Harry po dechu. „Ó Bože! To od něj, ale 
byla hrozná chyba.“ 

„Ujišťuji tě, že to nebyla chyba,“ protáhl Snape. „Ten mladý muž viděl, jak jsem byl zničený po 
těch hodinách bolesti, pochopil, že přímý útok Znamení odsál všechnu moji magii. V tom 
případě je nerušený spánek nejlepší léčba. Myslel to dobře.“ 

„Ale co kdyby vám náhodou dal tolik, že by vám to ublížilo?“ 

Snape mu věnoval pohled: „Ujišťuji tě, že bych si byl hned vzal protijed.“ 

Harry se trochu ušklíbl: „Vy jste to tedy poznal?“ 

Snape tiše zavrčel. „Jsem přece Mistr lektvarů,“ poklepal si na nos. „Jen málo co mu unikne.“ 

„Předpokládám, že ne,“ mumlal Harry. „V tom případě mě překvapuje, že jste to vypil.“ 

„Když se tak dívám zpět, je mi jasné, že jsem si měl nejprve promluvit s tebou.“ Snape krátce 
opřel hlavu do dlaní, pak se narovnal, jeho temné oči hledaly oči Harryho. „Musím tě požádat o 
prominutí. Vím, že to není omluva... ale byla to několik hodin trvající agonie. Když se nad tím 
tak zamyslím, mohu jen říci, že jsem nebyl úplně při smyslech.“ 

„To je v pořádku,“ nadechl se zhluboka Harry. „Kofein musí být protijed k tomu lektvaru, ne? 
Říkal jsem si dnes ráno, že je to divné, že jste vypil všechnu tu kávu. Proč jste si nevzal 
Povzbuzující lektvar?“ 

„Já si ho vzal,“ řekl Snape. „Potřeboval jsem všechny svoje schopnosti na schůzku Řádu a 
kofein prodlužuje účinek Povzbuzujícího lektvaru, proto jsem jí vypil tolik.“ 

„Ale to už je všechno pryč,“ poznamenal Harry. „Možná, že byste si měl vzít ještě?“ 

Snape zavrtěl hlavou: „Myslím, že už jsem ti řekl, že lektvary nejsou lék na všechno. V tuto 
chvíli potřebuji prostě jen odpočívat. Docela normálně se vyspat. Člověk by řekl, že už jsem si 
na to s tím Znamením zvykl, když jsem to absolvoval už několikrát.“ 

„Nepamatuji se, že by někdy před tím byly dveře zavřené,“ poznamenal Harry. 

„V tak pozdních nočních hodinách, kdy ta bolest obvykle přichází, nebýváš vzhůru. Potichu jsem 
přivolal Draca a nechal tě spát.“ 

To dávalo smysl. „Ale proč s tím odřezáváním čekáte, dokud bolest nezaútočí?“ divil se Harry. 
„Vypadá to, že byste úplně mohl odolat Voldemortově volání, kdybyste odřízl Znamení, jakmile 
se začne ukazovat.“ 

Snape vzdychl: „To je rozumný předpoklad. Ale jsou tu další věci, se kterými musíme počítat.“ 
Znovu vzdychl, tentokrát dlouze a unaveně. „Je obecně známo, že jizvy způsobené kletbou 
nemohou být odstraněny. To maso, které uříznu se nerozpadne a vzhledem tomu, že je v něm 
obsažena Voldemortova magie, není to něco, co bych tu mohl nechat domácím skřítkům, aby to 
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prostě uklidili. Zrovna tak to nemohu nechat bez dohledu, bez fyzického kontaktu s mojí magií 
kouzlo začne být nestabilní a začne naplňovat vzduch a všechno okolo. Abychom tento problém 
vyřešili, pomáhal mi Draco vytvořit lektvar, který používám ke... skladování. Ten jsme dělali 
jako první. K večeru jsme se začali věnovat Znamení samotnému.“ 

„Ó, Bože,“ zaúpěl Harry při představě tolika hodin s planoucím Znamením... žádný div, že 
Snape neodolal touze ocitnout se během chvíle v kómatu. A žádný div, že potřeboval v 
laboratoři pomoc. „Jak jste to udělal v Devonu? Říkal jste, že jste si to poprvé uřízl sám, ale 
neměl jste ten lektvar na uložení, že ne?“ 

„Tehdy ještě žádný takový lektvar neexistoval. Ten vznikl až metodou pokusů a omylů.“ Snape 
se zamračil. „Zpátky k Devonu, Albus vzal Znamení s sebou pryč po té, co přinesl zásoby. 
Doufali jsme, že se nám podaří zmást Voldemorta, pokud by se mě pokoušel přes Znamení 
vystopovat. Ale jediné čeho jsme docílili, bylo, že se po Bradavicích začala rozlézat temná 
magie. Proto ta naléhavá potřeba Ukládacího lektvaru.“ 

„Jste vážně dobrý v tom, co děláte,“ řekl Harry obdivně. „A jste opravdu statečný!“ 

Snape se zamračil, ale neřekl nic. 

Když se Harry díval na Snapeovo předloktí, měl téměř pocit, že vidí skrz rukáv a obvaz tu 
krvavou ránu. „Musím si pospíšit a zabít toho čubčího syna,“ pronesl. „Protože dokud to 
neudělám, budete to muset snášet.“ 

Obočí se stáhlo až k mužovým očím. „Proč myslíš Harry, že jsem ti to neřekl? Máš daleko víc 
starostí, než by kdokoli tvého věku měl mít. Tohle je můj problém.“ 

„Ano, ale já ho můžu ukončit...“ 

Snape se naklonil dopředu, jeho tón byl naléhavý a jeho oči pro jednou nevypadaly jako 
nekonečný tunel, ale vyzařovala z nich skutečná starostlivost. „Jednoho dne bez pochyb ano. 
Ale teprve až přijde ten správný čas. Teprve až budeš dospělý a připravený. Pokud se poženeš 
do bitvy nepřipravený, prohraješ tu válku nám všem.“ 

Jak ten chlap může být tak zabedněný? „Ta válka mi může být ukradená,“ zaječel Harry, „ale o 
vás mám starost!“ 

„Aha.“ Vypadalo to, že se Snape trochu uvolnil. „Ano. Já... děkuji ti, Harry, je milé to slyšet, i 
přes tu hyperbolu.“ 

„Co?“ 

„Hyperbola? Přehánění. Jsem si jist, že válka tě také zajímá. A co se týče té péče o mě... pokud 
by ses mi pokusil pomoci dříve, než na to budeš připraven, moje situace by byla katastrofální.“ 

To byla samozřejmě pravda. Harry neochotně přikývl. 

„Dost o tom,“ rozhodl Snape. „Takže jsi za mnou šel uprostřed noci jen kvůli zamčeným 
dveřím?“ 

Řekni ano, naléhal někdo v Harryho hlavě. Řekni mu, že to bylo to jediné, co tě trápilo a 
všechno bude fajn. Protože všechno je fajn. 

Jenže jaký vztah chtěl mít se svým otcem? Takový, ve kterém by předstíral, že se netrápí, 
přestože by to nebyla pravda? To, co Snape řekl, bylo příšerné. Ano, teď to vypadalo, jako že to 
překonali, ale přestože Harry nechtěl otci nic vyčítat, nebyl schopen to prostě jen tak zamést 
pod koberec.. 

I když Snape mohl. 
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Harry si přitáhl kolena k hrudníku a objal je rukama. Díval se na otce dokořán otevřenýma 
vystrašenýma očima. Prstýnek, který nosil na krku, se mu najednou zdál neuvěřitelně těžký. 
Sáhl si pod svetr, vytáhl ho a otáčel ho v prstech. „Některé věci, co jste řekl, mě dost trápí.“ 

„Ve vzteku lidé snadno řeknou zraňující věci,“ odvětil Snape a díval se mu přímo do očí. 
„Myslím, že jsi dost velký na to, abys to věděl.“ 

„Ano, ale...“ 

„A uvědom si ještě jednu věc,“ přerušil ho Snape, „jsou to často členové rodiny, kteří nám 
řeknou ty nejhorší věci. Zamysli se nad tím. Věci, které jsme ochotni říct členům rodiny, by nás 
nikdy nenapadlo říci někomu vzdálenějšímu. Čím bližší je pouto, tím více jsou lidé ochotni 
testovat jeho možnosti.“ 

Harry se nedokázal zdržet jedovaté poznámky: „Podle tohoto měřítka bychom si s Dursleyovými 
museli být blízcí jako dva hrášky v lusku. Ti mi říkali hrozné věci bez přestání.“ 

Snape spojil konečky prstů. „Pravda, měl bych mít na mysli, že jsi patnáct let žil bez modelu 
normální rodiny. Možná bys mi mohl osvěžit paměť a připomenout mi, co jsem vlastně řekl.“ 

Harry pochyboval, že by Snape byl zapomnětlivý, ale jestli chce Zmijozel hrát takhle, proč ne. 
„Řekl jste, že to, co jsem řekl Dracovi, je neodpustitelné.“ 

„Řekl jsem, že je to neomluvitelné,“ opravil ho Snape. „A to není to samé.“ 

„A pak jste taky řekl, že si nezasloužím být váš syn,“ vyhrkl Harry. „Co to mělo znamenat?“ 

„V podstatě totéž, co neomluvitelné, řekl bych.“ Pak nahlas vzdychl a aby ukázal, že jeho paměť 
skutečně nepotřebovala osvěžit, pustil se do detailů: „Jsem přesvědčen, že moje přesná slova 
byla: právě teď se chováš jako pitomec a nezasloužíš si být můj syn. A v tenhle konkrétní 
okamžik jsi si to opravdu nezasloužil, očekávám od tebe víc.“ 

„Jo, ale způsob, kterým jste odebral body Nebelvíru, taky ukazoval, že už mě víc nechceš,“ 
pokračoval dál Harry a díval se na svoje ruce, ve kterých pořád žmoulal prsten. „A to mě vážně 
bolelo, možná ještě víc než ten komentář, protože ten mohl být řečený ve vzteku, ale nad těmi 
body jste se musel zamyslet. A nechal jste je tak.“ 

„Strhl jsem body na účet pana Weasleyho, ne na tvůj.“ 

„Ne, použil jste Rona, abyste mohl potrestat mě a nemusel potrestat Zmijozel. Jenže jestli jsem 
opravdu váš syn, jsem také Zmijozel. Odebrat body jen Nebelvíru bylo, jako by jste řekl, že už k 
vám víc nepatřím...“ Když Snape neodpovídal, Harry naléhal: „Vám to tak nepřipadá?“ 

Podíval se nahoru a zjistil, že ho Snape pochybovačně pozoruje. „Ty jsi měl pocit, že chci zrušit 
adopci?“ 

„Hm, jo,“ připustil Harry. „Já jsem měl o tom ošklivý sen. Protože... prostě jste řekl, že adopce 
se stala reálnou tehdy, když se stala reálnou ve vaší hlavě. A pokud by to tak už nebylo...“ 

„Ty kluku pitomá,“ zamumlal tiše Snape a vytáhl hůlku. Mávl s ní dokola a pronesl kouzlo, které 
znělo podobně jako to, které použil, když vyčaroval strážné kouzlo. Harry viděl, jak zářivá zeleň 
vystoupila z hlubin zdí. „Tady, Harry, tady je, chrání tě, pevné a silné jako vždy. A teď se dívej.“ 

Znovu promluvil a teď zakouzlil Tempus, ale strážné kouzlo se ani nepohnulo, zářilo pořád 
stejně. 

„To bylo časové kouzlo,“ vysvětloval Snape. „Ukázalo ti stav strážného kouzla za několik 
posledních dní. Viděl si, že by nějak blikalo?“ 

Harry zavrtěl hlavou. 
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„To kouzlo nezakolísalo, protože ani já jsem nezakolísal. Přál by sis vidět to kouzlo od okamžiku, 
kdy bylo spuštěno?“ 

„Ne,“ Harry chvíli přemýšlel, „ale pokud všechno, co jste potřeboval k tomu, aby to kouzlo 
fungovalo, byla víra, proč potom všechno to s Úřadem?“ 

Snape se odmlčel a také se zamyslel: „Řekl bych, že proto, že bylo potřeba, abys věřil také ty.“ 

„Jo, předpokládám, že bez těch oficialit by se mi to nezdálo opravdové.“ To bylo vidět i na tom 
snu, protože ten nebyl o ničem jiném než o legalitě. 

„Nicméně patřit k sobě legální cestou má jisté výhody,“ pokračoval Snape, „předpokládejme, 
že bys byl tak rozzuřený, že už bys dál nechtěl, abych byl tvým otcem...“ 

„To se nestane, pane,“ přerušil ho Harry, „přísahám!“ 

„Mluvím hypoteticky,“ pokračoval Snape, Harry si ale nemohl nevšimnout, že vypadá potěšeně, 
„jak jsem řekl, kdybys byl hodně naštvaný, mohlo by kouzlo začít blikat, ale vážně pochybuji, že 
by zmizelo úplně. Protože tohle kouzlo závisí na smlouvě stejně jako na vztazích. Chápeš mě? 
Jsi tu v bezpečí. Nic jiného než definitivní zřeknutí nemůže vymazat magicky stvrzenou 
smlouvu. A já tě ujišťuji... popravdě, já přísahám, že tě nikdy nezapudím. Nikdy. Rozumíš mi?“ 

Sen vybledl a rozplynul se v mlze, ze které povstávají noční můry. A tahle noční můra právě 
zemřela. Byl prostě jen hysterický. Nic v tom snu nebylo opravdové, natož prorocké. 

„Rozumím,“ zamumlal Harry. Ale jedna jeho část potřebovala být znovu ujištěna a tak slyšel 
sám sebe, jak se ptá: „Takže... takže si myslíte, že si zasloužím být váš syn?“ 

„Děcko pitomé,“ zaslechl tiše říkat vstávajícího Snapea. 

„Pojď sem, Harry,“ řekl a rozpřáhl ruce, aby chlapce pevně objal. Harry přitiskl obličej do měkké 
černé látky na otcově hrudi, a když slyšel tlukot jeho srdce, naplnil ho pocit bezpečí. Pravidelné 
ťuk, ťuk, ťuk. Ten rytmus byl stejně důvěryhodný jako ten muž sám. 

S vědomím, že je doma, se Harry pevně opřel o svého otce a schoval se v jeho náruči. 

„Naprosto si nepochopil, o čem tady celou dobu mluvím,“ zašeptal Snape a jednou rukou hladil 
Harryho vlasy. „To, co jsme, nemá přece se zásluhami vůbec nic společného. Přemýšlej o tom 
chvíli. Jak by si odporně otravný Nebelvír mohl zasloužit být mým synem? A na druhou stranu, 
jak by si bývalý smrtijed s hroznou povahou a katastrofálními rodinnými vztahy mohl zasloužit 
stát se otcem proslulého Harryho Pottera?“ 

Pro jednou Harrymu tahle fráze nevadila. Tentokrát ji Snape nepoužil proti němu, ale ukázal tím 
na podstatu věci. Z ramen mu spadla tíže, nasadil si Lilyin prsten, objal otce a pevně jej stiskl. 
Dlouho dobu tam stáli a jen tak drželi jeden druhého. 

Přijetí. 

Snape nakonec udělal několik kroků dozadu, v tmavých očích spokojený výraz. Pronesl 
inkantaci, která vrátila kouzlo zpět do zdí, a potom přísně oznámil: „Předpokládám, že musím 
napravit svou chybu.“ Jeho hůlka prolétla vzduchem. „Dvě stě padesát bodů přičíst Nebelvíru. 
Dvě stě padesát bodů odečíst Zmijozelu. Tak. Je to lepší?“ 

„Jo,“ připustil Harry. „I když si pořád myslím, že to nebyla školní záležitost, to, co jsem řekl 
Dracovi, nebylo to, jako kdybychom vyrušovali při vyučování.“ 

„Předpokládám, že mi chceš tvrdit, že kdyby Minerva přišla do věže a dva nebelvírští studenti 
by tam na sebe právě ječeli nadávky, prohlásila by to za soukromou věc?“ 
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„Věž je součástí školy, tohle je můj domov.“ 

Snape se zatvářil kysele, pravděpodobně proto, že strhl tolik bodů ze své vlastní koleje. 

„Dobrý pokus, ale myslím, že jsem jasně řekl hned na začátku, že nebudu v mém domě trpět 
žádné hádky.“ 

„Draco se hádal úplně stejně jako já,“ mírně poukázal Harry 

Každým coulem Zmijozel využil Snape příležitosti změnit téma hovoru: „Jak je to mezi vámi 
dvěma? Vypadali jste během večeře docela přátelsky.“ 

„Jo, jsme v pohodě,“ potvrdil Harry. „Omluvil jsem se.“ 

„A?“ 

„No... odpustil mi, předpokládám.“ 

„Hmm, myslím, že by pan Malfoy měl být účasten našeho rozhovoru.“ Snape pronesl kouzlo a 
za chvilku se ozvalo ostýchavé zaklepání na dveře. Snape je se zlověstným úsměvem trhnutím 
otevřel. „To je od vás skutečně milé, že se k nám připojíte, pane Malfoy. Kolik je hodin?“ 

Draco nad nesmyslností té otázky vytřeštil oči. „Okolo půl deváté, myslím...“ 

„Podívej se na hodinky,“ zavrčel Snape s důrazem na každé slabice. 

„Co to všechno má znamenat?“ ptal se Draco a očima hledal u Harryho pomoc. Jenže ten 
nechápal o nic víc a tak jen tiše pokrčil rameny. 

„Podívej se na svoje hodinky!“ vyštěkl na něj Snape. 

Draco to poněkud vyděšeně udělal, a pak odpověděl: „Je na nich napsáno: čas na kakao! Takže 
takhle je to, ty máš žízeň, Severusi! Takže mám objednat v kuchyni nějaké občerstvení?“ 

Snape bleskurychle chňapl Draca za zápěstí a přitáhl si ho blíž. Podíval se zblízka na hodinky a 
pak zavrtěl hlavou. „Omlouvám se za svůj omyl, myslel jsem, že budou ukazovat: čas omluvit 
se.“ 

„Aha.“ Draco udělal několik kroků dozadu a pak se díval střídavě na Harryho a Snapea. 
„Popravdě, to říkaly celý včerejšek.“ 

„Ano, já vím,“ protáhl Snape. „A skutečně jsi se omluvil? Harry nevypadá, že by si toho všiml,“ 

Harry zdvihl ruce: „Já si nestěžoval, řekl jsem, že jsme se udobřili.“ 

„Přesně tak, Severusi,“ potvrdil Draco, a když učitel Lektvarů stále vypadal skepticky, dodal, 
„nejsme prváci, nepotřebujeme ředitele koleje, aby nám říkal, co a kdy máme dělat.“ 

„V pořádku. Takže si teď oba sedněte,“ ukázal hůlkou na dvě kožená křesla. 

„Zdá se, že nám řekne, co máme dělat a kdy to máme dělat!“ postěžoval si Draco Harrymu. 

„Radši to udělej,“ doporučil mu Harry. 

Když byli chlapci na svých místech, Snape začal přecházet sem a tam jako by hledal vhodná 
slova. Pak se zastavil kousek před Harrym. „Ty,“ vyslovil každé slovo zřetelně, „jsi můj syn.“ 

Udělal pár kroků, podíval se Dracovi do očí: „Ty jsi zrovna tak můj syn, jen na to nemáme 
potvrzení.“ 
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Pak poodstoupil a pokračoval: „Jsme rodina, pánové. Nepochybně jsme velmi vzdáleni tomu, 
abychom byli typická rodina. Dítě, které se stalo sirotkem díky běhu událostí, dítě, které se 
stalo sirotkem z vlastní volby, a muž, který nikdy nepředpokládal, že bude rodičem, ale jsme tu 
a jsme rodina. A jako rodina se musíme snažit porozumět si. Zejména by měla ustat ta vaše 
věčná směšná rivalita. Jak jsem už vám oběma řekl, starám se o vás oba.“ 

Draco ze začátku vypadal ustrašeně, ale teď byl ve své obvyklé kousavé náladě: „A to všechno 
proto, že nemám rád toho Harryho nablblého kamaráda?“ 

„Na panu Weasleym ti nikterak nezáleží,“ připustil Snape. „Ale když tu je, máš pocit, že jsem 
tím, že věnuji tolik pozornosti obnovení jejich přátelství, dal přednost Harrymu před tebou.“ 

Draco chtěl něco odpovědět, ale Snape zavrtěl hlavou. 

„A ty,“ postavil se před Harryho, „se obáváš, že Dracovo zalíbení v lektvarech by mohlo 
způsobit, že s ním budu raději než s tebou.“ 

„Strávíte spoustu času tím, že se potloukáte kolem kotlíků,“ mrmlal Harry. 

Draco úžasem otevřel pusu: „Harry, pro smilování! Měl jsi matku a otce, kteří kvůli tobě 
zemřeli, a nyní máš Severuse, který by udělal to samé. A všechno, co mám já, je smrtijed, který 
je posedlý myšlenkou umučit mě a matka, kterou to ani trochu nezajímá.“ 

Harry si pomyslel, že Snape vypadá trochu vyvedený z míry: „Copak jsi mě neposlouchal? Patříš 
ke mě úplně stejně jako Harry.“ Zopakoval to tak nahlas, že téměř křičel. 

Draco založil ruce, trochu se zachmuřil a tiše pronesl, „Severusi, cením si všeho, co jsi pro mě 
udělal a chápu, že jsi si mě přál také adoptovat, ze srdce přál, byla, myslím, tvoje slova, ale 
skutečnost je taková, že k tobě nenáležím stejným způsobem jako Harry.“ 

Snape odtáhl ode zdi další křeslo a posadil se. Naklonil se dopředu a začal mluvit tak důrazně, 
jak ho snad Harry ještě nikdy neviděl. „Co si myslíš, že je rodina?“ zeptal se, černé oči upřené 
na Draca. „Kus papíru orazítkovaný nějakým pitomcem z ministerstva?“ 

Když Draco neodpověděl, začal si Snape třít spánky. 

„Je hrozně unavený,“ řekl Harry Dracovi, „tvou vinou. Už nikdy mu nedávej lektvar na spaní 
určený pro mě, skončil téměř v bezvědomí.“ 

Draco se rychle podíval na Snapea. „Ups, promiň Severusi.“ 

Snape zavrčel: „Draco, Harry se mnou potřeboval minulou noc mluvit a já ho ignoroval!“ 

„To jsem si nemyslel,“ naléhal Harry, „já jen... divil jsem se.“ 

Draco vrčel také: „Vážně, Harry. Měl bys myslet pozitivněji.“ Pak se v něm přece jen probudila 
kajícnost. „Neudělal jsem to pro to, abych ti přidělal starosti.“ 

Harry přikývl: „To je v pořádku, už to nechme být. Jak už jsem řekl, Severus je hrozně unavený. 
Myslím, že bychom mu měli přinést nějaké kakao a poslat ho do postele.“ 

„Pane Pottere, myslím, že jsem schopen se sám rozhodnout, kdy půjdu spát, děkuji.“ 

„Není zač,“ řekl Harry sladce a otočil se zpět k Dracovi. „Máš představu, jaké kakao má Severus 
rád? Silné, slabé, sladké nebo s nějakou příchutí?“ 

Draca pobavil Harryho nenucený tón a odpověděl teatrálním šeptem: „Nejsem si tak úplně 
jistý, že Severus je typ zrovna na kakao, ale jestli do něj chceme nějaké dostat, asi bychom mu 
do něj měli přidat trochu Galliana.“ 
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Snape na něj upřel poněkud nevlídný pohled a zavrčel: „Pane Malfoy, nemyslíte, že už jste mi 
toho do pití přidal až dost?“ Pak se uklidnil a důstojně jim sdělil: „Budu potěšen, pokud Harry 
objedná kakao, ale až skončíme. Teď mi, Draco, odpověz na tu otázku. Co si myslíš, že je 
rodina?“ 

„Pokud mohu říct,“ odpověděl Draco chladným hlasem, a Harryho napadlo, že to zní, jako by se 
bránil, „je rodina skupina lidí rozhodnutých donutit tě udělat, co oni chtějí, a kteří se tě bez 
milosti zbaví, pokud to neuděláš.“ 

Bylo v tom tolik hořkosti, řekl si Harry. Ale rozuměl mu. A podle toho, co říkal Snape před chvílí, 
on také. Učitel Lektvarů nevystavoval svou bolest otevřeně na odiv. Nikdy nemluvil o své 
rodině, dokonce ani když ho Harry k tomu před Vánoci ponoukal. Harry chtěl dát Dracovi pocítit, 
že není jediný, kdo má takové pocity, a proto řekl: „Jo, některé rodiny jsou vážně hrozné. I když 
ta moje byla spíš ten typ zamkneme-tě-tady než vyženem-tě-pryč.“ 

Snape je oba zlověstně pozoroval. „Jsem v pokušení nechat vás napsat na toto téma esej 
dlouhý dvacet palců.“ 

Jejda. Harry se pokusil dát najevo, že se nad tím vážně zamyslel. „Řekl bych, že se to naučíme 
ze zkušeností,“ navrhl a zářivě se usmál, nejen svému žertu. „Vážně, pane, kdysi mi jeden 
moudrý muž řekl, že nejlépe si utvořím představu tím, že se do problému ponořím.“ 

„Nápadný nedostatek důvtipu,“ lamentoval Snape a zcela ignoroval chválu. „Nicméně, zcela 
nedávno mi jedno pitomé děcko ukázalo, že o některých věcech se prostě mluvit musí.“ 
Odmlčel se a v obličeji se mu zračila nesmírná únava. „Oba jste moji synové, ve všem jste si 
rovni, je to teď jasné?“ 

„V tom případě jsme tedy opravdu bratři,“ vtipkoval Draco, ale Harry se tentokrát nesmál. 

„A jako bratři,“ pokračoval Snape, „byste se měli naučit spolu lépe komunikovat.“ 

„Dobrý Merline, on zase četl tu zatracenou knihu,“ zaúpěl Draco. 

Snape ho ignoroval: „Konstruktivní kritika je v pořádku. Zdůrazňuji konstruktivní, za každou 
jinou vás nechám psát esej. Harry ty začni.“ 

„Pane?“ 

„Řekni Dracovi něco, co ti vadí, že dělá, a navrhni způsob, jak to opravit.“ 

Harry si pomyslel, že je to pěkná pitomost a Snapeovi se to vůbec nepodobá, ale snad by to 
mohla omluvit jeho obrovská únava. „No... dobře. On...“ 

„Říkej to Dracovi,“ vzdychl Snape, tentokrát už trochu netrpělivý. 

„Říkáš mému kamarádovi Vlezlej.“ 

„On mi říká fretko,“ vztekal se Draco. 

„Ale ty jsi na chvíli byl fretka!“ 

„Harry, takhle se nikam nedostaneme!“ vybuchl Snape. 

Dobře, tak tedy konstruktivně... „Byl bych rád, kdybys mu začal říkat jménem. Pamatuješ si na 
to, co jsi řekl v Hermionině případě? Že je těžší být na někoho protivný, když si říkáte křestními 
jmény?“ 

„Jenže Hermiona je hezká.“ 

„Vážně?“ Harryho obočí údivem vylétlo vzhůru. 
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„Pánové, váš milostný život probereme jindy...“ 

„Ona není součást mého milostného života,“ řekl Draco a zlostně se díval na ně na oba. „A 
pravděpodobně nikdy nebude. Nechtěl bych, aby moje děvče bylo chodící knihovna, ale… 
nechme to být. Budu na tvého kamaráda roztomilý a budu mu říkat Ronánku.“ 

„Odpusť si ten sarkasmus,“ varoval ho Harry. 

Draco trochu povýšeně přikývl. 

„Teď ty, Draco,“ navrhl Snape. 

Zmijozelský chlapec se díval na Harryho přezíravě. „Ty vždycky oškrabuješ svoje toasty. Každé 
ráno škrab, škrab, škrab, v pravidelném, jednotvárném rytmu, je to skutečně otřesná symfonie. 
Chápal bych, kdyby ti přinesli něco připáleného, ale ne, vždycky je dostaneš dokonale zlatavé. 
A stejně tě to nikdy neuspokojí. Škrab, škrab, škrab...“ 

„Mluv vážně, Draco,“ unaveně přikázal Snape. 

„Ale já mluvím.“ 

„Fajn.“ Snape byl zřejmě příliš vyčerpaný na to, aby na něj naléhal. „Tak buď konstruktivní.“ 

„Objednávej si lívance,“ navrhl Draco arogantně. 

„Jistě,“ souhlasil Harry. Z nějakého důvodu si z toho Draco chtěl dělat legraci, ale nefungovalo 
to a vyznělo to hloupě. Zadíval se na Snapea a uviděl, že jejich malá rodinná porada je 
pravděpodobně u konce. „Pane? Dáme si teď to kakao?“ 

Z legrace objednal pro každého lívanec a úhledně je položil na podšálky. 

Snape vyndal Galliano, nalil si ho do kakaa a odmítl se o něj podělit. Když se otočil zády, Draco 
na něj vyplázl jazyk. Harry svoje kakao téměř vyprskl. 

Když dopili, opřel se Snape ve svém křesle a zlehka si pohladil břicho. „Draco, to bylo skvělé 
kakao. Opravdu skvělé.“ Záhadně se usmál na Harryho a pokračoval: „Věřím, že je na řadě 
malá úprava. Dvě stě bodů pro Zmijozel.“ Draco potlačoval smích. „Cože? Dvě stě bodů pro 
Zmijozel za kakao, které objednal Harry?“ 

„Ale byl to tvůj nápad,“ připomněl mu Snape, oči přimhouřené. „Čas na kakao. Byl to skvělý 
nápad. Velice zasloužené body.“ 

„On je vážně unavený,“ poznamenal Draco. 

Harry obrátil oči v sloup. „Velmi legrační.“ 

„Moudré, řekl bych,“ bručel Snape. „Budeš s tím mít nějaký problém?“ 

„Ne.“ 

„Jsi si tím jistý? Žádná krize identity?“ 

Harry se smál „Ne. Je to fajn.“ 

„Ale pro mne ne,“ namítal Draco. „Hlava mé koleje, učitel Lektvarů, který mi nedal ani jeden 
ubohý bod za to, že jsem vylepšil Lotion Potion, ale dá mi jich stovky za moudrý nápad mých 
hodinek navrhnout noční občerstvení?“ 

Lotion Potion... ztuhl Harry a ošklivý pocit mu sevřel srdce. „Lotion Potion?“ opakoval, ale hlas 
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se mu zlomil. 

„Jo, to je na...“ Draco náhle ztichl. 

„To je v pořádku,“ informoval ho Snape, přetřel si rukou oči. „Harry ví, co jsme včera dělali.“ 

„Ach tak.“ Draco se podíval na Harryho, aby viděl, jak na to nebelvírský chlapec reagoval. 

„Je to... je to ten krém, který jsi dal Severusovi k Vánocům, že jo?“ 

„Ano, dobrý nápad dát vše dohromady,“ zářil Draco, potěšený jako vždycky, když se mohl 
pochlubit. „Našel jsem způsob, jak znecitlivět Znamení, ještě když plane. Ne že by to fungovalo 
úplně, Severus říká, že to jen sníží intenzitu bolesti, ale řekl bych - každá trocha dobrá.“ 

„Jsi v pořádku, Harry?“ naléhal Snape. „Zbledl jsi.“ 

„Uch, myslím, že mi to kakao neudělalo dobře,“ konstatoval klidně. Ale co měl dělat - přiznat, 
že řeč o Lotion Potion mu připomněla ten věštecký sen? K čertu, zdálo se, že nahlédl do 
budoucnosti! 

Bylo jasné, že Snape ani chvilku nevěřil, že problém je v kakau. „Harry. Už nebudu zamykat, 
věříš? Příště, až Znamení bude pálit, pomůžeš nám s přípravou lektvaru.“ 

„Já tě naučím Lotion Potion taky připravovat,“ nabízel Draco. 

„Myslím, že bys mohl Dracovi pomoci vymyslet méně dětinský název,“ ptal se Snape. 

Hůř a hůř. Bylo to jako v tom snu. Snape nazval ten název pitomým. Harry cítil strašnou potřebu 
začít křičet úzkostí. Uvědomoval si, že je to skutečný rozhovor, žádné jestliže... nebo ale... což 
znamená, že i zbytek snu je pravdivý! Co by s tím měl udělat? 

Harry se přinutil uklidnit se. Ten sen byl... byl, co byl. Když to slyšel, znělo to pitomě, ale v 
podstatě to dávalo smysl, byl to věštecký sen, to už teď bylo jasné. Ale znamená to, že se to 
uskuteční? Znamená to to, co on předpokládá? A jestliže dokonce odpovědi na obě ty otázky 
jsou ano, sen se nemusí týkat jeho skutečného vztahu k otci. Může být jen o legalitě. 

„Myslím, že Lotion Potion je rozumné jméno,“ mumlal Harry. 

„Puberťáci,“ bručel Snape. 

„Bratři,“ opravil ho Harry, protože chvíli předtím konečně pochopil pravdu, úplnou pravdu. Byla 
tu další změna paradigmatu. Lámal si hlavu, jestli to bylo proto, co Snape řekl. Zasáhlo ho 
patnáct let ve špatné rodině hlouběji, než Malfoyovy jehly? 

Možná, ale teď viděl pravdu. Ať byl jakkoliv rád, že jeho a Snapeovo jméno bylo vedle sebe na 
těch adopčních papírech, ty samy osobě z nich nemohly udělat otce a syna. A protože Snape 
byl rozhodnut považovat je za své syny oba, Harry a Draco nemohli být nic jiného než bratři. 
Byli skutečně rodina, všichni tři, právě tak, jak to Snape řekl. 

„Myslel jsem, že to tak nechceš,“ namítl Draco. „Když jsem řekl, že jsme bratři, tak ses jen 
řehtal.“ 

„Protože to je vážná věc,“ řekl Harry a pochopil, že zranil Dracovy city. Možná, že to 
vysvětlovalo ten nesmysl se škrábáním toastu. „Promiň, že jsem se smál, když jsi to říkal. 
Nechápal jsem to, ale teď už tomu rozumím.“ 

„Ale chápal,“ souhlasil jemně Snape. „Vy oba. Úroveň sourozenecké rivality v tomto domě je 
neuvěřitelně vysoká. Ať si to uvědomujete nebo ne, vy dva se už nějakou dobu chováte jako 
bratři.“ 
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„Takže to jen potvrzuje, že máš dva normální syny,“ řekl Draco. „Nakonec to je to, co ta kniha 
říká.“ 

„Ta zatracená kniha?“ žertoval Snape. 

„Informace mohou být využity nebo zneužity, Severusi,“ opáčil Draco. „Říkal jsem ti, Harry a já 
nepotřebujeme, aby ses vměšoval. Vycházíme spolu dobře.“ 

„Dobrá připomínka,“ řekl Harry a obrátil se k Dracovi. „Stejně jako spolu vycházíme Severus a 
já. Nepotřebuji, abys mě poučoval deset hodin denně, jak se mám k němu chovat.“ 

Dracovi se v očích zajiskřilo: „Jo, nakonec mu, ale říkáš Severus, i když ne do očí. Toho si nelze 
nevšimnout.“ 

„To je to, co si myslím! Jak mu říkám, je mezi ním a mnou, a stejně tak další věci, které řeknu 
mému otci!“ 

„Ano, otci,“ přikývl Draco. „To je ještě lepší.“ 

Harry rozhodil znechuceně rukama: „Ach jo, ty jsi opravdu beznadějný případ.“ 

Draco se smál: „Ne, já ne. Jen jsem tě chtěl nachytat. Tedy, trošičku. Chtěl jsem vidět, jestli se 
mi to podaří.“ 

„Nevadí.“ 

Snape si odkašlal: „Dobrá. Protože se zdá, že vy dva už máte vše pod kontrolou, já si opravdu 
myslím, že půjdu brzy spát, tak jak mi Harry navrhoval.“ 

Jakmile odešel, obrátil se Draco na Harryho: „Zahrál by sis Kouzelnické scrabble?“ Když druhý 
chlapec potřásl hlavou, Draco ho přemlouval: „Dám ti pět bodů za každé E... !“ 

„Jindy, slibuji,“ ujišťoval ho Harry. Zvláštní pomyšlení, že Draco také potřebuje opětovné 
ujištění. 

„Potřebuji si teď něco napsat, to je vše.“ 

„Tak dobře. Asi bych si taky měl vyřídit nějakou korespondenci. Můžeme pracovat spolu tady na 
stole.“ 

„Myslím, že s tím půjdu do ložnice.“ 

„Milostné dopisy?“ 

„Kéž by. Ale ne. Jenom... obvyklé záležitosti.“ 

Draco přikývl, pak si vzal svoje věci a usadil se u stolu. Harry šel do ložnice a zaklapl za sebou 
dveře. To, co chtěl psát, bylo osobní, ale nebyl to zamilovaný dopis. Ve skutečnosti to vůbec 
nebyl dopis. 

Z přeplněné truhly si vyndal deník, který dostal od Dudleyho. Dosud ho nepoužil, ale teď toho 
měl v hlavě hodně. Myslel si, že by mohlo být užitečné všechno sepsat. Udělal to a ukázalo se, 
že to hodně pomohlo.

Kapitola 57. ZTRACEN

Celé to psaní do deníku mu ukázalo jednu věc, přestože žádný sen nemůže ohrozit vztah, který 
s otcem má, pořád byl zvědavý, jestli se ty hrozné věci stanou nebo ne. A jestli by to nějak 
nemohl změnit. Možná, že, z nějakého dosud neznámého důvodu, bude Snape nucen jejich 
vztah oficiálně změnit. Přesto si byl jistý, že ať se stane cokoli, oni dva zůstanou otec a syn. 
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Opravdu, do hloubi duše, si byl jistý, že na tom se už nic nemůže změnit. 

Ale stejně chtěl být připraven. A to chtělo jednou pro vždy zjistit, jestli se věštecké sny vždy 
vyplní. Je budoucnost dopředu napsaná a on nemůže udělat nic jiného, než ji přečíst? Nebo by 
mohl změnit plynutí času? 

Už věděl, že Snape na tyhle otázky nezná odpověď a bezesporu by ho nenapadlo obrátit se s 
otázkou týkající se věštění na Trelawneyovou. Takže mu nezbývalo, než si odpovědi najít sám. 

A zdálo se mu to tak v pořádku. Už bylo na čase, aby začal své problémy řešit sám, místo toho, 
aby čekal, že mu Remus, Snape, nebo Draco, přinesou řešení na stříbrném podnose. Ten 
problém byl jeho a on zatím jenom čekal, až mu někdo navrhne způsob, jakým ho řešit. Teď se 
rozhodl nést zodpovědnost sám za sebe a pokud posledním projevem jeho magie jsou věštecké 
sny, začne u nich a co nejlépe prozkoumá své vlastní síly. 

Den po jejich kakaovém dýchánku poslal Harry vzkaz madam Pinceové a požádal ji o knihy o 
věšteckých snech. Zabralo mu pár dní, než je přečetl a než pochopil, že mu vůbec k ničemu 
nejsou. Ačkoli jedno tvrdily všechny, sny a emoce jsou spolu neoddělitelně spjaty. A věštecké 
sny nejsou výjimkou. Pořiďte si deník, kam budete zapisovat své sny, doporučovala většina 
knih, a popište v něm svůj sen do nejmenších detailů, na které jste si schopni vzpomenout. 
Napište je tam v momentě, kdy se vzbudíte a přemýšlejte, co všechno vám mohou, nebo chtějí  
říci. 

Ta poslední věta byla na Harryho až příliš Trelawneyovská, ale napsat si svůj sen mu připadalo 
jako docela dobrý nápad. Na povrch jeho paměti vyplavaly různé detaily. Rozhodl se je zapsat, 
dokud nevyblednou. K tomu mu mohl velmi dobře posloužit deník, který dostal od Dudleyho. 

Ten den po večeři, byl to pátý Ronův večer ve sklepení, Harry počkal, dokud Draco neopustí 
místnost a pak nenápadně vyndal svůj deník. 

„Pane,“ řekl tiše a přišel i s deníkem ke gauči, kde Snape pročítal poslední Ronův esej z 
Lektvarů. „Potřebuji kouzlo.“ 

„Tvoje ruce?“ 

„Ne, teď jsou v pořádku.“ Ještě více ztišil hlas. „Mohl byste to očarovat tak, aby to šlo otevřít 
jen mým dotykem? A... udělat to tak, aby to fungovalo zejména na Draca?“ 

Ron to nepochybně slyšel, došlo Harrymu, když slyšel jejich hosta vrčet. 

Snape to nijak nekomentoval. Prostě jen deník očaroval a vrátil mu ho do ruky. Potom se vrátil 
zpět k eseji. „Pane Weasley, mohl byste na slovíčko.“ 

Ron neohrabaně vstal a z celého jeho postoje bylo znát znechucení, přesto, že slova byla 
zdvořilá. „Ano, pane?“ 

Snape ho přejel pohledem. „Nestůjte tam jak sloup, posaďte se.“ 

Ron se napjatě posadil do křesla. 

„Náležitosti očarovaných lektvarů,“ přečetl Snape název Ronova eseje. „Vysvětlujete pouze dvě 
podtémata ze čtyř. Pokud to dokážete, pokračujte.“ 

„Je to dvanáct palců,“ poukázal Ron se zaťatými zuby. „Tak, jak jste požadoval, pane.“ 

„Bez ohledu na to, co říká vaše pravítko, je toho polovina. Vaše závěry jsou výborné, ale není to 
dokončené.“ 

Ron si vzal od Snapea pergamen, který mu podával. „Vý-vý-výborné?“ 
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Snape vypadal mírně znuděně. „Pokud bych neměl počítat body, pak ano. Přinesl jste mi 
polovinu dobrého eseje. Pokud bych ho měl ale ohodnotit, musel bych vám dát padesát 
procent, což by byla příšerná známka, proto vám doporučuji, pokračujte.“ 

„Dobrý esej,“ zopakoval Ron vyjeveně. 

„Potenciálně,“ opravil ho Snape. 

Když se vzpamatoval, vrátil se Ron zpátky ke stolu a když znovu pročítal svou práci, okusoval 
brk. Po chvíli se natáhl dopředu, aby viděl, co Harry píše. „Deník?“ zašeptal. 

Harry se na něj překvapeně podíval. Ron byl sice po jeho návratu zdvořilý, ale tohle bylo 
poprvé, kdy před svým návratem do věže, projevil zájem o cokoli jiného, než o svou práci. 

„Jo, dal mi ho Dudley,“ přikývl Harry. „Je pár věcí, které si potřebuji rozmyslet a měl jsem pocit, 
že když si je napíšu, pomůže mi to...“ 

Ron se trochu zamračil. Ale ustaraný výraz okamžitě vystřídal cynický pohled. „Ale aspoň, že 
máš dost rozumu, a napadlo tě, že by ti ten Zmijozel neměl lézt do soukromí.“ 

Harryho napadlo říct Ronovi, že jeho bratři by se chovali úplně stejně, protože jen stěží si 
dokázal představit Freda a George, jak by se nepokusili vloupat do deníku... a asi s ním i něco 
provést. Ale řekl si, že bude lepší nepřipomínat, že je Draco jeho bratr. Ještě pořád se přes ten 
spor nepřenesli. Možná později, o hodně, hodně později, poté, co si Ron zvykne na novou 
situaci okolo Harryho nové rodiny. 

„Jmenuje se Draco, ne Zmijozel,“ zkonstatoval a dal si záležet na tom, aby jeho hlas zněl 
nekonfliktně. 

Ron jenom zahučel. „Co s ním je, že mi začal říkat jménem? Chci říct, vždycky, když to říkal 
předtím, byl to posměch, ale teď se chová... nevím. Divně.“ 

Harry pokrčil rameny. „Poprosil jsem ho, aby ti říkal Rone.“ 

„On je teď tvůj zmijozelský mazlíček? Dělá, co mu řekneš?“ 

„Ne, jenom ví, že je mi zle z toho, když moji přátelé mění můj život v bojiště.“ 

Ron sebou v křesle trhnul tak, až to vypadalo, že přepadne. „Přátelé? Tím myslíš jeho?“ 

„Ne, tebe. Poslouchej... já se s tebou nechci hádat. O ničem. Ale pokud on se k tobě chová 
zdvořile, mohl by ses rozhodnout chovat se stejně.“ 

Když Ron obrátil oči v sloup, raději to téma opustil a vrátil se ke psaní deníku. 

***

Tři dny po sobě se pokusil popsat, pokaždé znova, celý svůj sen do nejmenších detailů. Potom 
ty verze srovnal. Bylo zajímavé, kolik dalších detailů si s každým dalším vzpomínáním vybavil, 
ačkoli si byl jistý, že jeho paměť je v pořádku. Po posledním zapisování si už na žádné další 
podrobnosti nevzpomněl a tak usoudil, že je sen úplný. 

Jenže, co teď? Všechny knihy předpokládaly, že se věštecké sny vyjadřují v symbolech a to bylo 
pro Harryho nepoužitelné. Jeho sny, tedy ty, co se vyplnily, byly doslovné. Vždyť právě ten o 
bratrech očividně předznamenal něco daleko hlubšího, než bratrství založené na příslušnosti ke 
Zmijozelu. Jeho knihy o doslovných snech nemluvily, takže se Harry rozhodl, že potřebuje 
nějaké lepší, o hodně lepší, a na místě, jako jsou Bradavice, to mohlo znamenat jen jednu 
jedinou věc. 

Další večer netrpělivě naslouchal Snapeově povídání o pohybu planet a jeho mysl byla spíš 
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zaměstnaná jeho plány, než planetami. Byl rád, když učitel Lektvarů konečně luskl prsty a 
nechal zmizet miniaturní sluneční systém, který vyčaroval a poslal je dokončit esej z 
astronomie. Právě teď upřesnil, ale ne tak protivně, jak by mohl. Harry si nemohl nevšimnout, 
že se opravdu snaží znovu se s Ronem nepohádat. 

Jakmile Snape odešel od jídelního stolu, Harry se pustil do práce, ale ne na svojí eseji. Do 
otevřené knihy schoval dopis. 

Drahá Hermiono, 

Díky, že ses tady v posledních pár týdnech tolikrát stavila a že pokaždé přivedeš někoho z 
Nebelvíru na návštěvu. Když už teď Ron nepracuje na tom vyšinutém trestu, vycházíme spolu 
lépe. Nejsem slepý, viděl jsem, že se Severus v celé té věci choval jako blázen. Ještě ke všemu 
se ukázalo, že měl v hlavě intriku, velmi komplikovaný plán, kterým se mi pokoušel pomoci. 
Zmijozelové jsou někdy tak tajemní, až tím škodí sami sobě. Hrozně jsme se kvůli tomu 
pohádali a ještě kvůli dalším věcem a chvíli mi z toho bylo na nic, ale nakonec jsme si o tom 
promluvili. 

Ať to zní jakkoli divně, z části jsem rád, že jsme se pohádali. Protože teď, nebudu jak na jehlách 
z každé prkotiny. (Promiň, že už zase míchám metafory. Severus si stěžuje, že používám v 
esejích příliš mnoho famfrpálových termínů, je legrační, že mi říká přesně to, cos mi vždycky 
říkala ty. Předpokládám, že bych měl přestat dřív, než řeknu, že s ním máš hodně společného. 
Takže tedy přestanu.) A teď ještě k té hádce. Teď už vím, že dokážeme projít dobrými i 
špatnými časy, jako každá normální rodina a to je opravdu dobrý pocit. 

Ale už dost novinek. Samozřejmě, že mám nějaký důvod, proč ti píšu, místo toho, abych prostě 
jen počkal až příště přijdeš. Potřebuji, abys pro mě udělala něco skutečně důležitého. 
Pamatuješ, jak jsi říkala, že máš až do konce semestru povolený vstup do oddělení s 
omezeným přístupem? Já vím, že bys ho měla použít jen pro svou práci z pokročilého Věštění z 
čísel. Jenže, já bych potřeboval něco pro můj vlastní projekt. Už jsem přečetl všechno, co mi 
madam Pinceová mohla nabídnout z hlavního oddělení. Cokoliv, co bys mi mohla přinést o 
věšteckých snech, nebo vizích, by mi skutečně pomohlo. 

Je fajn mít kamarády, se kterými může člověk počítat. Protože ty knihy potřebuji tak rychle, jak 
jen to dokážeš zařídit, myslíš, že bys tam mohla zítra zajít, propašovat je ven a poslat je sem 
po Ronovi, až sem půjde? Děkuji Hermiono, Děkuji na sto tisíckrát. 

Mám tě rád, 

Harry. 

P.S.: Draco říkal, že jsi hezká. 

Vložil dopis do obálky a přes stůl jej poslal Ronovi a pak ho napadlo, že by možná měl vymazat 
ten kousek o Dracovi. Pak to ale zavrhl. Věřil Ronovi, že nebude slídit, takže v tom problém 
nebyl a Hermiona si ten komentář určitě nebude vykládat nějak špatně. Určitě si nebude 
myslet, že je do ní Draco zamilovaný. Vlastně si ani nebyl jistý, proč to tam připsal. Snad proto, 
že chtěl, aby Hermiona viděla, že Draco nemá zas až tolik předsudků, jak vždycky říká. 

Harry si odkašlal a pošeptal Ronovi. „Prosím tě, dohlédni, aby si to Hermiona přečetla ještě 
dnes.“ 

Než Ron stačil odpovědět, ozval se poněkud jedovatě Snape. „Hodláš se slečnou Grangerovou 
konzultovat pohyb planet, Harry?“ 

Harry otočil oči v sloup. „Je to dopis.“ 

„Máš zvyk zabývat se svojí poštou vždycky v ten nejméně vhodný okamžik.“ 

„Napíšu ten esej ráno. Stejně ho potřebuji až v pátek a dnes večer nemám na učení náladu,“ 
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podíval se Harry na svého otce významně. 

Snape narážku pochopil. „Zahrajeme si tedy šachy?“ 

„Jistě.“ Harry je vyndal z jejich místa v knihovně, začal rozestavovat figurky a šťouchal do nich, 
aby je probudil. Bílá královna zívala a protahovala se, ale ostražitě přitom pozorovala zlověstně 
se tvářícího Snapea. 

Ron předstíral, že jejich hru ignoruje, ale Harry si všiml, že je pozoruje koutkem oka. Když 
poprvé vyjel s jezdcem, škublo to s ním. A když věží, vzdychl nahlas. Snapeovi potěšeně 
zazářily oči. 

Když hra skončila a Snape jako obvykle vyhrál, otočil se Snape na Rona. „Myslíte, že byste to 
zvládl lépe, pane Weasley?“ 

Ron se tvářil, jako že právě vzhlédl od své práce, pak si rychle prohlédl šachovnici a přikývl. 

„A jste ochotný to dokázat?“ zeptal se Snape. 

Ron vypadal, že je ve vážném pokušení. Bezpochyby snil o tom, že rozdrtí Mistra lektvarů, ale 
odpověděl jen: „Ne, děkuji, chci to dokončit a mám ještě spoustu další práce.“ 

„Dobrá, pak tedy jindy.“ řekl Snape, posadil se na pohovku a začal listovat časopisem o 
lektvarech. 

„Nezapomeň dát Hermioně ten dopis,“ připomněl mu Harry. Potom si vzal svoji knihu o 
astronomii, posadil se vedle otce a oba si četli, pohrouženi do příjemného ticha. 

***

Příští odpoledne, když Draco pracoval v laboratoři na nějaké další směsi, se náhle rozhořel krb. 
Harry nadskočil, až téměř srazil svůj nedokončený esej z astronomie ze stolu. 

Když se otočil za zvukem, očekával, že uvidí Snapea. Učitel Lektvarů se s nimi obvykle přes den 
nekontaktoval, ale čas od času se to stalo. Ale nebyla to Snapeova známá tvář, kterou uviděl v 
plamenech. 

„Harry,“ požádal ho Albus Brumbál a na obličeji mu scházel jeho obvyklý úsměv, „mohl bys 
prosím použít letax a přenést se do mé kanceláře?“ 

Harryho to pozvání nejprve polekalo. Vypadalo to, že se mu v poslední době ředitel vyhýbá. 
Hned potom si vzpomněl na to, jak se popálil během rozhovoru s Hagridem. Instinkty mu radily 
držet se od krbu dál. 

Ředitel vypadal netrpělivě. „Hned Harry,“ naléhal a znělo to trochu nazlobeně. „Potřebuji s 
tebou mluvit.“ 

Harry zamrkal: „Pane, předpokládám, že byste mohl přijít vy sem.“ 

„Opravdu bych raději tuto věc probral v soukromí mé kanceláře.“ 

Tuto věc? To neznělo, že si chce s Harrym jen popovídat, to znělo spíš, jako že je v průšvihu. 

Ředitel vzdychl. „Mám si pro tebe dojít a přenést tě sem, Harry? Slyšel jsem, že máš nějaké 
pochybnosti o tom, cestovat sám letaxem.“ 

Ta slova donutila Harryho rozhoupat se. Věděl, že by tyto pochyby už déle neměl mít. Na 
Vánoce se se Snapem přenesl docela v pořádku a přestože se při rozhovoru s Hagridem popálil, 
Snape přece říkal, že cestovat s letaxem je méně náročné na magii, než rozhovor. Takže by to 
měl docela dobře zvládnout. 
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Bylo to přece to, pro co se rozhodl, převzít za sebe zodpovědnost. A co jiného mu zbývalo? 
Držet se od letaxu daleko, dokud to Snapea tak neznechutí, že ho strčí do plamenů? A Harry 
věděl, že by to jeho otec udělal, jestliže by si myslel, že je to pro něj to nejlepší. 

Harry si dokázal přesně představit, jak by jejich souboj dopadl. Přesto, že byl daleko od toho, že 
by překonal svůj strach, rozhodl se. Stejně už to měl udělat dávno. 

„Budu v pořádku, pane profesore,“ řekl nakonec, aby své rozhodnutí už nemohl vzít zpět. 
Nejdřív chtěl jít za Dracem do laboratoře, aby mu řekl, kam jde, pak si ale řekl, že je dostatečně 
nervózní i bez toho, aby se na něj někdo díval, jak se pokouší přemístit. Ale ani nemohl jen tak 
zmizet, proto si nabral letax, vstoupil do ohniště a pak, těsně před tím, než ho odhodil, zavolal: 
„Draco, přenesu se krbem za ředitelem.“ 

Slyšel nějakou zamumlanou odpověď, pak prudce hodil prášek vedle svých nohou a zakřičel: 
„Kancelář profesora Brumbála!“ 

Nejprve viděl záblesky ohně, pak se propadl do temnoty a nakonec ho letaxová síť vyplivla v 
ředitelově krbu. Harry se narovnal a když si smetal z ramenou oharky, usmíval se. Zapotácel 
se, ale ne z té cesty. Měl závrať z toho, jak snadné a jednoduché to bylo. 

Cestoval letaxem, sám! Dokázal to! 

A nespálil se! 

Brumbál mu podal ruku a pomohl mu vstát. Harryho překvapilo, jak pevný má stisk. Ředitel 
vypadal starý a křehký, ale bylo to jen zdání. Harry se konečně oprášil a pak se posadil do 
širokého pohodlného křesla a dal si citronovou karamelku z misky, kterou k němu ředitel 
přisunul. 

„Takže,“ řekl Brumbál, mávnutím ruky si odsunul křeslo a posadil se do něj s povzdechem. 
„Předpokládám, že tušíš, proč jsem si tě zavolal.“ 

Brumbál, který nemluví přímo? Harry očekával krátký rozhovor nad šálkem čaje a skutečně 
netušil, proč byl zavolán. „No, máte pocit, že bychom si měli trochu popovídat?“ zkusil. 

„Harry,“ napomenul ho ředitel. „Mluv vážně.“ 

„Co?“ 

„Kolikrát jsem ti říkal, že za mnou můžeš přijít s čímkoliv?“ 

Harry se zhluboka nadechl. „Jenže já vážně nevím, pane řediteli, o čem chcete mluvit. Opravdu 
ne.“ 

„Aha,“ Brumbál chvíli přemýšlel, opřel se dozadu a díval se na Harryho přes půlměsíčky svých 
brýlí. „Jistý nebelvírský prefekt, byl přistižen u nedovoleného vypůjčování knih z oddělení s 
omezeným přístupem. Je ti to teď už jasnější?“ 

Ouvej. Harry se pousmál a snažil se tvářit, jako že nic, ale nemohl říct, že by to fungovalo. To 
bylo vážně zvláštní, protože si byl jistý, že kdyby Hermionu chytili, nikdy by ho neobvinila. 
Nikdy by neřekla, že ji Harry navedl. 

Jenže on to říct musel. Někdy je skutečně nepraktické být Nebelvírem. 

„Neobviňujte Hermionu,“ naléhal a položil ruce na stůl. „Poprosil jsem ji, aby mi ty knihy 
přinesla, není to její vina. A jak jste věděl, že byly pro mě?“ 

Ředitel se na něj díval přivřenýma očima. „Obsah těch knih byl velice podezřelý. A pokud vím, 
je tu jen jeden student, který má sny o budoucnosti.“ 
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„Severus... ehm, chci říct, profesor Snape vám řekl o mých snech?“ 

Brumbál se usmál. „Vím, že jsem tě obvykle napomínal, když jsi mu neprokazoval dost úcty, ale 
teď, když je tvůj otec, myslím, že 'Severus' zní docela hezky. A mimochodem. Jak je to mezi 
vámi? Co vy dva? Je všechno v pořádku?“ 

Takže teď si budou jen tak povídat? 

„Jo, všechno je fajn,“ odpověděl Harry, rozhodnutý nemluvit o jejich poslední hádce. 

Ale jak se ukázalo, Brumbál zřejmě nehodlal pokračovat v nezávazném hovoru. Pustil se rovnou 
k jádru věci. „Pokud tomu tak je, proč jsi poslal slečnu Grangerovou, aby ti přinesla knihy z 
oddělení s omezeným přístupem? Předpokládám, že víš, že Severus by ti je mohl přinést.“ 

„Uch...“ lepší odpověď ho nenapadla. „Prostě jsem jen hledal odpovědi na nějaké otázky a když 
mi normální knihy nepomohly, zdálo se mi logické, že...“ 

„Nenapadlo tě, zeptat se otce?“ 

„No, vzhledem k tomu, že vím, že z věštění dostal Trolla, ne.“ 

Znovu vlídný úsměv. „Jak vidím, vy dva si spolu povídáte, to opravdu, opravdu rád slyším. 
Harry a co se týče tvých snů, možná bych dokázal na tvé otázky odpovědět já?“ 

„Tedy, jde hlavně o jednu věc,“ připustil Harry. „Já jsem se na to Severuse nedávno ptal, ale 
nedokázal mi odpovědět. Splní se vždy věštecké sny?“ 

Ředitel si poposunul brýle a než odpověděl, dal si do pusy karamelu. „No, nebyly by to věštecké 
sny, kdyby se nevyplnily, ne?“ 

„Asi ano,“ připustil Harry. „Ale... no, to je tak. Předpokládejme, že se něco má stát. Ale některé 
věci, o kterých se mi zdálo, změním, třeba, jako kdyby se mi zdálo, že spadnu z koštěte a zabiju 
se. Ale já bych přestal létat. Můžu změnit budoucnost, pokud vím, jak na ni reagovat?“ 

Brumbálův hlas byl absolutně vážný. „Harry. Tvé sny věští něčí smrt?“ 

„Ale ne, to ne. To byl jen příklad.“ 

„Jsi si jistý?“ 

„Jo, jasně, něco takového bych si nenechal pro sebe.“ 

„To doufám,“ vážně ho napomínal Brumbál. „Nicméně, Harry, nemohu si pomoci, ale něco mě 
znepokojuje. Na Grimmauldově náměstí jsi se nerozpakoval mluvit s Remusem o svých snech. 
Ale teď... domnívám se, že ten náhlý výzkum znamená, žes jich měl víc, evidentně tě 
znepokojují, ale s nikým jsi o nich nemluvil.“ 

„Jo,“ přikývl Harry. 

„Harry...“ Brumbál se odmlčel a pak o něco klidněji pokračoval. „Doufám, že víš, že tvé sny, 
nejsou jen tvé. Pokud mají něco do činění s Voldemortem, válkou, nebo Řádem, pak si je vážně 
nemůžeš nechat pro sebe.“ 

Harry si byl už roky vědom toho, že jeho život není jenom jeho. Možná proto má tolik rád 
Severuse. Mistr lektvarů vidí jeho a ne nějakého hrdinu, jehož jediným smyslem života je 
zachránit svět. 

Vzdychl. „Moje sny se ničeho takového netýkaly.“ 
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Brumbál si popotahoval vousy a připomněl mu: „Neřekl bys býval totéž před Samhainem? A 
přesto, že si to nepochopil, tvé sny tě informovaly o Voldemortových záměrech. Takže jak si teď 
můžeš být jistý, že tyto sny nejsou podobné?“ 

„Ne, sny. Sen.“ Opravil ho Harry. „Už měsíce jsem žádné neměl, pane profesore a teď jen tenhle 
jeden.“ 

„Ale stejně jsi o něm Severusovi neřekl? Vůbec nic?“ 

Harry odvrátil pohled a zavrtěl hlavou. 

„Chlapče... myslím, že bys to měl zvážit.“ 

„Ale já jsem o tom přemýšlel,“ přiznal Harry. A kousl se do rtu. „Hodně.“ 

„Pokud adopce funguje, tak proč ty rozpaky?“ 

Na to Harry neměl odpověď, nebo aspoň ne takovou, kterou by chtěl říct nahlas. Chtěl to otci 
říct, zdálo se mu špatné něco utajovat, jenže vědomí, že to zrušení adopce přijde, bylo těžké 
břemeno. A Harry nechtěl, aby On věděl všechno. Jeho jediná naděje byla, zjistit, že věštecké 
sny občas selžou. 

Brumbál zavrtěl hlavou. „Opravdu musím trvat na tom, aby sis promluvil s členem Řádu. Pokud 
jsi si naprosto jistý, že o té věci nechceš mluvit se Severusem, možná by sis mohl promluvit 
třeba s Arthurem Weasleym...“ 

„Ne,“ odmítl Harry ten nápad okamžitě. Nedokázal si představit, jak by se jeho otec cítil, kdyby 
se dozvěděl, že mluvil o svých snech s někým jiným. „Jsem si jistý, že to není nic, co by Řád 
musel vědět. Vážně pane, je to osobní. Podívejte, já vážně nechci dělat rozruch, jen hledám 
odpovědi na mé otázky.“ 

„Jestli se věštecké sny naplní,“ pokýval Brumbál hlavu. „Harry, obávám se, že ano. Pokud by se 
to nevyplnilo, nebylo by to proroctví.“ 

Harry se zamračil. „Pokud se proroctví bez výjimky naplní, proč tolik námahy, abyste ze mě 
udělal spasitele kouzelnického světa? Chci tím říct, děláte všechno pro to, abyste mě připravil 
na ten závěrečný souboj...“ 

„Promluvím si o tom se Severusem, hned, jakmile se tvá magie vrátí.“ nabídl Brumbál. 

Harry ztuhl. Určitě věděl o spoustě věcí, které by dělal raději, než zápasil se svým otcem. Z 
mnoha důvodů. No, možná by se Snape mohl jen dívat, jak trénuje s Dracem. To by bylo lepší. 

„A proč ty starosti?“ naléhal. „Pokud je budoucnost již daná, tak proč všechna ta péče?“ 

„Protože to proroctví zní takhle, Harry. Neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává 
naživu. Tohle proroctví neukazuje celou budoucnost. Ale naznačuje dvě cesty.“ 

„No dobře, rozumím tomu,“ zamumlal Harry. „Ale není to trochu divně řečené? Chci říct, právě 
teď jsme na živu oba, ne?“ 

„No, všichni víme, jak těžké je interpretovat proroctví.“ přerušil ho Brumbál. „To je další důvod, 
proč si to nesmíš nechat pro sebe. Řekni to Severusovi, Harry.“ 

Brumbál se hned tak nevzdá, došlo Harrymu. „Promluvím si s ním,“ připustil. Najednou mu 
došlo, že hlavní důvod, proč to dosud neudělal byl, že si celým tím snem nebyl jistý. Proč 
znepokojovat Severuse, jestli se ta pitomost nestane? 

Ale ona se stane... nebo alespoň Brumbál si to myslel. A když došlo na vědomosti o magii, 
Brumbál své věci skutečně rozuměl. Takže bude prostě a jednoduše odadoptován. 
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A v tom případě by bylo opravdu špatné o tom Severusovi neříct. Znát budoucnost mohla být 
někdy skutečná výhoda. Během Samhainu to bylo to jediné, co Harrymu dodávalo sílu a 
sebedůvěru. Nyní mu tyto vědomosti mohou pomoci projít tím zrušení adopce a jeho otec si 
zasloužil to samé. Protože konec konců to přece nebylo úplné zrušení adopce. Oni stejně 
zůstanou otec a syn. Vždy bude mít pokoj ve Snapeově bytě a vždy tam bude vítán. 

A nebo ne? Ozval se v koutku mysli tenký hlásek. Možná, že jsem měl sbaleno, protože se stalo 
něco divného a hrozivého a kdy bych s ním zůstal, třeba by ho poslali do Azkabanu, nebo něco 
takového... Neviděl jsem, co se stalo, ale co když to bylo něco takového? Ta čarodějka říkala, 
že nás navštívila za příšerných okolností. Raději bych ho opustil a už bych ho nikdy neviděl, 
otec nebo ne, než abych byl zodpovědný za to, že se mu stane něco příšerného... 

Navždy budou otec a syn. O tom Harry neměl pochyb. Ale možná, že to nestačilo. Nikdy svého 
otce neztratí, ale to neznamená, že s ním skutečně bude. Ne v takovém světě, v jakém žijí. 

Voldemort... Popletal. Popletal a jeho banda idiotů... Azkaban... Kouzelníci, kteří nikdy, nikdy 
nepochopili, že Snapeovo Znamení zla, nesouvisí s tím, kým on doopravdy je, a že on je Harry 
Potter, chlapec, jehož život náleží všem, jenom jemu ne... Ve skutečnosti byla spousta věcí, 
která se mohla postavit mezi něj a jeho otce. 

Jeho nejistota se musela odrazit i v jeho tváři. Pochopil, že ředitel nevěří, že o tom hodlá se 
Severusem mluvit. „A na druhou stranu,“ oznámil mu stručně, „pokud jsi navedl slečnu 
Grangerovou, aby překročila pravidla a způsobil tak, že přišla o svůj průkaz do oddělení s 
omezeným přístupem, musí o tom být informována hlava tvé koleje. A ty máš v této chvíli dvě 
hlavy koleje. Předpokládám, že se domluví na přiměřeném trestu.“ 

„A vy se bezpochyby zmíníte, jaké knihy jsem to po Hermioně chtěl.“ poznamenal Harry nahlas. 
„Takže on sám se mě zeptá, proč jsem mu neřekl, že jsem měl další věštecký sen! Jste si jistý, 
že nejste ze Zmijozelu?“ 

„V každém z nás je kousek Zmijozelu.“ prostě poznamenal ředitel. 

„To ano!“ suše poznamenal Harry. Mysl se mu rozeběhla. Pochopil, že tak jako tak bude muset 
se Snapem mluvit. Rozhodl se tedy alespoň co nejvíce vytěžit pro sebe. „Co kdybychom udělali 
takovou dohodu, pane?“ Napřímil se: „Vrátíte Hermioně průkaz do oddělení s omezeným 
přístupem a já si, tak jak si přejete, promluvím s otcem o mém snu.“ 

„Ale ty s ním budeš mluvit v každém případě.“ poukázal Brumbál klidně. „Sám vidíš, že nemáš 
jinou možnost.“ 

„Ale když nad Hermionou přimhouříte oko, budu to považovat za projev dobré vůle,“ řekl Harry 
sladce, ale když Brumbál mlčel, začal být jeho tón trochu kousavý. „Ale no tak! Nechal jste mě 
porušit tisíce školních pravidel. Povzbuzoval jste mě, abych je porušil, když to bylo pro dobrou 
věc. Tohle je přece úplně to samé.“ 

„Zachovat si tajemství před otcem bys nazval dobrou věcí?“ 

„Ne, ale pokouším se pochopit svůj magický stav vlastními silami, místo toho, abych prostě jen 
kňoural. Takhle to vážně je!“ odsekl Harry. „Prosím, pane.“ 

„Dobře...“ Brumbál obdařil Harryho jedním ze svých nejspokojenějších úsměvů. „A abys do toho 
měl chuť, nepromluvím si prozatím s Minervou o slečně Grangerové.“ 

Chuť, do hajzlu, řekl Harry téměř nahlas. Místo toho zamumlal. „Děkuji, pane.“ 

Brumbál ho přísně pozoroval. Tentokrát bez úsměvu. „Harry, věštecké sny nikdy nejsou 
nedůležité. Možná, že jsi viděl něco důležitého, něco, o čem by pravděpodobně měl být 
informován Řád, mysli na to, až o té věci budeš mluvit se svým otcem.“ 
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Harry přikývl a ta poslední dvě slova se zachytila v jeho vědomí. „Když jsme se Severusem 
přišli podepsat ty papíry, vypadalo to téměř, jako byste si nepřál, aby mě adoptoval. Ale nyní o 
něm mluvíte, jako o mém otci, takže předpokládám, že jste to překonal.“ 

Brumbál luskl prsty a na stole se objevila kouřící konvice s čajem, podnos plný okurkovo-
řeřichových sendvičů a malá miska máslových sušenek posypaných velkými krystaly cukru. 
Nalil Harrymu šálek čaje a pokynul mu, aby si vzal, na co má chuť. „Nepředpokládám, že by ti 
Severus řekl, že se spolu scházíme dvakrát týdně na čaj?“ 

„To předpokládáte správně.“ odpověděl Harry. 

„Mmm.“ Odkousl si Brumbál kus sušenky. „Samozřejmě, že se scházím se všemi členy 
učitelského sboru. A co se týče Severuse,“ ředitel se usmál. „Nemohu si pomoci a vždy se 
zeptám, jak se ti daří a potom si povídáme. Stal se otcem stejně snadno, jako by na koštěti 
vzlétl do vzduchu, že? Měl jsem to tušit, jako ředitel koleje byl vždy velice zodpovědný.“ 

Harry nad tím přemýšlel. Možná že to, že byl dlouho ředitelem koleje, mnohé vysvětlovalo. „No, 
ano,“ řekl a přemýšlel, jak pokračovat. „Víte, měli jsme dobré chvilky i špatné...“ 

„Nic jiného bych nečekal, můj chlapče.“ 

„Samozřejmě,“ souhlasil Harry. „Ale to, o čem chci mluvit, jsou některé jeho zvyky, chci říct, 
občas reaguje na některé věci, jako hlava koleje. Možná byste se mu mohl někdy při tom čaji 
zmínit, že se nechová právě jako otec, když mě potrestá stržením bodů za něco, co se týká 
jenom rodiny?“ 

„Možná by ses o tom mohl zmínit ty,“ mírně poukázal Brumbál. 

„Věřte, že jsem to udělal. Ale neprorazil jsem.“ 

Ředitel přikývl. „Promluvím s ním, ale, Harry, mělo by ti být jasné, že Severus se nepochybně 
dovtípí, že to ty jsi nejprve mluvil se mnou.“ 

Harry si usrkl čaje a usmál se. „To je v pořádku.“ 

Cokoliv, co chtěl Brumbál odpovědět, bylo přerušeno zvukem z krbu. Vyřítil se z něj Snape. 
Hábit měl příšerně neupravený, popel z něj létal na všechny strany, když zcela nedůstojně 
vpadl do pokoje. Ale šok z toho všeho byl zastíněn slovy, která začal pronášet ještě předtím, 
než úplně vystoupil z ohně. 

„Harry zmizel!“ křičel a klopýtl, jakoby se mu podlamovaly nohy. 

„Ne, neztratil jsem se,“ řekl Harry a vyskočil z křesla tak, aby si ho Snape všiml. 

Snape úžasem otevřel pusu, v jeho očích byla patrná zoufalá bolest a na krátký okamžik mezi 
kamennými zdmi zavládlo absolutní ticho. A pak řekl něco, co byla určitě největší pitomost, 
kterou kdy Harry slyšel Severuse Snapea říct. „Ty jsi tady.“ 

„No, jo.“ pokusil se Harry o uklidňující tón, protože cítil, že jeho otec je stále ještě trochu v šoku. 
„Profesor Brumbál mě pozval na kus řeči...“ 

Snape bleskově překročil místnost a objal Harryho tak pevně, že ho téměř dusil. Přivinul ho k 
sobě a držel ho, jako kdyby na tom závisel jeho život. Ale ještě než si na to stačil Harry 
zvyknout, otec jej odstrčil, popadl ho za ramena, vztekle s ním začal třást a křičel. „Ty jsi 
bezpochyby to nejbezohlednější dítě, jaké znám! Draco málem zešílel starostmi...“ 

Přestal s ním třást v momentě, kdy mu Brumbál položil ruku na rameno. „Jenom Draco, 
Severusi?“ 

Snape zavrčel a udělal krok dozadu. V odmítavém gestu překřížil ruce. „Hloupost, já jsem 
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docela oprávněně znepokojený ztřeštěným rozhodnutím tohoto pitomého děcka, beze slova se 
vyplížit pryč!“ 

Harry se zhluboka nadechl. „Já jsem Dracovi říkal, že jdu sem.“ 

Snape se vztekal. „Kdyby tomu tak bylo, proč by přerušil mou hodinu se studenty čtvrtého 
ročníku ve stavu extrémní paniky! V takovém, že dokonce nebyl ani schopen hlídat svůj jazyk! 
Do slunce západu si bude celý hrad šeptat, že Voldemort znovu pronikl do Bradavic!“ 

„Podívej,“ řekl Harry, „je mi líto, jestli mě Draco neslyšel, ale já jsem mu to říkal a měl jsem 
pocit, že mi odpovídal.“ 

„A měl jsi nějaký důvod,“ zeptal se Snape sarkasticky, „nepočkat dost dlouho na to, abys věděl, 
co ti odpověděl? Podle všeho to totiž bylo, Co jsi říkal Harry? Nerozuměl jsem ti.“ 

„Nechtěl jsem, aby mě někdo viděl používat letax!“ řekl Harry a došlo mu, že by se měl o svou 
novinku podělit. „Přemístil jsem se krbem, pane profesore! Úplně sám a nepopálilo mě to!“ 

Něco ve Snapeově výrazu změklo. „Takže si to dokázal.“ 

Ta tichá hrdost ve spodním tónu těch čtyř slov, měla na Harryho mnohem větší účinek, než 
jakékoliv pokárání. „Nechtěl jsem nikomu přidělat starosti,“ vysvětloval, „vážně jsem myslel, že 
mě Draco slyší, když jsem říkal, že jdu sem nahoru. Je mi to líto.“ 

Snape krátce zavřel oči. Ale ne dost rychle na to, aby Harry nepostřehl záblesk bolesti, která 
proběhla těma temnýma očima. „Myslel jsem, že jsem tě ztratil,“ přiznával a přesto, že šeptal, 
hlas se mu lámal opravdovou hrůzou „Myslel jsem, že strážné kouzlo selhalo, že tě zabíjí. Nebo, 
že už tě zabili.“ 

Tentokrát to byl Harry, kdo přeběhl místnost a pevně otce objal. „Promiň mi to!“ zašeptal 
nešťastně. 

Harry postřehl, že Brumbál měl dost dekora na to, aby se odvrátil, když ho Snape k sobě přitiskl 
a krátce se dotkl rty jeho vlasů. 

„Vím, že jsi nechtěl nikoho vyděsit,“ řekl nakonec Snape a jeho hlas byl o něco příkřejší. Udělal 
pár kroků dozadu a odkašlal si, aby získal Brumbálovu pozornost. „Řediteli, nerad vám 
přidělávám potíže, ale myslím, že bude lepší, když budu s Harrym, až bude vysvětlovat 
Dracovi, kam zmizel. Byl byste tak laskav a pomohl mým studentům dokončit Kostní lektvar?“ 

Harry si na ten lektvar pamatoval. Jedno loknutí zpevní vaše kosti. Ale když se napijete víc... 
nebo malá chyba v téhle komplikované formuli... a výsledek bude opravdu špatný. Namáhavě 
polkl. „Vy jste opustil studenty uprostřed vaření?“ 

„Mám pocit, že už jsem řekl, že jsi má priorita, Harry.“ Řekl Snape a jeho tváře byly stále trochu 
zrůžovělé. Otočil se zpátky k řediteli. „Pokud by někdo potřeboval protijed, je v mém stole v 
levé zásuvce, oranžová lahvička. Nerad bych měl ve Zmijozelu kostlivce.“ Jeho barva se vrátila 
k normálu, když se ušklíbl. „Okamžitě jsem měl dát pokyny Nebelvírům, když mě Draco zavolal 
krbem...“ 

Harry se uchechtnul a zlehka dloubl otce na ramene. „No jo, to jsi celý ty.“ 

Snape mu věnoval výjimečně ledový pohled. „Já vůbec nevím, o čem mluvíš.“ 

„Přeji vám pěkný den,“ přerušil je Brumbál, jeho staré oči se na ně dívaly spokojeně. Pak se 
přemístil, aby dohlédl na Snapeovy studenty. 

Harry popadl otce za ruku a táhl ho ke krbu. „Podívej jak...“ 

„Jindy,“ zarazil ho Snape. „Nerad bych tě našel, až bych se za tebou přenesl dolů, uřknutého 
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vylekaným Dracem.“ 

„Ale ne, on by mě neuřknul!“ vykřikl Harry. „Myslím, že tě to napadlo kvůli tomu souboji. Teď 
spolu opravdu vycházíme dobře.“ 

„Dracův nedostatek sebekontroly je nejsilnější, když je pod velkým tlakem,“ vysvětloval Snape. 

„Tak jo, půjdeme společně,“ souhlasil Harry, postavil se do ohniště a čekal až se k němu Snape 
připojí. „Ale já hodím letax.“ 

Zelené plameny je pohltily, když chlapec vykřikl: „Domov Harryho Pottera!“ 

***

Letaxová síť obvykle vyhodila Harryho dost bezohledně, ale když vedle něj stál Snape, rozhodla 
se chovat slušně. Snesli se do sklepení a vystoupili tiše v obývacím pokoji, právě, když Dracův 
hlas rozkazoval důrazně: „Ukaž, kde je Harry Potter!“ 

Hůlka se na podlaze otočila, pak se zastavila a ukázala právě na Harryho popelem posypané 
boty. 

„Juchů!“ křičel Draco a poskakoval. „Funguje to, funguje!“ 

Pak se podíval nahoru a viděl Harryho. „Aha, ty jsi tady.“ 

Tedy, pomyslel si Harry. Možná, že Zmijozelové ve stresu cítí podivnou potřebu zůstat klidní. 

„Ano a lituju, že jsem tě vyděsil,“ omlouval se Harry, ustoupil zpět k otci, když se Dracovi 
zaleskly oči a začal vypadat nebezpečně. „Brumbál mě pozval na kus řeči a já si myslel, že 
bych tam měl jít. Řekl jsem ti to, když jsem odcházel, ale asi si mě neslyšel.“ 

Draco na něj zíral. „Příště by sis to měl ověřit, Pottere! Vážně, Severus má pravděpodobně teď 
ve třídě plno mrtvých Zmijozelů, nebo nějakou podobnou pohromu. A co se stalo s mojí 
reputací v naší kolejí je jasné, že?“ 

„Promiň,“ opakoval Harry, trochu provinile. 

Draco na něj ještě chvíli zíral, pak uznal, „Myslím, že je to v pořádku.“ Zvedl ze země hůlku a 
potřásl hlavou. 

„Experimentuješ s kouzlem Ukaž mi?“ ptal se mírně Snape, ale Harry v tom slyšel nějakou 
intriku. 

„Myslel jsem, že je nepoužitelné na lidi,“ řekl Harry a zapadl do křesla. „Že funguje jen, když ta 
osoba je s tebou ve stejné místnosti, tak k čemu by to bylo?“ 

„Nó, já nevím,“ protáhl Draco a prohlédl si Harryho odshora dolů. „Mohlo by se hodit, když by 
jeden malý had z Nebelvíru chtěl... já nevím... na příklad kdyby byl pod neviditelným pláštěm?“ 

Harry lapl po dechu. „Ty víš o starém plášti mého otce?“ 

„Vůbec ne, já si skutečně tenkrát myslel, že tvoje hlava navštívila Medový ráj sama!“ odsekl mu 
Draco. „Ovšemže vím! Mimochodem, našel jsem ho, když jsem tě hledal.“ 

Teď to byl Harry, kdo se zlostně díval. „Ty jsi mě hledal v mém kufru?“ 

„Podívej, jak jsem mohl vědět, co se ti honí v hlavě?“ Rozčiloval se Draco. „Posledně si přestal 
jíst, když si měl problémy, pamatuješ? Myslel jsem si, že jsi možná zase tak rozrušený a... 
zapadl si zpět do dětství, to je vše.“ 
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Harry se rozchechtal. „Ty sis myslel, že když nemám po ruce přístěnek pod schody, zahrabal 
jsem se do svého kufru a zaklapl víko?“ 

Draco musel uznat, že takto řečeno, to zní dost pitomě. „Ale jak mohu vědět, kolik je vevnitř 
místa? Vážně. Mohl by tam být vyčarovaný větší prostor. Bez ohledu na všechny věci co jsou 
uvnitř. Mohl jsi zkusit se tam nacpat!“ 

Harry věděl, že mohl. Zadíval se na otce, který se posadil kousek od nich. „Víte, myslím, že 
bych si mohl přát k Vánocům nový kufr. Nebo k narozeninám.“ 

„To je ještě daleko,“ poznamenal Snape. 

Z nějakého důvodu to Harryho vyplašilo. „Vy víte, kdy jsem se narodil?“ 

„Narozen, když sedmý měsíc umírá.“ 

Samozřejmě, uvědomil si Harry, zná tu věštbu. Na moment si pomyslel, že Snape si dal práci s 
tím, aby si datum jeho narození zjistil. Bylo to v jeho školních záznamech a i v adopčních 
listinách. Ale nevadí. 

Draco vypadal trochu zmatený, ale místo toho, aby u nich dál zůstal, schoval hůlku do kapsy a 
oznámil. „Vyzkoušel jsem něco se zaklínadlem Ukaž mi. Zkusil jsem tě najít, Harry. Myslím, bych 
byl schopný rozšířit to kouzlo na míle daleko.“ 

„Plně vycvičení kouzelníci se o tohle pokoušejí už staletí,“ vysvětloval Snape. 

„Dobře, musel jsem něco dělat!“ Obrátil se na ně Draco, popíchlo to zřejmě jeho hrdost. 
„Nemohl jsem trčet tady a provádět čistící kouzla, když Harry byl Merlin-ví-kde!“ 

„Díky,“ řekl Harry. 

Draco vybuchl. „Nedělám nic proto, abys mi děkoval, Pottere,“ vrčel. „Za druhé, já si myslím, že 
opravdu funguje, myslím, že jsem udělal... ale ne, to kouzlo reagovalo na to, žes vstoupil do 
místnosti.“ Přivřel oči. „Vracel si se se Severusem. Ale když jsi odešel, ředitel tě na ten rozhovor 
přenesl, nebo jsi odcestoval letaxem sám?“ 

„Sám!“ rozzářil se Harry. „Cítil jsem se skvěle! Teď můžu jít kamkoliv! Myslím, že se můžu jít 
podívat na Hagrida kdykoliv...“ 

„Jeho chata by mohla být napadena zatoulaným Zmijozelem,“ opravil ho Snape. „Nebo 
smrtijedy, kteří se dostali nepozorovaně na pozemky.“ 

„Ach ano,“ vzpamatoval se Harry, jeho nadšení pohaslo. „Do hajzlu. Promiňte, pane.“ 

Snape mávl rukou, jakože nic. „Budeš moci používat letax bez problémů až dostaneš svou 
magii pod kontrolu. S ohledem na množství divoké magie, kterou jsi uvolnil v Devonu, řekl 
bych, že se nebudeš muset obávat útoku, jakmile zvládneš své temné síly.“ 

Draco přikývl, oči se mu divoce leskly, když na to myslel. „Přímé použití temných sil, Harry. 
Pomysli si. Dokonce ani Pán zla tohle nedokáže.“ 

„Síly Pána zla to neumějí,“ souhlasil Snape. „Podaří se ti to, Harry.“ 

Harry cítil, že důvěra v otcově hlase by ho měla posilovat. Místo toho, měl na mysli to, co si 
uvědomil v Brumbálově kanceláři. Určitě se mu to podaří. Opustí sklepení, bude mít zabaleno, 
aby mohl odejít, je jasné, že jeho magie se brzy vrátí. Představa, že se vrátí do věže, ho těšila, 
ale co ty okolnosti, které povedou ke zrušení adopce, a které mohly znamenat, že pak už nikdy 
neuvidí Snapea? 

Bude dobré, opustit to tady? Co když už sem nebude moct zaskočit s lahví máslového ležáku, 
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když si bude potřebovat popovídat s otcem? 

„Něco tě trápí,“ všiml si Snape. 

Věděl, že by měl otci povědět o tom snu. A teď měl výbornou příležitost. K čertu, Snape ho měl 
rád! Jak mohl Harry předpokládat, že když mu to poví, všechna ta láska ze světa zmizí? Ať to 
tak bude, nebo ne, Snape nakonec podepíše ty papíry? 

„Něco ti řekl Albus?“ naléhal Mistr lektvarů. „Proč s tebou vlastně chtěl mluvit?“ 

Harry stiskl rty. Čím víc byl Snape znepokojený, tím víc mu to chtěl všechno říct, ale pořád 
nevěděl jak začít. 

„Harry, podívej se na mě,“ naléhal Snape. 

Udělal to, zelené oči se topily ve smutku. Proč jen byl ten sen tak přesný? Proč mu ukazoval, jak 
je do toho zase zapletená ta kouzelnice? Nechtěl vědět, co je požadováno, aby se zrušila 
kouzelnická adopce! Vzájemné zřeknutí se, jeho otec se o tom mnohokrát zmiňoval... 

Náhle Harry pocítil chlad ve své mysli. Jezero... ne, příliv, jemně narážející na břehy jeho 
myšlenek. Ne, to nebyl příliv. To byla něčí mysl, někdo, kdo v jeho mysli byl již dříve... 

S chraptivým výkřikem začal Harry budovat stěnu z ohně, vyšší a vyšší. Nedělal to od 
Samhainu. Myšlenka na plameny jej odrazovala. Uchýlil se k tomu jednou nebo dvakrát a pak 
opět trochu, když se pokoušel uvolnit své temné síly pomocí nitrobrany. Bylo to už několik 
týdnů a Harry pak už dál nitrobranu nezkoušel. Pamatoval si jak, bylo to přece úplně 
jednoduché. Nechtěl, aby Snape četl jeho myšlenky. Zvlášť ne tyto myšlenky. 

Příliš pozdě, pomyslel si. Citlivý nitrozpyt dosáhl svého a jeho otec věděl úplně vše, na co 
myslel. Bylo to vidět na mužově zešedlé tváři, na jeho třesoucích se rukách. Ve Snapeových 
černých očích se odrážela dvě slova: vzájemné zřeknutí. 

Pak se Mistr lektvarů vzpamatoval a celý jeho výraz byl kamenný. 

„Do mé kanceláře,“ vyštěkl, mávnutím ruky svá slova zdůraznil. „Hned!“ 

Kapitola 58. OTEC

Harry nervózně přecházel po otcově kanceláři od knihovny ke krbu a nazpět. Netušil, co Snape 
řekl Dracovi o té náhlé změně nálady v obývacím pokoji, ale v tuhle chvíli mu to bylo jedno. 
Dokonce mu ani nedělalo starosti to, jak se mu otec vplížil do mysli, i když později si s ním o 
tom určitě promluví. 

Jediná věc, na kterou byl teď schopný myslet, byl rozhovor, který ho čeká. 

Upřel oči na krb a přepadla ho chuť utéct. Bylo to velké pokušení. Nyní, když byl schopen 
cestovat letaxem, nebylo nic, co by jej mohlo zastavit. 

Jenže to by byl vrchol zbabělosti a jeho otec si od něj zaslouží lepší chování. Přestože ten 
rozhovor nebude příjemný, Severus by měl znát pravdu. 

„Sedni si,“ řekl Snape v momentě, kdy zavřel dveře a zabezpečil je kouzlem. 

Přitáhl si křeslo naproti Harrymu a zhluboka dýchal. Jeho oči byly temné, když se setkaly s 
Harryho, ale někde hluboko uvnitř v nich svítil vztek. „Nedovedu si představit,“ zlobil se, „co 
ten starý křivák sleduje svým posledním gambitem.“ (pozn. překl. gambit = druh zahájení 
šachové hry s obětováním pěšce) 

Harrymu chvíli trvalo, než mu došlo, koho tím Snape myslí. „Brumbál? Ale ten přeci s tím, o 
čem jsem přemýšlel, nemá vůbec nic společného.“ 
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„Vážně,“ řekl Snape posměšně. „Takže předpokládám, že jsi o vzájemném zapuzení přemýšlel 
jen tak?“ 

Harry měl pocit, jako když mu v krku vyrostl knedlík. Polkl, ale ten pocit tam zůstal. „Měl jsem k 
tomu důvod,“ začal a potýkal se s každým slovem. „Poslouchejte...“ 

„Myslel jsem, že jsi už pochopil, co cítím,“ přerušil ho Snape, „ale zřejmě ne. Takže mi to dovol 
vysvětlit ještě jednou. Je mi jedno, jaké další obtíže mohou nastat, Harry, já smlouvu nikdy 
nezruším. Nikdy. Což znamenala i moje slova já přísahám. Takže, ať už je tvůj problém jakýkoliv, 
budu ho řešit jako tvůj otec. Už mi rozumíš, nebo to mám zopakovat ještě tisíckrát?“ 

„Rozumím,“ zamumlal Harry a podíval se na něj. 

„To doufám!“ Snape vstal a znovu se začal mračit. „A protože jsem ani na chvíli neuvěřil, že to 
nebyl Albus, kdo tvoje myšlenky navedl tímto směrem, dojdu si s ním promluvit!“ 

„A on vás pošle zpátky, abyste si promluvil se mnou. On za nic nemůže, to já! A je mi líto, ale 
ten problém nepřestane existovat tím, že na mě budete křičet.“ Hlas se mu zlomil: „Protože ten 
problém tady je.“ 

Snape klesl zpět do křesla. „Harry, já neříkám, že ten problém tady není, ale říkám, že ho 
překonáme.“ Náhle vypadal unaveně. „Takže to nebyl Albusův nápad, že nejlepší věc, kterou 
můžeme udělat, je zrušit smlouvu?“ 

„Ne, nebyl. A můj také ne, rozumíte?“ 

Harryho vůbec nepřekvapilo, že ho Snape nechápe. Věděl, že to dost nevysvětlil. Snape se na 
něj pátravě díval, i když tentokrát beze stopy nitrozpytu. „Harry, možná bys mi prostě mohl jen 
vysvětlit, proč si přeješ zrušit adopci. Myslel jsem, že spolu vycházíme docela dobře, že se věci 
urovnaly.“ 

„Určitě,“ souhlasil Harry přesvědčeně. „Poslyšte, pane...“ odkašlal si a pokusil se předem 
zmírnit ten šok, který přijde. „Jsem rád vaším synem, v posledních několika měsících... jsem 
měl to, co nikdy předtím, a to, co jsem strašně záviděl všem, kteří to měli.“ Odvrátil pohled. 
„Vážně jsem se těšil na léto, říkal jsem si, že bychom mohli pobývat nějaký čas v Devonu i s 
Dracem a... bez všech těch povinností, které souvisejí s vyučováním, bychom mohli spolu 
strávit hodně času. Chci tím říct, že už vás sice znám docela dobře, ale někdy si říkám, že ne 
tak, jak by syn měl svého otce znát. Takže není žádný důvod, proč bych to chtěl ukončit.“ 

„Tak proč byla tvá mysl naplněna pouze touto myšlenkou?“ 

Zvláštní, jak někdy může být těžké vyslovit právě jen dvě slova. 

„Věštecký sen,“ zachraptěl nakonec. 

Ticho v místnosti bylo hmatatelné. Snape na něj napjatě zíral a Harry jen čekal, nebylo nic, co 
by ho donutilo promluvit, dokud jeho otec nějak neokomentuje ta jeho dvě poslední slova. 

„Věštecký sen,“ zopakoval nakonec Snape. 

Harry zdráhavě přikývl. 

„Kdy?“ 

„Tak nějak před týdnem a půl, noc po té naší hrozné hádce.“ 

„To byl ten zlý sen, o kterém jsi mluvil?“ pronesl Snape se špatně skrývanou nevolí. „Bál jsi se, 
že tě chci opustit a pak se ti o tom zdálo? Nevysvětluje to všechno?“ 
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„Proč myslíte, že jsem o tom nemluvil dřív? Doufal jsem, že to byl jen normální sen, i když to 
vypadalo jako věštecký sen. Ale došlo mi, že to nebyl jen tak nějaký sen! Viděl jsem minulost a 
pak se ukázalo, že to bylo pravdivé! Lotion Potion,“ dodal nesmyslně. „Takže to opravdu byl 
věštecký sen. A tak jsem si udělal vlastní průzkum, protože jsem se pokoušel zjistit, jestli se to 
doopravdy stane.“ 

„A co přesně se má stát?“ 

„Odadoptujete mě,“ téměř se rozplakal Harry. „Pane profesore, viděl jsem to. Viděl jsem vrátit 
se sociální pracovnici a říkala, jak je to celé nešťastné, a vy jste říkal, že lidé nechtějí, abyste to 
udělal, ale že to bude nejlepší, nebo něco takového...“ Odmlčel se a zhluboka se nadechl, i když 
to byl spíš vzlyk, který se mu tentokrát nepodařilo potlačit. 

Snape potřásl hlavou. „Harry, nechystám se tě... to je ale slovo, odadoptovat, bez ohledu na to, 
jakou pohromu ten věštecký sen předjímá.“ Odmlčel se a jeho černé oči pronikaly Harrymu až 
do duše. „Věci mezi námi jsou přece tak jednoduché. Nejsi jen nějaký chlapec, kterého 
chráním.“ Jeho hlas přešel do šepotu. „Jsi můj syn, protože to tak chci, ne proto, že bych musel. 
Když jsem si dnes myslel, že jsem tě ztratil, došlo mi, že ti to musím říci.“ 

„Říct mi, že jsem váš syn?“ vyhrkl Harry zmateně. 

„Ne... možná, že už jsi to pochopil, ale...“ Snape si odkašlal. „Harry, nemohl bych tě mít víc rád, 
ani kdybys byl vzešel z mého těla.“ 

Harry zamrkal. Svým způsobem ho ta slova nepřekvapila. Severus přece dával jasně najevo, jak 
moc chce o Harryho pečovat. To dělalo věštecký sen alespoň částečně snesitelný. Ale to, že 
Severus ta slova řekl... Severus, který si dával záležet na tom, aby neprojevoval emoce... to 
znamenalo moc, hrozně moc. 

Harry se natáhl a vzal otcovu ruku do svých a mírně ji stiskl, tak jako to Snape před tím udělal 
už tolikrát. „Taky vás mám rád, pane,“ řekl a usmál se, když se jeho oči střetly s mužovým 
překvapeným pohledem. „O bože, po takovéhle větě tohle pane zní opravdu pitomě. 'Otče' by 
asi znělo lépe,“ zhluboka se nadechl, „souhlasíš?“ 

„Já samozřejmě nemám námitek,“ odpověděl Snape a vážně přikývl, i když vypadal pořád ještě 
trochu rozrušeně. 

Harry také přikývl: „Tak jo. Otče. Ano, to by šlo. Popravdě se mi to docela líbí. Vlastně nechápu, 
proč se mi to předtím zdálo tak těžké. A možná někdy - tati?“ Vzhlédl na něj a usmál se: „Říkal 
jsem Dudleymu, že nejsi typ na tátu, ale někdy si myslím, že do toho nemáš daleko.“ 

Harryho nijak zvlášť nepřekvapilo, že Snape bleskově změnil předmět hovoru. „K tomu snu. 
Musíš se mýlit. To se prostě nemůže stát.“ 

„Brumbál říkal, že věštecké sny se vždycky vyplní,“ přiznal Harry a rozpačitě si mnul ruce. 
Všechna jeho euforie zmizela pod nárazem pravdy. 

„Ty jsi s ním o tom mluvil,“ došlo Snapeovi a neznělo to ani tak rozzlobeně, jako spíš... 
zklamaně. 

„Ne, to ne,“ popřel to Harry. „Četl jsem o věšteckých snech a pokoušel to aplikovat na ten můj. 
Nechtěl jsem s tebou mluvit, dokud nebudu vědět o čem. Ale knihy, které mi poslala madam 
Pinceová, mi příliš nepomohly. Takže jsem... ach jo...“ 

„Ano?“ zeptal se temně Snape se zachmuřeným výrazem. 

„No dobře, strhni mi body, když chceš, ale z Nebelvíru i ze Zmijozelu, pamatuj na to,“ huhlal 
Harry. Pak hlasitěji dodal: „Poprosil jsem někoho z kamarádů, aby mi přinesl nějaké knihy z 
oddělení s omezeným přístupem, jenže jí... tedy jeho... chytili. A to je to, proč si mě Brumbál 
pozval, pane. Chci říct, otče.“ 
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Harry si nebyl jistý, ale měl pocit, že ve Snapeových očích zahlédl pobavení. „Pokud byla slečna 
Grangerová přistižena při zneužívání oddělení s omezeným přístupem, bylo by logické 
informovat o tom hlavu její koleje, ne Albuse.“ 

Takže Snapeovi snadno došlo, kdo ten kamarád byl. „Madam Pinceová věděla, že jsem tohle 
téma hledal já. Pravděpodobně proto, že šlo o mě, rozhodla se upozornit ředitele.“ Harry si 
chvíli rovnal myšlenky. „A mimochodem, neřekl jsem Brumbálovi, co se mi zdálo. Jen jsem řekl, 
že jsem měl věštecký sen, nic víc.“ 

„A?“ 

Harry zavrčel: „Co bys řekl? Trval na tom, že si o tom s tebou musím promluvit, což jsem stejně 
měl v plánu, jen tak mimochodem. Ale pořád jsem nějak nemohl sebrat odvahu. Stále dokola 
mi opakoval, jak skvělý otec se z tebe stal.“ Harry se zahleděl otci do očí. „Je to docela zvláštní, 
že jsi zrovna jeho podezříval, že mi vnukl myšlenku na zrušení adopce. Říkal snad tobě, že pro 
mě nejsi dobrý?“ 

Snape se ušklíbl: „Ne, právě naopak. Přesto, nemohu vědět, co říká, když u toho nejsem.“ 

Harry vzdychl. „Ty prostě vidíš intriky všude... Nicméně říkal, že k němu chodíš dvakrát za týden 
na čaj. To je důvod, proč někdy večer skoro nejíš? Nacpeš se, zatímco mě s ředitelem 
pomlouváte?“ 

„Nemluvíme jen o tobě,“ sdělil mu Snape a jeho druhou otázku úplně ignoroval. „Takže ty jsi 
zřejmě přesvědčen, žes ve svém snu viděl něco opravdu důležitého. Tak mi ho vypravuj.“ 

„Dojdu si pro deník,“ oznámil Harry. „Celý jsem ho tam napsal.“ 

Snape přikývl, mávl hůlkou a dveře se tiše otevřely. 

„Co se stalo?“ zeptal se Draco v momentě, když Harry vstoupil do ložnice. 

Nechtěl odpovědět, že nic, ale rozebírat se mu to také nechtělo. „Severus měl pocit, že bych si 
s ním měl promluvit,“ odpověděl. „Docela na tom trval.“ 

„Víc než docela,“ poznamenal Draco. „Můžu ti nějak pomoct?“ 

„Myslím, že ne,“ odpověděl Harry, „ale díky.“ 

***

„Věřím, že se mýlíš,“ řekl Snape poté, co si přečetl zápis jeho snu. 

Harry byl schlíplý a malomyslný, ale když to slyšel, ožil. „Opravdu?“ 

Snape se na něj podíval pohledem, který byl zároveň posměšný i chápající. „Samozřejmě. Stále 
ještě si myslím, že se ti to zdálo proto, že jsi šel spát vyděšený při pomyšlení na to, že tě 
opustím.“ 

„A jak tedy vysvětlíš tu první část?“ naléhal Harry. 

Snape si přehodil nohu přes nohu a přemýšlel. „Je pravda, že jsme jednoho dne v Devonu s 
Dracem tuto konverzaci vedli,“ připustil. „Nicméně, není jisté, že ta druhá část je také přesná.“ 

Harry se zakřenil: „Rád bych tomu věřil, vážně, ale zní to spíš jako zbožné přání. Bez urážky.“ 

„Tak tedy.“ Snape se odmlčel a přemýšlel. „Na Grimmauldově náměstí se ti opakovala série 
věšteckých snů. Měl jsi je téměř každou noc a potom zmizely, mám pravdu?“ 
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„Jo, už jsem žádný neměl věky.“ 

Tentokrát byl Snapeův výraz jen posměšný. „Tři měsíce jsou stěží celé věky. Samozřejmě, pokud 
člověku není šestnáct. Ale na každý pád není žádný důvod domnívat se, že tento sen je stejně 
pravdivý jako ty minulé. Zvláště pokud, jak já se domnívám, ta minulá série snů zmizela, 
protože byla přerušena. Řekni mi, Harry, co se ti zdálo naposledy ve tvém věšteckém snu, než 
jsi přišel sem?“ 

Harry vzpomínal. „Těžko říct, myslím, že by to mohlo být tehdy, když jsem křičel v hadím 
jazyce, ale to jsem jen slyšel od tebe. Nikdy se mi ten sen nevybavil.“ 

Snape přikývl a vypadal zamyšleně. „Já vím, vzbudil jsem tě a bezpochyby to byla chyba, ale už 
se stalo. Zdá se mi to jednoduché. Možná, že tvé věštecké sny tentokrát budou mít jinou formu. 
Možná, že uvidíš budoucnost v symbolech, místo toho, abys ji viděl doslovně. Možná, že ta 
druhá polovina jen zrcadlila tvůj strach. Ve skutečnosti si si ještě nezvykl být něčím synem.“ 

„Možná,“ řekl Harry, ale jen proto, aby byl zdvořilý. Jeho otec tomu snu odmítá věřit, to bylo 
zřejmé. Harry se proto na něj nemohl zlobit. 

Když Snape pochopil, že Harry už nic dalšího neřekne, pokračoval: „Nicméně předpokládejme, 
že tvůj sen se naprosto vyplní. Stejně si myslím, že tvá interpretace je poněkud hysterická.“ 

Hysterická? To se zdálo Harrymu přehnané. „Co jiného by to tedy mohlo znamenat?“ 

„Takže zopakujme si fakta. Očividně jsme byli v tom snu zastiženi uprostřed něčeho nedobrého. 
A já jsem se rozhodl nějakým úředním aktem tu situaci napravit. Vypadá to, že se mnou někteří 
lidé nesouhlasili, ale já jsem si trval na svém. Ty jsi zřejmě o té situaci nebyl informován, 
přestože jsi měl být.“ Snape se na něj usmál. „Pokud bych já měl věřit, že se ten sen vyplní, 
napadlo by mě, že půjde třeba o změnu jména.“ 

Harry na něj zíral. „Cože? Změnu jména?“ 

„Harry Snape,“ vtipkoval se Mistr lektvarů. „Harry James Snape? Hmm. Nejsem si jist, že bych 
to tak chtěl. Možná bychom prostřední jméno měli taky změnit.“ 

Harry cítil, jak ho polilo horko. „Myslel jsem, že jsme se dohodli...“ 

„Dohodli,“ přerušil ho Snape a všechna jeho předcházející dobrá nálada byla pryč. „Neříkám, že 
mám v plánu něco takového udělat, jen jsem ti chtěl předvést, že ten sen lze vyložit různými 
způsoby.“ 

Harry přivřel oči. „Skutečně?“ Popadl deník a listoval jím, aby si upamatoval na detaily snu. 
„Dobře, to by možná vysvětlovalo, proč to sociální pracovnice nazvala drastický krok, ale proč 
by říkala, že jsi v té věci změnil názor?“ 

Snape smetl z kalhot nějaké smítko. „Probíral jsem tu záležitost s tvým jménem při našem 
rozhovoru. Vypadala spokojená s tím, že souhlasím, když zůstaneš Harry James Potter.“ 

Harry zamrkal. „Ano, tak to by vysvětlovalo, proč byla tak pobouřená. Myslím, že Brumbál 
vysvětloval, že byla v Řádu. Asi by nechtěla, aby mé jméno zmizelo, je to... no,“ 

„Je to symbol, to je, myslím, to slovo, co hledáš,“ doplnil ho Snape. „Tvé jméno je symbol. 
Dokonce poté, co jsi se stal nejmladším vítězem Turnaje tří kouzelníků, víc, než dříve.“ 

„Já jsem nevyhrál,“ zamumlal Harry. „Ve skutečnosti ne.“ 

„Neodvolatelně Nebelvír.“ 

Harry byl stále zaujat svým snem. „Předpokládejme, že máš pravdu, ale jaké neodkladné 
okolnosti by tě donutily, abys změnil mé jméno?“ 
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Snape pokrčil rameny. „Kdo ví? Dokud si měl žijící příbuzné, nevěnovalo ti ministerstvo zas až 
takovou pozornost. Nyní jsi, v jistém smyslu, zranitelnější. Mohlo by se stát, že Voldemortův vliv 
by zesílil a v zemi by zavládl strach. Popletal by se rozhodl tě použít k uklidnění veřejnosti a já 
bych k tomu měl samozřejmě námitky. Vzhledem k tomu, že můj poručnický status není 
založen na krevním poutu, pokusí se ho zrušit. A změna tvého jména by ho mohla odradit.“ 

„To zní trochu nepravděpodobně.“ 

„To je pravda, ale ujišťuji tě, že je to daleko pravděpodobnější, než tvá vyšinutá interpretace.“ 
Snape pokrčil rameny. „Harry, existují desítky možností. Úřad pro záležitosti kouzelnických rodin 
má právo přijít na kontrolu, jestli jsi si přivykl na novou situaci. Možná, že jedna z těch kontrol 
dopadla špatně. Popravdě jsem překvapený, že k nám sociální pracovnice zatím ještě nevtrhla 
na neočekávanou návštěvu. Předpokládám, že jí Albus řekl, aby nám dala trochu času.“ 

„Neočekávanou?“ zopakoval Harry. 

Snape mávl rukou. „Náhodná inspekce,“ trochu zavrčel. „Chtějí vidět průběh normálního 
rodinného života. Jako by tady něco takového bylo. Možná, že ty nešťastné okolnosti byly něco, 
na co přišla během své návštěvy. A já jsem musel podepsat nějakou zprávu.“ 

„Ale jak to pasuje k tomu, že mluvila o tom, že jsi udělal 'takový krok'?“ 

„Harry, copak já vím? To není jediný scénář. Možná, že právník objevil v adopční smlouvě 
nějakou chybu. A opravit ji bylo potřeba nějakým víceméně legálním zákrokem. Nebo se někdo 
pokusil adopci změnit. Mám pokračovat?“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Už to chápu, pane... tedy otče. Ale žádný z těch scénářů se na ten sen 
úplně nehodí, i když ta změna jména docela jo... ale já si stejně nedokážu představit, že by se 
mé jméno změnilo.“ 

„A právě proto bych to, pokud by to bylo nezbytné, nejprve udělal a pak ti to řekl. Vidíš? To 
sedí.“ 

„Ne, nesedí. Žádný z tvých nápadů nevysvětluje, proč jsem měl zabaleno, proč jsem byl 
připravený k odchodu a proč jsi mi vrátil klíč od trezoru.“ 

„Možná to nebyl tvůj klíč, možná to byl Dracův.“ 

Harry si vzdychl. „Draco by nenechal svůj klíč někde jen tak válet. A jaký důvod by měl, aby 
vložil svůj klíč do obálky a zalepil ji? Jsem si více než jistý, že by ho nikdy neposlal soví poštou!“ 

„Možná to byl klíč od Blackova trezoru a Albus ti ho poslal sem dolů.“ 

Harryho napadlo, že by to možná mohla být pravda, ale přesto protestoval. „Tak proč jsem měl 
zabaleno?“ 

Snape už byl poněkud netrpělivý. „Ale já chci, abys měl zabaleno, Harry. A chci, aby ses vrátil 
do nebelvírské věže, ke svým přátelům, kteří ti dodávají sílu. Začínám si myslet, že tvá izolace 
má něco společného s tvou neschopností používat magii. Říkal jsi mi, že své přátele potřebuješ 
a zjevně je to pravda.“ 

Harry trochu frflal: „Takže to je skvělé. Potřebuji být se svými přáteli, aby se mi má magie 
vrátila, ale nesmím s nimi být, dokud se mi nevrátí? To je... no...“ 

„Paradox,“ doplnil Snape. „Výkladový slovník, strana 22.“ 

„To není legrace!“ 

„A také to není zas tak zoufalé, jak se tváříš ty. Tvá magie se vrátí.“ 
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Harry zrudl. „Draco má pravdu. Necvičil jsem tak tvrdě, jak bych mohl. Ale teď už cvičím každý 
den. Někde ve mně musí být nějaká magie. Chci říct, letax mi funguje docela dobře. Ale...“ A 
než pokračoval, polkl. „Ale uvažoval jsem, jestli bych neměl přestat. Co když to, že se má 
magie vrátí, spustí nějaký řetězec událostí, které povedou k tomu, že mě odadoptuješ? To 
nechci.“ 

Snape zaklonil hlavu a dlouze se zadíval do stropu. „Harry, nebudeš muset volit mezi svými 
silami a mnou, protože já tě neopustím. Nepochybuji o tom, že se všechna tvoje magie vrátí, 
ale nemám tušení kdy. Ty si myslíš, že se to stane předtím, než mi ta sociální pracovnice 
přinese nějaké ty dokumenty. Ale to je z tvé strany jen předpoklad, založený na představě, že 
jsi měl zabaleno. Možná, že neměl. Pokud budeme předpokládat, že ten sen je pravdivý a to já 
si mimochodem nemyslím. Všechno, co víme, je, že tvé věci byly z dohledu.“ 

„Ale to určitě nebylo jen tak,“ protestoval Harry. „Mé věci se přece všechny nevejdou do kufru. 
A byl to můj kufr, který jsem v tom snu viděl, ne nějaký nový s kouzelnickým prostorem.“ 

„Možná si svoje věci někomu půjčil.“ 

„No to určitě,“ posmíval se Harry. 

„Harry, já tě neopustím!“ naléhal Snape zvýšeným hlasem a natáhl si nohy. „Vím, že se ti 
dospělí lidé zdají nedůvěryhodní, ale tomuhle věřit můžeš! Mám podepsat nějakou smlouvu 
vlastní krví, nebo mi prostě jen uvěříš?“ 

Harry se přestal dohadovat. „Ale já ti věřím, jenomže to nic neřeší. Poslouchej, věřím, že po mé 
operaci bys přísahal na vlastní život, že mě nikdy, nikdy nebudeš držet a silou otvírat má víčka, 
aby mě Lucius Malfoy mohl jehlami oslepit, jasný? Ale udělal jsi to.“ 

Snape zaťal ruce do křesla a zasyčel: „Myslel jsem, že už si mi to odpustil.“ 

„Není nic, co bych ti měl odpustit,“ řekl Harry a natáhl se, aby viděl učiteli Lektvarů do očí. 
„Nic, rozumíš? Věci se někdy zkomplikují tak, že člověk musí udělat i to, k čemu by nesvolil ani 
ve snu a to je to, čeho se bojím. Co když mě budeš muset odadoptovat, protože mě tím 
zachráníš? Co když se stane něco příšerného a já bych mohl skončit v Azkabanu proto, že jsem 
připoután k bývalému smrtijedovi?“ 

„To je absurdní.“ 

„Skutečně? A co bys mi řekl v říjnu, kdybych ti vyprávěl, co se stane o Samhainu?“ naléhal 
Harry. 

Snape vzdychl. „Harry, já tě chápu. Což velmi nerad přiznávám. Ale přesto nevěřím, že se tvůj 
sen vyplní, zejména ne, že se vyplní doslova. S tím prostě nesouhlasím.“ 

„Já jsem tomu dřív také nechtěl věřit, vážně ne, ale pak jsem pochopil...“ Náhle nevěděl, jak 
pokračovat, tak začal z jiného konce. „Pamatuješ si na tu noc, kdy si byl tolik unavený a rozhodl 
si se... svolat malou rodinnou radu s Dracem a se mnou?“ 

Mistr lektvarů zahučel: „Ne, takovou věc si nepamatuji. Předpokládám, že máš na mysli ten 
večer, kdy vy dva jste si se mnou potřebovali vážně promluvit.“ 

No jo, no, pomyslel si Harry. „Dobře. Nicméně, ptal si se Draca, co si myslí, že je rodina. Jestli to 
je papír orazítkovaný nějakým blbem z ministerstva. Tak nějak si to říkal. Bude to možná znít 
trochu hloupě, předpokládám, ale od té doby jsem nad tím trochu přemýšlel, ale není to papír, 
to, co tě dělá mým otcem,“ podíval se na Snapea se smutkem v očích. „Měl jsi pravdu, když jsi 
říkal, že patnáct let s Dursleyovými si vybralo daň. Necítil jsem se tu chtěný, dokud jsi se 
nerozhodl udělat něco tak závažného, jako podepsat smlouvu. A myslím, že bez ní bych nikdy 
neuvěřil, že mě tu doopravdy chceš. Ale... myslím, že už jsem to překonal.“ 
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„Čímž chceš říct?“ vyzvídal Snape, jedno obočí zdvižené. 

Harry se pokusil uspořádat své myšlenky. „My dva přece nepotřebujeme smlouvu určenou k 
zarámování. S Dracem přece také žádnou nemáš a není proto o nic méně tvým synem.“ 

„Ne, to ne,“ přisvědčil Snape a potěšilo ho, že to Harry konečně pochopil. „Ale pokud to bude 
možné, byl bych raději, kdyby věci mezi námi byly oficiální.“ 

„Já také,“ usmál se Harry na otce. „Líbí se mi ta myšlenka, že je to víc, než jen soukromá 
dohoda. Že máš legální moc poslat Popletala do háje. A vím, že pro mě vždycky uděláš to, co je 
pro mě nejlepší, ať už o tom ministerstvo bude říkat cokoliv.“ Zhluboka se nadechl. „Ale i kdyby 
se to zhroutilo... stejně budeme v pořádku. Vždycky budeš můj otec a to je nejdůležitější.“ 

„To je velmi rozumné,“ poznamenal Snape. „Ačkoli, jak už jsem řekl, nesouhlasím s tím, že by 
se to mohlo stát. Ale pokud to cítíš takhle, nechápu, proč tvé myšlenky v obývacím pokoji byly 
tak naplněné smutkem.“ 

Harry se zaškaredil. „Možná by bylo lepší, kdybys příště nevyzvídal tímto způsobem, nelíbí se 
mi ta myšlenka, že tady, v mém domově, na mě někdo může použít Nitrozpyt.“ 

„Děláš, jako bych nahlížel do tvé mysli téměř nepřetržitě.“ 

„Nedělej to vůbec, nebo alespoň ne bez toho, abys mi to řekl.“ 

„Kdo je tady otec?“ zeptal Snape. 

Jenže Harry už ho znal. Tak, jak řekl v Brumbálově kanceláři. Snape se pokoušel změnit téma 
hovoru, což jasně svědčilo o tom, že si byl vědom, že Nitrozpyt neměl použít. „Ty jsi otec,“ 
snadno souhlasil. „A děláš to fakt, fakt dobře...“ 

„Fakt?!“ zopakoval Snape. 

„Jo, ale na některých věcech ještě bude potřeba pracovat. A jsem si jistý, že ty bys o mně řekl 
totéž. Ale teď mluvíme o tobě,“ dodal předtím, než se Snape dokázal vysmeknout z tématu. 
„Když budeme nacvičovat souboj, to je jiná, nebo pokud bych byl nemocný, nebo zraněný tak, 
že bych nemohl mluvit, prosím, ale v ostatních případech na mě, prosím tě, Nitrozpyt 
nepoužívej, není to správné.“ Když se Snape stále tvářil zarputile, Harry neochotně dodal: „Je to 
trochu jako slídit v něčí myslánce, nemyslíš?“ 

„Je to prostě zmijozelský způsob,“ odsekl Snape. 

Harry byl rád, že to tak rychle překonali. Napadalo ho, že pokud bude dál pokračovat 
vyprávěním o myslánce, vyslouží si zlostný pohled, což se už párkrát stalo. Rozhodl se 
nepokoušet své štěstí a tak opustil téma nitrozpytu a pokračoval: „A k tomu, že jsem byl 
smutný... Měl jsem k tomu důvod. Nahoře v Brumbálově kanceláři jsem přemýšlel, co 
příšerného by se muselo stát, abys mě odadoptoval. A měl jsem pocit, že se to ve skutečnosti 
nemůže stát, ale pak jsem si říkal, co když tím, že se mnou zůstaneš, tě přivedu do nebezpečí? 
Došlo mi, že by nebylo k ničemu mít jakéhosi neoficiálního otce, kterého bych ani nemohl vídat 
a z té myšlenky se mi udělalo zle. Chci říct, bylo by to horší, než...“ Harry náhle ztichl. 

„Horší než co?“ 

Harry zašeptal tak tiše, jak jen dokázal: „Chci říct, když jsem vyrůstal, tisíckrát jsem si přál mít 
možnost popovídat si s otcem, ale věděl jsem, že to není možné. Ani jsem ho neznal, ani jsem 
nevěděl, jaké to je patřit k někomu, takže jsem nevěděl, o co přicházím. Jestli ti to dává smysl. 
Ale teď...“ zamrazilo ho. „Kdybych tě ztratil, věděl bych, o co jsem přišel.“ 

Snape se natáhl a položil mu ruku na koleno. „Harry, nikdy mě neztratíš.“ 

Harry polkl. „Začal jsem přemýšlet, jestli ministerstvo nemá v plánu... no, vždyť víš, vytáhnout 

232 Kapitola 58. OTEC



proti tobě tvoji minulost a poslat tě do Azkabanu. To by se mohlo stát. Víš, jak pitomý a falešný 
je Popletal.“ 

„Není tak pitomý, aby podněcoval vzpouru proti sobě,“ suše poznamenal Snape a opřel se zpět. 
„Já jsem zachránil chlapce, který přežil, před jistou smrtí. Možná si to neuvědomuješ, ale 
události o Samhainu byly široce zveřejněny.“ 

„Ron se o tom zmínil...“ 

„Jsem oslavován jako hrdina,“ řekl Snape poněkud znechuceně. „Ministerstvo dokonce odhalilo 
léta mého vyzvědačství, pitomci, já bych to nikdy nedovolil, to Řád.“ Potřásl hlavou. „V žádném 
případě, zavřít muže, který tě zachránil, který tě dokonce vzal do svého domova... muže, 
kterému říkáš otče? Ani Popletal není takový imbecil. Veřejné mínění by se obrátilo proti němu.“ 

„Kdyby to tak bylo,“ slabě protestoval Harry, „jak by mohl Věštec přinášet po měsíce ty lži o 
mně?“ 

„Popletal konečně opustil názor, že se Voldemort nevrátil,“ odmítl to Snape. „Ví dobře, jak tě 
potřebuje. Dokonce i bez znalosti proroctví je mu jasné jak moc. Neodváží se proti mně nic 
zosnovat, takže se přestaň trápit, Harry. Jak jsem říkal, neztratíš mě.“ 

„Doufám,“ šeptal Harry. 

„Určitě ne,“ sliboval Snape. „Já dokonce ani nevěřím, že by nějaké změny našeho statusu byly 
na pořadu dne. Doufám, že mi věříš.“ 

Harry přikývl, ale v očích měl stále stín. Nemohl si pomoci, ale stále přemýšlel o tom, co to 
bude za strašný problém, který je vrhne zpět. Nebylo už o dál čem diskutovat. Snape věděl, co 
si Harry myslí a on znal Snapeův názor a tak nakonec... nezbylo, než čekat, co přinese 
budoucnost. 

***

Toho večera byla nálada u stolu poněkud podrážděná. Mezi jednotlivými kousnutími vrhal Draco 
po Harrym pohledy a pokoušel se přijít na to, co se dělo toho rána v kanceláři. Harry nechtěl 
diskutovat o vyhlídce na odadoptování. Měl toho dost, potom, co to probíral se Severusem. 

A určitě o tom nechtěl začínat před Ronem. 

Ron obvykle jedl rychle a pustil se pak rovnou do svého úkolu, zatímco ostatní teprve dojídali. 
Snape byl k takovému překročení hranice slušného chování nápadně tolerantní, ale tento večer 
Ron vycítil, že by měl být opatrnější. Dokonce ani neříkal nic na to, že rozhovor nebyl zaměřený 
na přepracovaný úkol, ale Harry si všiml, že mu to vše připadá divné. Ron se dál věnoval svému 
moučníku, jen odložil vidličku, když to udělal Harry, a pak si neslyšně oddechl, když se Snape 
zvedl od stolu a odešel do své kanceláře. „Co se děje?“ 

Harry stiskl rty. „Nic.“ 

„To mi neříkej,“ zasyčel Ron. „Vypadáš jako by ti umřel nejlepší přítel, nebo tak nějak!“ 

„No, ty jsi ale neumřel, nebo jo?“ nepodařeně zažertoval Harry. 

Ron sebou trhl a přejel pohledem z Draca zpět na Harryho. „Pořád si myslíš, že jsem tvůj 
nejlepší přítel?“ 

„Ano,“ řekl Harry. „I když teď to bylo horší než ve čtvrtém ročníku.“ 

Draco seděl během večeře tiše, očividně vše poslouchal a pozoroval, ale pokládal za rozumnější 
zdržet se komentářů. „Co se stalo ve čtvrtém ročníku?“ 

233 Kapitola 58. OTEC



„Turnaj tří kouzelníků,“ stručně vysvětlil Harry. 

„No a?“ 

Ron zaťal ruce v pěst a pak je rychle schoval pod stůl. „Myslel jsem, že Harry podstrčil svoje 
jméno do poháru.“ 

Draco se ušklíbl, jeho výraz byl trochu zlomyslný. „No dobře, a to je tak strašný zločin? Vždyť 
my všichni jsme si mysleli, že je to takový malý zmetek toužící po slávě a uznání.“ 

„Já ho měl znát líp,“ reptal Ron. „Je mi zle z toho, že jsem si v té chvíli myslel to samé co ty.“ 

„Hmm, bude ti tedy špatně dál,“ poznamenal Draco a postavil se. „Chci se stát bystrozorem a 
připojit se k Řádu, takže pokud nechceš změnit strany...“ Nechal viset tu větu ve vzduchu, 
obočí vyzývavě vytažené. 

„Ty možná zahrabeš Harryho dvacet stop...“ začal Ron prudce. 

„To neudělá,“ přerušil ho Harry. 

„Neudělá?“ prskal Ron. 

„Ne, neudělá. Nemusíš mít Draca rád a určitě mu nemusíš věřit. Já vím, jak dlouho to trvalo 
mně, a byl jsem s ním čtyřiadvacet hodin denně, jasný? Chápu tě. Ale nevyvolávej hádku, 
jasný?“ 

„Vyvolávat hádku!“ stěžoval si Ron. „On to byl, co mě zesměšňoval!“ 

„Přestane s tím,“ řekl Harry s pevným pohledem na Draca. „Je to tak?“ 

Draco bezstarostně pokrčil rameny. „Dobrá, pokud budeš objednávat lívance, myslím, že bych 
mohl.“ 

„Cože?“ 

„To nic,“ řekl Harry, počkal, až Draco zajde do ložnice a zavře za sebou dveře. „Myslí tím, že to 
zkusí.“ 

„Dějí se tu divné věci.“ 

„Jo, to mi vyprávěj,“ souhlasil Harry a opřel se. „Vsadil bych se, že ve všech rodinách je to 
stejné.“ 

Ron se na něj nevěřícně podíval, když vytahoval hůlku, aby sklidil ze stolu a přivolal si batoh. „V 
rodinách?“ 

„Ano, Snape je můj táta, víš,“ poznamenal Harry. 

Ron si začal urovnávat knihy, pera a pergamen. Tvářil se trochu zlomyslně, když ho útočně 
vyzval: „Jo, tak když je to tvůj táta, myslím, že by ses ho mohl zeptat, proč se Ingridin pátý 
princip nedá aplikovat na povětrnostní kouzla? Já na to nemůžu přijít.“ 

Harry si pomyslel, že by mohl, ale měl jiný nápad. „Proč se ho nezeptáš sám?“ 

„To tak, aby mi dal trest, protože jsem se na něj nějak špatně podíval.“ 

„Kdy ti naposledy dal nějaký trest mimo ten, kvůli kterému jsi chodil sem dolů?“ naléhal Harry. 

Ron se zamračil. „No, já nevím. Krátce před tím praštěným opisováním.“ 
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„Ty jsi na něj byl opravdu hrubý,“ připomenul mu Harry. „Podívej, já si nemyslím, že reagoval 
přehnaně, pomysli na to, cos mu řekl. Co kdyby někdo přišel a obvinil tě, že se... ehm, dotýkáš 
Ginny?“ “ 

„To je něco jiného!“ vykřikl Ron. „Ginny je má sestra!“ 

„Jo, a já jsem jeho syn,“ snažil se ho přesvědčit Harry. 

„Ne doopravdy,“ bručel Ron. 

„Ale ano, doopravdy.“ 

„Nepovídej.“ 

Harry to pro tuto chvíli vzdal. „Nicméně myslím, že bys měl jít a zeptat se ho na ten Ingridin 
pátý princip. Chodíš sem dolů, aby ses něco naučil, ne?“ 

Ron založil ruce na hrudníku a při té představě se tvářil zarputile. 

V té chvíli si Harry pomyslel, že to s Ronem pokročilo... Ano, opravdu, ale ještě to nestačilo, 
takže udělal ponižující pokus uplatit Rona, tak, aby se šel sám zeptat Snapea. Nechtěl být 
navždy prostředníkem mezi nimi. Ron se potřeboval sám přesvědčit, že Snape není žádné 
monstrum. Možná by mu to pomohlo, aby se vzpamatoval. 

„Pamatuj na to, že řekl, že až prohlásí, žes všechno dohnal, pak sem brzy přestaneš chodit,“ 
pobízel ho Harry. „Jdi a zeptej se ho. Přísahám, že nekouše.“ 

Byl si dost jistý, že se na ten podfuk chytí. Určitě, Ron není tak mazaný. 

Druhý chlapec odsunul křeslo, postavil se a vyšel ze dveří, vypadalo to, jakoby měl stanout 
před tváří draka nebo něčeho podobného. Harry potlačil naléhavou potřebu nahlas si 
vydechnout, shromáždil své knihy a věci a posadil se ke stolu. 

Harry nejednou kritizoval Dracovo špehování, ale ne že by se k němu občas sám nesnížil, a 
tohle byla jedna z těch příležitostí. 

Nejprve nesmělé zaklepání, pak opravdové rány, když se Ron osmělil, 

„Vstupte!“ 

Snapeův hlas zněl docela podrážděně, pomyslel si Harry. Ouvej. Možná to nebyl tak skvělý 
nápad... Ale nakonec byl na svého otce hrdý. Je pravda, že byl trochu příkrý, ale taková už je 
jeho povaha. Nesnažil se Rona urážet, ačkoliv bylo vidět, že má chuť se jedovatě zeptat, zda je 
nebelvírským zvykem opomíjet doplňkovou četbu. 

„Četl jsem to,“ bránil se Ron. 

„Důkladně?“ protáhl Snape. 

„No, to ne,“ přiznal Ron. 

„Projděte si to ještě jednou,“ navrhl mu Snape. Ron byl již na půl cesty ze dveří, které nechal 
otevřené - Harry se rychle odvrátil, aby nebylo vidět, že se pokoušel naslouchat - když Mistr 
lektvarů dodal, „jestli v tom budete mít zmatek i potom, vraťte se.“ 

Ron dopadl do křesla proti Harrymu a vytáhl pomačkaný pergamen. 

Harry věděl, že by měl zůstat zticha, ale nemohl odolat. „Podívej, jak to šlo dobře,“ 
poznamenal. 
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„Jo, jenom mi mohl na moje otázky odpovědět,“ reptal Ron, pak dodal tišeji, „ale taky mi mohl 
strhnout body, takže... jo, šlo to dobře.“ 

Harry se s úsměvem vrátil ke svému studiu povětrnostních kouzel.

Kapitola 59. Lumos

Harry byl rozhodnutý: musí zvládnout Lumos, i kdyby ho to mělo zabít. Měl už dost toho 
vysedávání a čekání na to, až se něco stane. Pomyslel si, že musí vzít svůj život do svých 
rukou, být za něj sám zodpovědný. Je to jako s těmi věšteckými sny. Mohl čekat na to, co se 
stane, a nechat je, aby ho ovládaly, nebo se mohl rozhodnout a postavit se jim, ať už šlo o 
cokoliv. 

Mimochodem, jestliže se mělo stát něco hrozného, co by ho oddělilo od otce, Harry by byl bez 
své magie ztracený. Musí získat svoji magii zpět, aby mohl Severusovi pomoci, kdyby to bylo 
potřeba. 

Musí to souviset s mojí potřebou zachraňovat lidi, pomyslel si Harry a pro tentokrát ho ta fráze 
neděsila. Prostě byla to část jeho osobnosti. A možná, když to bude akceptovat, pomůže mu to 
získat magii zpět. 

Začal trávit každý den hodiny cvičením a opakujícími se selháními se nenechal odradit. Opět 
zkoušel nitrobranu zda by mu nepomohla se zaklínadly, zkoušel ponořit se do sebe k temným 
silám, v naději, že by se mohly uvolnit, hledal hluboko ve své mysli. Stavěl stěnu svého 
mentálního ohně, a když to nepomohlo, pokoušel se místo toho nalézt v sobě zářící světlo. 
Představoval si kouzlo Lumos, které vyčaruje paprsek světla tak čistý a oslepující, že ozáří vše 
kolem. 

Představy jeho sil však nezpůsobily jejich uvolnění, ale Harry pokračoval v pokusech, den co 
den. Už ho netrápilo, že Draco vidí jeho selhání. Draco chtěl, aby se mu to povedlo. Harry si tím 
byl jistý. Zmijozelský chlapec neměl představu, jak uvolnit magii, ale to nevadilo. 

Harryho instinkty křičely, že řešení problému leží v něm samém. Záleží jen na něm a na nikom 
jiném, jestli magie vytryskne z jeho hůlky. Nikdo to za něj nevyřeší, to věděl dobře. Nikdo, 
dokonce ani jeho otec. 

Bylo dost podivné, že v tom byla i jakási útěcha. Harry si myslel, že je to proto, že strávil tolik 
let, aby se naučil, že je hloupé počítat s někým jiným než sám se sebou. Pokoušel se odvyknout 
si to, vždyť věřil svému otci. Chtěl to změnit, když se změnila jeho rodinná situace, chtěl se 
naučit spoléhat na druhé. 

Ale ještě to úplně nedokázal, ještě ne. 

A to bylo možná to, proč byl tak málo úspěšný, když hledal cestu ke své magii. Ve skutečnosti ji 
nehledal. Čekal co mu Remus, Draco nebo Snape řeknou, aby udělal. Ale to nefungovalo, když 
nějaká část hluboko uvnitř něj byly rozhodnuta odmítnout všechnu jejich snahu, všechny jejich 
rady. 

Teď to bylo na něm, Harry cítil, že toto je cesta. Bude to v pořádku, protože on to vyřeší. 

„Lumos!“ vykřikl opět, mávl rukou na stranu a kupředu, rozhodný švih, postoj, který by mohl 
být použit v souboji. 

„Možná by to už stačilo,“ řekl Draco, který přišel a kouzlem rozsvítil světla, která předtím kvůli 
Harrymu zhasl. 

„Ještě deset minut,“ řekl Harry, aniž by se otočil. „Zhasni ještě ta světla.“ 

Slyšel, jak si Draco povzdechl: „Ty mě necháš samotného s Weas...“ Draco zasténal a obrátil: 
„Tedy tvůj nejlepší přítel je připraven poctít nás opět svou přítomností. Byl bys tak laskav a 
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pomohl mi ho uvítat?“ 

„Jo, to bych mohl,“ zavrčel Harry a ignoroval sarkasmus. „Za deset minut. Přežiješ to.“ 

Draco si opět povzdechl, ale pak zašeptal kouzlo pro zhasnutí světel a zavřel za sebou dveře. 

***

O několik večerů později svíral Harry vidličku ve ztuhlých prstech a násilím se držel, aby sebou 
neškubl při každém kousnutí. Hlavně nechtěl, aby si někdo všiml, jak moc ho ruce bolí. 

Ale Snape si všiml. „Harry. Už počtvrté se pokoušíš nabodnout stejný kousek chřestu. Co se 
děje?“ 

Harry potřásl hlavou, aby dal najevo, že nic, a když se otec na něj dál upřeně díval, pokusil se 
to zlehčit: „No, asi jsem to dnes přehnal s tou esejí. Je to malá písařská křeč.“ 

Draco po něm šlehl nevěřícím pohledem ve stříbrných očích a Harry sebou málem trhl, když ho 
napadlo, že zmijozelský chlapec určitě vyzvoní, že dnes na školní úlohy ani nesáhl. 

Harry nevěděl proč, ale Draco nic neřekl. Bratrská loajalita? Hmm, to není příliš zmijozelské. 
Možná jen chce mít něco, čím by ho mohl vydírat. Harry se necítil nejlíp, když si něco takového 
myslel o Dracovi, ale na druhou stranu, no, je to Draco. 

Byl to Ron, kdo si všiml: „Od kdy písařská křeč způsobí, že ruce jsou... no, červené?“ 

„Nemám je červené!“ zapíral Harry. Pravda, byly možná trochu červenější než obvykle, ale 
vůbec nechtěl, aby se na ně chtěl Snape zblízka podívat. 

„Hmm,“ řekl jen Snape a rozhodl se dojíst marinovaný chřest, než se jich začne vyptávat na 
poslední témata z Přeměňování. 

Po večeři si vzal Harry učebnici z pokoje a začal se svými úkoly. Bylo jich depresivní množství, 
jak by ne, když se posledních pár dní místo úkolům věnoval cvičení kouzel. Naneštěstí k většině 
z nich nestačilo jen něco přečíst, ale musel také dopsat několik esejí. Poslední, co si přál, bylo 
psát prsty kroutícími se bolestí... ale, no dobrá. 

Naškrabal své jméno nahoru na pergamen a vzpomínal na staré dobré časy, kdy používal 
Dracovo očarované pero. Když začal, stiskl rty a podařilo se mu nepořádně napsat nadpis: 
Přeměňovatelná etika. To bylo vše, co mohl udělat, pokud tedy nepůjde a nenamočí si ruce do 
studené vody. 

Snape si sedl vedle něj a přejel pohledem jeho práci. „Myslím, že Problematika etiky při 
Přeměňování by byl lepší nadpis,“ poznamenal stručně. „Neřekl bych, že Přeměňovatelná je 
správný výraz.“ 

Harry věděl, že není, jenže to by se nesměl pokoušet vyhnout napsání dlouhého nadpisu. Bylo i 
tak dost zlé dostat se přes zbytek eseje s rukou v takovém stavu, ale McGonagalová by mu 
snad nesnížila známku za divné slovo. Ona nikdy nehodnotila eseje tak přísně jako Snape. „To 
bude dobré,“ řekl ostřeji, než měl v úmyslu. To ta bolest. 

Snape se k němu naklonil a řekl mu tiše do ucha. „Harry, je zřejmé, že tě tvoje ruce zase trápí. 
Už je to dlouho, co jsme na ně použili kouzlo. Dovol, abych ti pomohl.“ 

„Ne, díky,“ odpověděl Harry. „To bude dobré.“ S nebelvírskou umíněností se rozhodl napsat 
svou esej, trhaně se nadechoval a neurovnaně pokračoval. Po chvíli už to nemohl vydržet. 
Povzdechl si tak tiše, jak to jen šlo, odložil pero, přičemž pocákal inkoustem stůl, a protáhl si 
prsty. 

Série praskavých lupnutí přerušila ticho v místnosti, jak kosti a šlachy zapadly na svoje místo. 
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Snape již pár minut známkoval úkoly, ale teď pohár jeho trpělivosti přetekl. Zadíval se na 
Harryho a pokynul mu, aby se posadil vedle něj na pohovku. Harry šel neochotně, vůbec se na 
ten rozhovor netěšil. 

Ron to postřehl a sledoval opatrně, co se bude dít. Harry si nakonec ztěžka povzdechl. Nechtěl, 
aby přítel viděl jeho konflikt se Snapem... ale už tomu zřejmě nemohl zabránit. 

Nakonec si Harry sedl na pohovku, ale držel se nervózně na jejím druhém konci. Snape převzal 
iniciativu a zeptal se: „Takže, co se děje, tvoje ruce jsou zřejmě v agonii, ale ty si nepřeješ, 
abych ti pomohl?“ 

Harry se zašklebil. To nemohl mluvit potichu, tak, aby to Ron neslyšel? „Zkoušel jsem vrátit 
svoji magii, jasný?“ zasyčel. „Opravdu zkoušel. Co když ta bolest pomůže magii uvolnit? Nevím, 
co ji vlastně blokuje, víš?“ 

„Přesně to je ten důvod, proč jsme používali kouzlo a ne lektvary. Kouzlo nic neblokuje, když 
očaruji tvé prsty, ta bolest přestane být skutečná. Myslel jsem, žes mi rozuměl.“ 

„Jo, to jo,“ připustil Harry. „Ale myslel jsem, že v případě... víš, vždyť je to malá bolest. Proti 
Cruciatu to nic není.“ 

Snape zhluboka zavrčel: „Harry, fakt, že jsi zažil strašlivé kletby, tě nedělá imunním proti 
bolesti. Natáhni ke mně ruce.“ 

Harry sebou cukl zpátky. Dětská reakce, určitě, ale nechtěl, aby Snape to řešil tak otcovsky a 
dělal to, co si myslí, že je nejlepší, bez ohledu na to, co si o tom Harry myslí. 

„Harry, jen si je chci prohlédnout,“ oznamoval Snape trochu naštvaně. 

„Slibuješ?“ žadonil Harry. 

Snape se zamračil ještě o trochu víc, když odpověděl: „To je urážlivý a infantilní požadavek, ale 
ano, slibuji.“ 

Harry ignoroval to vrčení, zvedl ruce a natáhl je ke Snapeovi. 

Učitel Lektvarů zanechal svého nepříjemného chování, vzal synovy prsty do svých a lehce je 
masíroval jeden po druhém. Dotýkal se jich velmi opatrně, ale Harry stejně bolestně, ostře 
vydechl. „Omlouvám se,“ mumlal Snape, ale pokračoval v tom. „A myslím si, že teď bude třeba 
magická prohlídka,“ dodal stejným hlubokým tónem. 

Harry mu věřil natolik, že když muž vytáhl hůlku, neucukl. 

Snape nakonec svraštil čelo. „Harry, ta bolest se bude zhoršovat, jestli mi nedovolíš, abych ti 
pomohl,“ prohlásil. „Myslím, že tvoje klouby jsou příliš ztuhlé. Jestli trváš na tom, že tím budeš 
trpět, nebudu tě nutit...“ ztlumil hlas. „Nebelvírská statečnost je někdy obdivuhodná, ale toto je 
spíš nerozum. Brzy nebudeš moci vůbec pohybovat prsty a myslím, že to nekonečné cvičení s 
hůlkou to jenom zhorší.“ 

„Ty jsi mu to řekl,“ obvinil Harry Draca a zahlížel na něj. 

„Tvoje ruce mi to řekly,“ opravil ho Snape, jedním prstem poklepával na odřené zarudlé místo 
na Harryho dlani. „Udělal sis tam mozol.“ 

„Promiň, Draco,“ povzdechl si Harry a vytáhl ruce ze sevření. „Domnívám se, že bych neměl 
zůstat tak dlouho bez cvičení,“ připustil. „Dobře, kdybych neměl být schopný držet hůlku kvůli 
ztuhlým prstům, bude lepší, když na moje ruce použiješ kouzlo.“ 

„Nebo bys mohl kouzlit bez hůlky,“ zavolal na něj Draco přes pokoj. 
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„Bez hůlky!“ vykřikl Ron. 

„Zkoušel jsem to,“ řekl Harry. Nechtělo se mu dodávat, že to bylo beznadějné, ale pamatoval si 
na moment, kdy to beznadějné nebylo. Dostane se zase ke své magii, když to šlo jednou, půjde 
to zase! 

„Připraven?“ zeptal se Snape. Když Harry přikývl, dotkl se špičkou hůlky každého jeho prstu a 
dlaně. 

„To je skvělé,“ oddechl si úlevou Harry. „Díky...“ byl by dodal pane... čistě ze zvyku... ale zastavil 
se včas a míst toho řekl, „díky, tati.“ 

Ron vydal jakýsi napůl přidušený zvuk, ale to nebylo nic, proti Dracově reakci. Začal se 
chechtat a tleskat, pak náhle přestal, zalapal po dechu: „Sláva, tys mu tak řekl, slyšel jsem to.“ 

Pak utekl do ložnice, odkud se dál ozýval jeho smích. 

Harry předpokládal, že Snape bude rozzlobený na Draca, ale byl úplně vedle, protože ten se 
obrátil s pohledem nahánějícím strach na Rona. 

„Co je?“ polkl Ron, viditelně nervózní. „Já nic neříkal!“ 

„Vypadalo to, jako byste chtěl,“ zavrčel Snape jedním ze svých nejděsivějších tónů. 

Harry si pomyslel, že je to vůči Ronovi nefér, když ho prakticky donutil sledovat jejich rodinný 
život, ale než mohl něco říct, Ron se vzpamatoval. Přejel po nich pohledem a klidně oponoval: 
„Kdo, já? Ne, já jsem nic říct nechtěl.“ 

„Dobře,“ odsekl Snape. Věnoval Harrymu pohled, kde se mísilo temné potěšení, zděšení a 
překvapení a pak přešel halou do své kanceláře. Harry měl chuť zavolat za ním Ještě jednou 
děkuji, tati, ale rozhodl se to raději nedělat. 

Vrátil se k Ronovi, který si něco brumlal: „Potřebuju já další haldu huláků, no nepotřebuju.“ 

Harry si povzdechl a vrátil se ke své eseji, přeškrtl nadpis a napsal tam to, co mu otec 
navrhoval. 

***

„Co se ti stalo?“ ptal se o několik večerů později Harry Rona, který rozcuchaný a udýchaný 
vpadl do dveří, které mu Draco otevřel. 

„Běžel jsem sem celou cestu,“ funěl. 

„Stejně jdeš pozdě,“ poznamenal Draco trochu jízlivě a zvýšeným hlasem, když Snape vyšel z 
laboratoře. „Předpokládal bych, že si víc ceníš bodů Nebelvíru, nehledě na to, že na tebe 
čekáme s večeří.“ 

Snape se na moment zamyslel. „Asi bychom měli požádat pana Weasleyho o vysvětlení jeho 
zpoždění.“ 

Harry nahlas vydechl, doteď ani nevnímal, že dech zadržoval. 

Ron se na Draca rozčileně podíval. „Musel jsem dopravit Ginny do nemocničního křídla, zranila 
se při famfrpálovém tréninku!“ 

„Ano, to jste musel,“ souhlasně dodal Snape. „Rodina má přednost. Že ano, Draco?“ 

Zmijozelský chlapec něco neslyšně zamumlal. 
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„Ano, rodina je důležitá,“ opakoval Harry. 

Ron se podíval z učitele Lektvarů na Harryho a zpět a slabě si povzdechl. 

Harry se skoro bál, že Snape to bude rozvíjet dál, ale neudělal to. Snape, příliš chytrý, než aby 
to přehnal a ztratil výhodu, se jen zeptal: „A co slečna Weasleyová? Doufám, že je již v 
pořádku?“ 

„Jo, co se jí stalo?“ ptal se Harry. 

„Prostě smůla. Dva potlouky na ni šly z opačných stran a když chtěla letět přímo, aby se jim 
vyhnula, srazila se s jedním z našich odrážečů. Spadla a zlomila si nohu, ale madame 
Pomfreyová už ji spravila. Říkala, že do rána bude v pořádku.“ 

Harry se s úlevou usmál: „To je dobře. Takže bude v sobotu hrát?“ 

„Jo, bez problémů. Zítra už bude zase trénovat.“ 

Snape přikývl a tvářil se klidně: „Výborně. Jinak by musel Nebelvír hrát proti Zmijozelu s 
rezervním chytačem.“ 

„Ano, to by musel,“ mumlal Draco hlasitěji než prve. 

„Jsi otrávený z toho, že jsme letos Zmijozel vždycky rozmázli!“ uculoval se Ron a pak se obrátil 
zpět na Snapea. „Ginny je v pořádku, pane profesore. Děkuji, že jste se zeptal.“ 

Draco rozhodně nebyl z těch, co by nechali Rona pomlouvat zmijozelský famfrpálový tým. 
„Jestliže jste vyhráli,“ chladně objasňoval, „je to jen proto, že Zmijozelu schází jejich hvězdný 
chytač.“ A jak to řekl, zlehka se uklonil. 

„Nebelvíru také schází náš hvězdný chytač,“ odsekl Ron a rukou ukázal k Harrymu. „A přesto 
jsme dokázali vyhrát. A víš proč, Malfoyi? Říká se tomu týmová spolupráce.“ 

„Ginny je velmi dobrá,“ vmísil se Harry raději honem do konverzace předtím, než se zvrhne. 
„Rád bych ji viděl hrát. Vážně. Famrfrpál mi moc schází.“ 

Ron se nejistě zadíval na učitele Lektvarů. „Možná by tvůj... možná by tě profesor Snape nechal 
jít na zápas? Chci tím říct, jsem si jistý, že by mohl zakouzlit část hlediště tak, aby bylo 
bezpečné, a nebo bys tam mohl jít...“ 

„Neviditelný?“ zeptal se Draco. „Neviditelný plášť je skutečně úžasná věcička.“ 

„Ty jsi mu o tom řekl?“ zeptal se Ron překvapeně, obočí stažené nevolí. 

„Ach, my tady dole sdílíme všechno,“ poznamenal nonšalantně Draco a zlehka mávl rukou. 

„Tys ho nechal, aby se ho dotkl?“ 

„Rone,“ jemně protestoval Harry. „On se tě jen snaží naštvat a ty se pokaždé necháš nachytat.“ 

„Pche. Dobře, ale stejně si pořád myslím, že bys mohl přijít na zápas.“ 

Harry se podíval prosebně na otce a postřehl, že Draco dělá totéž. „Šlo by to? Vždyť ty stejně 
chodíš na všechny zápasy. Seděli bychom vedle tebe. Pro případ, že by se něco stalo...“ 

Snape zavrtěl hlavou a dodal: „Nemyslím, že by to bylo moudré, nicméně... možná bych mohl 
udělat něco, co by vám vaší ztrátu trochu zpříjemnilo. Možná byste se mohli dívat na zápas 
odtud.“ 
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Byl to Draco, daleko víc přivyklý používat kouzelnická zařízení, koho napadlo, co má na mysli. 
Ten očarovaný rám? Ale vždyť jsi říkal, že nemůže ukazovat lidi?“ 

„Věřím, že bych to dokázal zařídit,“ protáhl Snape a vyrazil do ložnice chlapců. 

Ron je zvědavě následoval. Bylo to poprvé, co viděl Harryho pokoj. Vypadal docela spokojený s 
tím, že polovina byla zařízena v nebelvírských barvách. 

Rám ukazoval noc nad jezerem. Snape se ho třikrát dotkl hůlkou a pronesl tiše kouzlo. „Tak,“ 
řekl tiše k Dracovi „bude ti to ukazovat obraz, ale není to schopné přenášet zvuk. Ale uvidíš teď 
i lidi na pozemcích školy.“ Zakabonil se: „Nezneužívej to. A samozřejmě, že hned po 
famfrpálovém zápase to změním zpátky.“ 

„Samozřejmě, Severusi.“ Draco přešel blíž s tak úlisným výrazem, že Ron obrátil oči v sloup. 
„Ale kde já bych teď tak našel nějaké lidi venku, v tuhle noční hodinu?“ zvažoval. Když to s 
Ronem trochu trhlo, Dracovi oči potemněly spokojeností. „Aha, už vím, nebelvírský tým ještě 
trénuje, že ano?“ 

„Tolik mi schází noční famfrpál,“ vzdychl Harry. 

„Tvé přání je mi rozkazem,“ zavtipkoval Draco. Zavřel oči uchopil svou hůlku a mávl s ní. Rám 
se náhle naplnil výhledem na famfrpálové hřiště. Několik studentů na košťatech létalo v malých 
kruzích a vyhýbalo se potloukům, které létaly všemi směry. 

„... pět... šest...“ počítal potichoučku Draco. 

Ron se rychle postavil před rámeček. „On počítá potlouky, pokouší se vyslídit tajemství našeho 
týmu,“ vysvětloval. „Udělej něco, ať to ukazuje zase jen to jezero.“ 

„Nemůžu čarovat.“ 

Ron se naléhavě obrátil ke Snapeovi. „To je podvádění.“ 

„Strategie,“ opravil ho Draco. „Ačkoli tvoji nebelvírští jsou opravdu k politování. Jenom osm 
cvičných potlouků?“ 

Snape se znovu dotkl rámečku a řekl: „Už to nebude ukazovat famfrpálové hřiště, vyjma 
zápasů. Věřím, že vás to uspokojilo, pane Weasley.“ 

„No, ano,“ zamumlal Ron, zjevně udivený. 

„To od tebe nebylo moc zmijozelské,“ stěžoval si kysele Draco. „Kdybys mě nechal dívat, mohli 
jsme vyhrát. A neříkej, že vyhrát tímto způsobem není vítězství, protože moc dobře víš, že je.“ 

„Mmm, ale vzhledem k tomu, že má rodina není celá ze Zmijozelu, musí být nějaké oběti 
přineseny.“ 

Draco se podíval na Harryho, pak zpět na Snapea. „Vsadím se, že bys mě nechal dívat, kdyby u 
toho nebyl.“ 

Harry si všiml, že to Snape nepopřel, i když dodal: „Ano, ale když tu je, oběti musí být 
přineseny, jak už jsem řekl.“ 

Draca to zřejmě z rovnováhy nevyvedlo. Nicméně v sobotu se k tomu vrátil. Snape odešel 
sledovat zápas a Harry s Dracem seděli bok po boku na jedné z postelí a sledovali na magickém 
rámu začátek utkání. 

„Myslím si, že to, že ty jsi Nebelvír i Zmijozel je zajímavé,“ náhle poznamenal Draco. „Myslels 
na to, co budeš dělat, až odsud jednou odejdeš?“ 
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Harry se na něj tázavě podíval. 

„Myslím na famfrpál,“ vysvětloval Draco, s potměšilým úsměvem. „Nezapomeň, že patříš do 
dvou kolejí. I když jedna z nich je Nebelvír, nutí tě to být fér ke druhé. To znamená, že nemůžeš 
podtrhnout jednu ze svých kolejí, když půjde o famfrpál.“ 

Harry na něj zíral: „O co ti jde?“ 

„No, je to nejspíš nejdiskutovanější téma tohoto roku,“ protáhl Draco. „Ale, Harry, příští rok já 
tady budu asi pořád přilepený, ale ty už určitě budeš zpátky ve věži. A ve famfrpálu. Bylo by, 
ale spravedlivé, kdybys hrál za Zmijozel alespoň polovinu času, nemyslíš?“ 

„Nebudu hrát za Zmijozel!“ 

„Měl jsem pocit, že už jsi se vyrovnal s tím, že jsi Zmijozel?“ 

„Ano, ale...“ Harry potlačil chuť se otřást. „Poslouchej, já nebudu žít ve Zmijozelu. Prostě to tak 
je.“ 

Draco se na něj zadíval vážně a všechno popichování z jeho hlasu zmizelo. „Harry, já se jim 
pokouším vysvětlit, že Pán zla je špatná volba, ale sám je nedokážu všechny přesvědčit. 
Potřebuji tvoji pomoc. Slib mi něco, když odsud vyjdeš dřív než já, seznámíš se se Zmijozely a 
budeš jedním z nich.“ 

„Draco, já nebudu chytat za Zmijozel,“ vzdychl Harry 

„Tak jsem to ani nemyslel. Jen se nechovej, jako bys tam nepatřil. Protože ty tam patříš a oni 
všichni to musí pochopit. Choď do zmijozelské společenské místnosti, sedej si k jejich stolu v 
jídelně. Chovej se jako by to byla tvoje kolej, protože ona je.“ 

„Nemám sebevražedné sklony.“ 

„Jak by se asi líbilo Severusovi, když by ses v momentě, kdy vyjdeš z jeho příbytku, začal 
chovat, jako že není hlavou tvojí koleje, přestože dobře víš, že je?“ 

„Myslel jsem, že jsme se dohodli, že do toho, jak vycházím se Severusem, ti nic není.“ 

„A já myslel,“ opatrně poznamenal Draco, „že chceš vyhrát tuhle válku. Když budeš hrát svou 
hru správně, budeš mít na své straně prakticky celé Bradavice. To, že teď patříš ke Zmijozelu, ti 
dává obrovskou strategickou výhodu, možnost pracovat zevnitř. Nenech svoji nebelvírskou 
pýchu tohle všechno zničit.“ 

„Budu o tom přemýšlet,“ slíbil Harry a díkybohu, dříve než Draco stačil odpovědět, se v rámu 
ukázal zápas a tak se kluci začali dohadovat o famfrpálu místo kolejní politiky. 

***

Při své další návštěvě o pár dní později vypadal Ron pořádně nervózně. Neustále pozoroval 
dveře a zřejmě čekal na Snapeův příchod. Vypadá to, že je vážně vyděšený, protože se ani 
nevytahuje, přemítal Harry. 

Snapeův návrat ho ujistil o tom, že měl pravdu. Ron vyskočil zpoza stolu a blekotal: „Nepůjdete 
tam, že ne? Chci říct, že ne, pane?“ 

Snape vypadal zlomyslně pobaveně. „Samozřejmě, že tam půjdu, pane Weasley.“ 

Ron obrátil oči v sloup a mručel něco o tom, že dopisy z domova vždycky obsahují špatné 
zprávy. 

„Kam půjdeš?“ ptal se Harry a vzhlédl. 
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Se zlomyslným úsměvem učitel Lektvarů pronesl: „Byl jsem dnes pozván na večeři k 
Weasleyovým.“ 

Ronem ta vyhlídka, že Snape bude u nich doma, škubla. 

Harry si nemohl pomoct, ale poněkud se ho to dotklo. „Jak by ses cítil,“ zlobil se, „kdybych se 
šklebil na to, že tvůj otec navštíví můj domov?“ 

„Jo, možná bys mi rozuměl, kdyby můj otec byl tvůj učitel a ty jsi s ním měl pořád nějaké 
problémy, nemyslíš?“ 

„Aha,“ řekl Harry a zamrkal. Takhle o tom nepřemýšlel. Teď se trochu styděl za to, jak vyrazil na 
Severusovu obranu. 

„Pane Weasley,“ řekl Snape a čekal, dokud nezískal Ronovu plnou pozornost. „Nemáte 
problémy. Vaši rodiče si prostě jen přáli slyšet o vašem pokroku ve všech předmětech, což je 
téma, se kterým jsem důvěrně obeznámen.“ 

Ron zaúpěl: „Jinými slovy - armáda huláků.“ 

„Máte o svých akademických schopnostech tak špatné mínění?“ 

„Ne, já ne, ale vy ano.“ 

Snapeova ramena se mírně otřásla smíchem: „Řekl jsem vám, že váš esej z Lektvarů je dobrý, 
nebo ne?“ 

„Jo, když jsem ho měl půlku. Když jsem se s ním pak dotrápil do konce, bylo to kouzelné 
lektvary nedokáží vyřešit všechny nemoci světa, pane Weasley. Příště nad svými závěry 
alespoň trochu uvažujte.“ 

Snape už předtím stál, ale teď ztuhl. „Ten komentář vás zneklidnil?“ 

„Jo, zneklidnil,“ brblal Ron a trochu zčervenal. „Já jsem nad tím uvažoval, a pokud to na 
výsledku není vidět, proč na to prostě nenapíšete, že jsem pitomec?“ 

Učitel Lektvarů se obrátil na Harryho: „Mám pocit, že jsi měl pravdu, když jsi říkal, že studenti 
chápou moje hodnocení daleko doslovněji, než bylo mým záměrem.“ 

Harry přikývl a odolal pokušení říct říkal jsem ti to. 

Snape se otočil zpátky k Ronovi. „Chtěl jsem tím jen říci, že jste si velmi dobrý esej pokazil 
zbytečně odvážnými spekulacemi v závěrečném odstavci.“ 

Ron zamrkal. „To nezní tak špatně, možná byste to příště měl napsat takhle.“ 

„Byl bych raději, kdyby nebelvírští netuhli hrůzou, už jen když slyší mé kroky,“ poznamenal 
Snape. „Zvláště teď, když je jeden z nich mým synem...“ 

„To je ale patetické,“ dodal Draco. 

„Nevzpomínám si, že bych se ptal na váš názor, pane Malfoyi,“ napomenul ho Snape. „A teď k 
vám, pane Weasley. Ve většině předmětů jste látku dohnal, takže doporučím, aby naše 
doučování již nepokračovalo, a to je vše, co hodlám k tomuto tématu vašim rodičům říci.“ 

Ron pomalu přikývl a vypadal, jako že nevěří vlastním uším. Pak byl výraz čistého údivu 
vystřídán nedůvěřivým, jako by si myslel, že Snape lže. Harry zaplašil potřebu Snapea znovu 
bránit. 
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„Harry,“ oslovil ho Snape, aby si získal jeho pozornost. „Arthur chtěl, abych ti určitě řekl, že by 
tě také rádi pozvali, ale že ví, že bys nemohl přijmout.“ 

„To je v pořádku,“ přikývl Harry. Rozhodně nechtěl, aby na Ronův dům zaútočil Voldemort. 
„Poděkuj jim za mě.“ 

„Mám vašim rodičům vyřídit nějaký vzkaz, pane Weasley?“ ptal se Snape, zatímco si svlékal 
školní hábit a natahoval se pro méně oficiální, který visel vedle dveří. 

„Ne,“ řekl Ron poněkud zarputile. Evidentně ještě rodičům neodpustil, že ho donutili strávit tolik 
večerů ve sklepení. 

„Jak si přejete,“ odpověděl prostě Snape. „Harry, kdybys mě z nějakého důvodu potřeboval, 
nerozpakuj se zavolat pro mě do Doupěte.“ 

„Dobře.“ Když pozoroval svého otce, jak mizí v krbu, cítil se z celé té záležitosti poněkud 
rozladěný. Možná ho nakazila Ronova špatná nálada a nebo, jak ho napadlo, to mělo co do 
činění s tím, že Snape mohl opustit sklepení, kdykoli si přál. Harry mu to přál, ale cítil více než 
jen trochu žárlivosti, že nemá tu samou svobodu, dokonce ani teď, když už může používat krb. 

Ale to přece záleží také na něm, jeho magie se prostě musí vrátit. 

Draco správně pochopil Harryho hledání hůlky v kapse a zavrtěl hlavou. „Ne,“ řekl. „Dokud se 
nenajíš, tak už necvič.“ 

„Kdo jsi? Jeho matka?“ vybuchl Ron. 

„Ne, jeho přítel.“ chladně odpověděl Draco. „A ty?“ 

„Sklapni.“ 

„Pojďme se navečeřet,“ vmísil se mezi ně Harry, aby je přerušil. Opravdu nechtěl volat do 
Doupěte, že ti dva spolu zápasí nebo něco takového. „A potom znovu zkusím Lumos.“ 

***

Z Ronova obličeje Harry pochopil, že by nejraději odešel, kdyby nebylo jedné věci. Chtěl tu být, 
až se Snape vrátí z návštěvy v Doupěti. Jinak by to učitel Lektvarů mohl oznámit jeho rodičům. 

Harry si byl sice naprosto jistý, že by Snape nic takového neudělal, ale možná, že bylo lepší, 
když tomu Ron věřil. Koneckonců, aspoň zůstal. 

Večeře s Ronem a Dracem byla poněkud nesnesitelná. Ticho bylo střídané jen zdvořilostní 
konverzací... ale koneckonců, alespoň se ti dva nehádali a Harry za to byl vděčný, i když byl 
bys tak laskav a podal mi tu sůl není zrovna smysluplná konverzace. Těsně poté, co dojedl 
moučník, Draco poznamenal, že má ještě nějakou práci na lektvaru. Harry si byl jistý, že to není 
pravda, byl to jen Dracův způsob, jak utéct z napjaté atmosféry. Ale vzhledem k tomu, že 
Dracův sklon k arogantním komentářům šel Ronovi opravdu na nervy, pomyslel si Harry, že je 
docela dobře, když Draco zmizí a nechá je všechny vydechnout. 

Harry poslal nádobí krbem pryč, postavil se doprostřed místnosti a pokoušel se představit si 
proud magie proudící skrz něj do jeho hůlky. Pamatoval si, že takhle to cítil, když jím procházela 
divoká magie. Zkoušel se dostat do toho samého stavu, ale mít při tom sám sebe pod 
kontrolou. „Lumos!“ naléhal a pokoušel se pronést to se sebedůvěrou, ale nic se nestalo. Jeho 
hůlka nebyla nic víc, než kus dřeva v jeho ruce. 

Kus dřeva, který v něm rozpaloval magii, která chtěla ven. 

Ron se na něj podíval od jídelního stolu, zjevně unavený pokusem pochopit, jak kapka žluče 
testrála ovlivní pět vybraných lektvarů. 
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Harry se na něj pousmál a prostě pokračoval. Byl otrávený ze skrývání se v pokoji, kde 
praktikoval magii sám, jako by to byl nějaký zahanbující koníček. Co když už to prostě neumí? 
Tohle byl ten problém, který bude muset řešit. Určitě to nebylo něco, za co by se musel stydět, 
a proto se nechtěl chovat, jako by tomu tak nebylo. 

Podaří se mi udělat Lumos, i kdyby mě to mělo zabít, řekl si sám pro sebe a znovu vyslovoval 
jedno selhávající kouzlo za druhým. 

Salsa vylezla z její krabičky, plazila se po podlaze a našla si cestu k jeho noze. 

„Ahoj,“ řekl Harry a zdvihl ji nahoru. Dal jí pusu na hlavičku a něžně jí podrbal a potěšilo ho, 
když Salsa v odpověď vyklenula krk. S mírným pocitem provinění mu došlo, že byl v posledních 
několika dnech tak zaujatý svým procvičováním magie, že si neudělal na Salsu moc času. 

„Co to Harry dělal?“ zeptala se Salsa a její jazyk kmital nad odřeným místem na ruce, ve které 
Harry držel hůlku. „Bolí?“ 

Harry nechal hádka omotat se mu kolem zápěstí a vysvětloval: „Pokouššším se o kouzzzelnou 
řeččč.“ Chtěl říct kouzlit, ale některé slova prostě v hadím jazyce nelze vyjádřit. Pomyslel si, že 
je divné mít na mysli jedno slovo a slyšet říkat sám sebe jiné. 

Salsa se několikrát otočila kolem jeho zápěstí předtím, než pokračovala: „Kouzzzelnou řeččč?“ 

Hmm, Salsa nikdy těm věcem kolem magie úplně neporozuměla, i když samozřejmě chápala, 
že nikdy nepotkala žádného muže-mládě, který by s ní mohl mluvit. Takže vnímala Harryho jako 
výjimečného, a když se jí pokoušel vysvětlit, že Snape a Remus jsou také kouzelníci, přestože s 
s ní nemohou mluvit, jen ji tím úplně zmátl. „Jo, je to kouzzzelná řeččč, abych udělal sssvětlo,“ 
vysvětloval Harry a horečně přemýšlel, jak to říct. Opatrně jí položil hůlku před čumáček. „Tohle 
je ssspeciální větvičččka, když sss ní mávnu sssprávně a řeknu sssprávná ssslova, mohou ssse 
ssstát věccci, které ssse obvykle nessstávají.“ 

„Věccci?“ 

„Byl jsssem ssschopen třeba rozsssvítit,“ vysvětloval Harry. „Dřív jsssem v tom byl opravdu 
ssskvělý. Ale teď už mi větvičččka nefunguje.“ 

Salsa se zamyslela: „Jak můžžže větvičččka sssvítit? Harry ji dá do ohňové jessskyně?“ 

Harrymu došlo, že myslí krb a zavrtěl hlavou: „Ne, to nemá niccc ssspolečččného sss ohněm.“ 

„Ukážžžeššš Salssse?“ 

„Nesssvedu to.“ Harry chvíli přemýšlel, pak se zadíval na Rona, aby si byl jistý, že to, co řekne, 
bude srozumitelné lidskému sluchu. „Rone, co kdybys předvedl Salse Lumos? Je zvědavá.“ 

Ron pokrčil rameny, vytáhl svou hůlku a vyhověl mu. 

Salsa dlouze zasyčela, ale vzhledem k tomu, že ten zvuk Harry nedokázal přeložit, došlo mu, že 
to musí být jakási varianta hadího povzdechu. Slezla Harrymu po ruce, celá se natáhla a hlavu 
položila na konec Harryho ruky, aby dobře viděla na zářící hůlku. Ron se tvářil ostražitě, ale 
když viděl hádkův zájem, udělal pár kroků blíž, aby lépe viděla. 

„Chccci vidět Harryho, jak dělá sssvětlo ze dřeva,“ naléhala. 

„Zzzkouššším to,“ řekl Harry trochu popuzeně. „ale dobře.“ Znovu natáhl ruku a postavil se do 
tisíckrát opakovaného postoje, zamířil hůlku ke kamennému stropu. „Podívej, držžžím 
kouzzzelnou větvičččku a řeknu kouzzzelné ssslovo. Musím v ta ssslova věřit a být o nich 
přesssvědčččený. A potom bych měl říccct jedno velmi, velmi ssstaré ssslovo pro sssvětlo.“ 
Lumos, chtěl dodat, ale ačkoli měl pocit, že to slovo vyslovil, neslyšel ho. Možná, že prostě není 

245 Kapitola 59. Lumos



schopen přeložit latinu do hadí řeči. 

„Ssslovo?“ naléhala Salsa. 

„No, já nevím, jak ssse to řekne v hadím jazzzyce,“ namítal Harry a znovu připravil svou hůlku. 
„Ale je to trochu jako rozzzkazzz. Rozsssviť ssse!“ 

Zářivý proud energie, spíše jako blesk, než jen jako světlo, vylétl z jeho hůlky. V ten samý 
okamžik Harry letěl dozadu, síla kouzla jím mrštila na kamennou zeď za ním. Na okamžik měl 
opravdu pocit, že do něj udeřil blesk. Ale záře, která vystupovala z hůlky, byla na rozdíl od 
blesku stálá. Svezl se podél zdi, šilhal na žhnoucí měděné paprsky a cítil jen obrovskou radost 
nad tím, že to oslepující světlo vychází z jeho hůlky. 

Konečně, pomyslel si. Udeřil hlavou o kamennou podlahu takovou silou, že viděl všude jen 
hvězdičky. To je legrační napadlo ho a jeho mozek byl poněkud zpomalený. Nikdy jsem nevěřil, 
že lidé opravdu vidí hvězdičky, když se pořádně praští do hlavy... 

Ale možná, že ty hvězdičky pocházely z toho zářivého světla z hůlky. Zdvihl hůlku a mrkal, aby 
lépe viděl. Do háje! Paprsek vycházející z jeho hůlky pálil všechno, co mu stálo v cestě. 
Doutnající pruh spálené podlahy se táhl z obývacího pokoje do otcovy kanceláře. 

V ten samý okamžik slyšel Rona mumlat něco, co vypadalo jako skutečně drsná slova. Stále 
ještě zápasil s tím, aby viděl skrz hvězdičky a otočil se na místo, kde očekával, že Rona uvidí. 
Jenže druhý chlapec tam už nebyl. Praštilo to s ním na podlahu. 

To ale Harry neviděl. Jeho pokus otočil hlavu v něm vyvolal tak prudkou bolest, že se mu 
podlomila kolena a obrátil se mu žaludek. Napůl v bezvědomí vnímal, jak sjíždí po zdi a malá 
část jeho mysli ho upozornila na to, že jeho hůlka stále ještě září. „Nox,“ zašeptal, jak klouzal 
dolů. Ale inkantace nefungovala. Záře vycházející z jeho hůlky stále trvala, paprsek byl tak 
žhavý, že Harry sotva dýchal.. 

Ztěžka oddychujíc si podepřel ruku s hůlkou svou druhou rukou tak, aby paprsek ustálil 
uprostřed zdi. Mohl to udělat takhle, nebo riskovat, že něco podpálí. 

Náhle mezi záblesky uviděl stojícího zrzka. Ten si třel svůj naběhlý nos a něco mumlal, ale Harry 
nebyl schopný porozumět jeho slovům přes šumění, které slyšel ve vlastních uších. 

Pak další hlas křičel a připadal mu tak vzdálený, dokud se neozvalo prásknutí dveří, které 
zadunělo jeho hlavou a zvuk se stal hlasitějším: „Do prdele, Weasley! Cos mu řekl, žes ho tak 
naštval!?“ 

Jak se snažil očima zaměřit Draca, běžícího do místnosti, všiml si také zničených zdí. Ale teď už 
nebyly jenom rozryté. V těch několika málo chvílích, kdy na zeď zamířil hůlku, se vytvořila díra s 
doutnajícími rudými okraji ve velikosti kotlíku. Bylo vidět do otcovy kanceláře a tam... 

„Finite Incantatum,“ křičel Draco a přiběhl k Harrymu tak blízko, jak mohl, a opatrně se 
natahoval po hůlce, ale horko a záře mu v tom zabránily. „Do hajzlu,“ zaklel, když se nic 
nestalo. „Řekni to ty, Harry,“ naléhal a zíral na stále větší díru, která se otvírala ve zdi mezi 
Snapeovou kanceláří a obývacím pokojem. „Do hajzlu se vším, řekni to hned!“ 

Harry ztěžka polkl a ucítil v puse pachuť mědi. Musel se pořádně kousnout do jazyka, když se 
uhodil do hlavy. Možná, že proto se mu nedařilo to kouzlo ukončit. Se supěním se nadechl a 
ztěžka vyslovil. 

„Finite,“ zachraptěl. 

„On zkoušel kouzlit Lumos, řekni mu, ať řekne Nox!“ křičel Ron, zřejmě si neuvědomoval, že 
Harry pokaždé zkoušel právě tohle kouzlo. 

„Nox!“ řekl Harry ještě jednou, jenže paprsek dál propaloval všechno jako laser v nějakém 
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mudlovském filmu. Byl tak zářivý, že naplňoval jasem celou místnost. Podivné, že si toho 
nevšiml předtím. Vlny nevolnosti přicházely v čím dál tím kratších intervalech. Měl pocit, jakoby 
se díval do tunelu, takže možná není divu, že se mu zdál tak jasný. 

„Hlasitěji, Harry!“ naléhal Ron. 

„Nox!“ zakřičel Harry tak nahlas jak mohl, což zvýšilo bušení v jeho hlavě desetinásobně. Náhle 
nebyl schopen udržet hůlku a jak žhnoucí paprsek změnil dráhu, ničil zdi i nábytek. Gauč se 
ocitl v plamenech. Pokoj se naplnil štiplavým kouřem. 

Draco se přiblížil, vytrhl Harrymu hůlku z ruky a zakřičel Nox. Ale všechno, čeho dosáhl, bylo 
jen další poškození vybavení pokoje, jak paprsek znovu změnil dráhu. Téměř zasáhl Rona, který 
jen tak tak uskočil z dráhy a zaječel: „Dávej bacha, jó?“ 

Jakmile se Harry ocitl bez hůlky, začal se cítit vysílený. Jakoby mu někdo sebral oporu. Opět se 
svezl dolů. Z toho, jak se k němu podlaha přibližovala, se mu udělalo zle. 

Náhle začalo uvnitř Snapeova bytu pršet, kapičky vody ho pokryly od hlavy po paty. Mám 
opravdu rád déšť, pomyslel si Harry poněkud nesmyslně, zatímco mu bolest rozlamovala lebku 
ve dví. Když odezněla další vlna agonie, jeho myšlení se trochu projasnilo. Severus musel 
nainstalovat nějaké magické sprinklery, napadlo ho a začal se smát. 

Draco se vzdal svých pokusů s Harryho hůlkou a přikázal. „Weasley, nestůj tam jen tak a pomoz 
Harrymu!“ 

Celý svět náhle zrudl, Harry se přestal smát, zavřel oči a celou svou existenci zaměřil na to, že 
nemá dostatek vzduchu. Jenže jeho hrudník byl příliš sevřený. Byl to Ron, kdo s ním třásl a tiskl 
ho tak pevně? Cítil, jak ho opouští vědomí, ale v tom s ním znovu někdo zatřásl. Musí to být 
Ron. Harryho hlava se kymácela sem a tam, až se z toho skoro pozvracel. Sevřel Rona, jako by 
na tom závisel jeho života a pokusil se ho tím zastavit, ale nějak se to tím jen zhoršilo. 

„Přestaň s ním třást! Je mu z toho špatně!“ vztekal se Draco. 

„Myslím, že má otřes mozku. Chceš, aby teď upadl do bezvědomí a už se nikdy neprobudil?“ 
Pak se Ronův hlas ztišil, jak promluvil na Harryho: „No tak, kamaráde, zůstaň vzhůru. Dokážeš 
to...“ 

Ron pořád mluvil, ale Harry už ho přes to dunění v hlavě neslyšel. Měl pocit, že cítí na noze 
malinké tělíčko, ten pocit byl tak neurčitý a téměř nepostřehnutelný, že si nebyl jistý. Salssso... 
pokoušel se zašeptat. Nelezzz do krbu, Salssso, šššpatné... Ale pak už neměl sílu zformovat 
slova a vyslovit je nahlas. 

Poslední myšlenka, která Harryho napadla předtím, než ztratil vědomí byla, že jeho otec na něj 
může být hrdý. Podařilo se mu zakouzlit Lumos... i když ho to zabilo.

Kapitola 60. CO JE NA JMÉNU?

Harryho probudil pocit tíhy na hrudi. Nebyl to tak příšerný tlak, že by nemohl dýchat, byla to 
jen něčí prostá přítomnost, někdo na něm odpočíval. 

Ne někdo, došlo mu, když otevřel oči a poznal otcovy dlouhé tmavé vlasy. Zmateně se rozhlédl 
dokola. Byl u sebe v pokoji, ležel ve vlastní posteli a Draco ležel v oblečení na svém vlastním 
neodestlaném lůžku. Ron byl skrčený v křesle, které sem bylo doneseno z obývacího pokoje, byl 
otočený ke zdi a chrápal. 

Otec byl v dalším křesle, přitaženém ke straně postele, ale místo toho, aby seděl, byl natažený 
a tváří spočíval na Harryho hrudníku. 

Harry si pomyslel, že to není příliš snapeovské, ale v hloubi duše ho to potěšilo. Pamatoval si 
kouzlo, které dopadlo opravdu příšerně, pamatoval si, jak hlavou narazil do zdi, jak se pokoj 
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točil, když ho Ron držel a nutil ho zůstat vzhůru. Ale to on nezůstal, že ne? Jediné, co ho 
napadlo bylo, že se zranil a Severus ho ošetřoval, ale to stejně nevysvětlovalo, proč se ten 
člověk rozhodl na něm spát. 

Věděl, že by otec nechtěl, aby ho ti dva ostatní chlapci viděli takto, a tak mu zlehka zaklepal na 
rameno. „Severusi,“ zašeptal. „Hej, tati. Myslím, že by ses měl radši vzbudit.“ 

Pramen dlouhých, mastných vlasů mu přejel po ruce, jak se Mistr lektvarů pohnul. Musíme s 
tím něco udělat, pomyslel si Harry. I když darovat šampon by bylo bezpochyby poněkud 
nezdvořilé. Což mu připomnělo něco, o čem před chvílí přemýšlel a chtěl se na to zeptat. 
Opravdu měl věnovat té adopční smlouvě víc pozornosti, jenže tehdy se cítil vážně mizerně. 
„Kdy máš narozeniny?“ 

„Cože?“ Jak se Snape posadil a protáhl, zvuk praskajících kloubů ukončil ticho v místnosti. Harry 
se s porozuměním pousmál a všiml si, že i chlapci se pohnuli. 

„Tvoje narozeniny,“ opakoval stále ještě šeptem. „Kdy je máš?“ 

„Zbláznil jsi se?“ vrčel Snape. „Právě jsi ovládl temné síly, upadl při tom do bezvědomí a jediné, 
co chceš vědět je, kdy já mám narozeniny?“ 

„Cítím se dobře,“ posadil se Harry a naléhal. „Na něco jsem se ptal.“ 

Snape na něj zíral. „Na začátku ledna,“ odsekl. 

„Ou, to jsem nevěděl.“ zamumlal Harry a cítil se opravdu špatně. Tehdy už byl Severusův syn, 
ale jeho narozeniny propásl. „To je mi líto. A co se vlastně stalo? Pamatuji si to kouzlo a to, že 
jsem ničil obývací pokoj a to, že... odpusť mi ten gauč a tu zeď… a všechno, co jsem zničil.“ 
Harry se nadechl. „Ron tě přivolal z Doupěte, že?“ 

Snape se na něj nevrle podíval a vrčel. „Nebylo třeba, aby mě někdo volal, ne když ochranná 
kouzla na mé kanceláři byla prolomená tak zcela neslýchaným způsobem.“ 

„Poslouchej, nikdo nevstoupil do tvé kanceláře!“ zaječel Harry a pak si začal třít hlavu. „Tak 
proč jsi naštvaný? Děláš, jako kdybych tu zeď chtěl svou hůlkou zničit!“ Ke konci už zase ječel, 
což ve skutečnosti způsobilo jediné, zase ho rozbolela hlava. Náhle vyčerpán, zhroutil se zpátky 
do polštářů a díval se na Snapea. 

„Já se nezlobím kvůli té zdi,“ řekl Snape a povzdychl si, když se natáhl, aby pohladil Harryho po 
vlasech. „Já se vůbec nezlobím, jen to byla dlouhá a těžká noc.“ 

„Copak už je ráno?“ Harry se otočil, aby viděl na kouzelný rám. „Aha. To je mi líto.“ 

„Prosím tě, přestaň se omlouvat,“ přerušil ho Snape unaveným hlasem. „Jen mě ujisti, že jsi v 
pořádku.“ 

„Řekl jsem, že jsem,“ připomněl mu Harry. 

Snape si otřel ruce o kalhoty a přikývl způsobem, který měl asi vypadat energicky, napadlo 
Harryho. „Ano. Madam Pomfreyová nás ujišťovala, že budeš. Přišla sem dolů a kouzlem 
odstranila tvůj otřes mozku. A pak řekla, že se potřebuješ pořádně vyspat. Varovala mě, že se 
po probuzení budeš nejspíš cítit slabý, je to tak?“ 

„Hmm, trochu,“ uvědomil si Harry. „A... můžu se... zeptat,“ ztišil hlas, „proč jsi spal na mně?“ 

Snape zrozpačitěl. „Bylo potřeba tě držet.“ 

Harry zdvihl jedno obočí a čekal, co bude dál. 

„Byl jsi v bezvědomí, ale... rozrušený,“ vysvětloval Snape. „Přestal jsi se třást jenom, když jsem 
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tě držel, což není nijak překvapivé. Právě jsi dokázal přinutit své temné síly, aby proudily tvou 
hůlkou, což musela být vyčerpávající zkušenost. A tvoje temné síly mě poznaly, jako bezpečný 
přístav, protože jsem už kdysi byl ve tvé mysli.“ 

„Aha...“ Harry si vzpomněl, že o tomhle Snape už jednou mluvil. 

„Pokoušel jsem se zůstat vzhůru...“ pokrčil rameny Snape. 

„V pořádku,“ Harry si dokázal představit zbytek věty. 

„A nyní bys mi možná mohl přesně vysvětlit, jak se ti podařilo zničit ty zdi?“ 

Harry náhle strnul hrůzou. „Ta zeď,“ zalapal po dechu. „Strážné kouzlo!“ 

Jeho otec ho uklidnil krátkým stiskem ruky. „Strážné kouzlo nebylo zničeno. Poznalo tvou magii 
a nechalo ji proudit. Bezpochyby, kdyby s tvým kouzlem bojovalo, měli bychom problém. A nyní 
mi, pokud můžeš, vysvětli, co se vlastně stalo.“ 

„Já to vlastně úplně přesně nevím,“ řekl Harry a snažil se přemýšlet. „Mluvil jsem se Salsou a 
vysvětloval jí Lumos. Aa, a... prostě se to povedlo.“ 

Rona to probralo a tak si přitáhl křeslo k Harryho posteli. „Ty si nic víc nepamatuješ? Držel jsi 
svou hůlku a syčel na hada a pak jsi svou hůlku namířil na zeď, stejně, jako když jsi cvičil a 
pak... to bylo!“ 

„Děkuji vám za vaši vědeckou analýzu,“ suše poznamenal Snape a potřásl hlavou. „Mluvil jsi 
tedy hadím jazykem, co jsi říkal?“ 

Harry v zamyšlení stáhl obočí. „No něco jako tohle. Podívej Salso, takhle se to dělá. A pak jsem 
natáhl ruku s hůlkou a pokoušel jsem se říct Lumos, jenže to mně nešlo. Je to zvláštní, 
nedokážu přeložit latinu do hadího jazyka. Jenže jsem jí to stejně chtěl ukázat a tak jsem místo 
toho řekl Rozsviť se!!.“ 

„V hadím jazyce?“ 

„Samozřejmě, že v hadím jazyce, když jsem zrovna mluvil s hadem!“ 

„Nemusíš se hned tak bránit.“ vmísil se do debaty Draco, který se posadil na posteli a zíval. 
„Mělo mě už dřív napadnout, že bys mohl být schopen kouzlit v hadím jazyce.“ 

„To nedává smysl!“ namítal Harry. 

„Já myslím, že dává.“ Snape vyčaroval sklenici vody a podal ji Harrymu. „Jak už jsme o tom 
mluvili, hadí jazyk sám o sobě je temná síla a v tvém případě to znamená, že jedna temná síla 
zpřístupňuje ty ostatní. Je to tak, jak jsem říkal. Tvá magie nezmizela. Jen bylo potřeba najít klíč 
k její nové formě.“ 

Harry se otřásl. Ty síly se mu skutečně zdály temné. „Jen jsem zkoušel Lumos,“ protestoval. 
„Nechtěl jsem odstranit zeď.“ 

„Řekl bych, že to bylo Lumos,“ řekl Snape. „Jenom ohromě silné. O tom už jsme také mluvili, 
jestli si vzpomínáš. Temné síly jsou opravdu velmi silné. Normálně je tlumí průchod povrchovou 
magií. Ale ty povrchovou magii nemáš, takže směřuješ své temné síly přímo do hůlky.“ 

„No to je ohromné,“ zasténal Harry. „Opravdu jsem chtěl zpět svou magii v takovéhle formě! 
Abych už nikdy nedokázal kouzlit normálně?“ 

„Ale pšš, pitomé děcko,“ tišil ho Snape. „Teď, když víme, že prostě musíš používat hadí jazyk, 
zbývá jediné, naučit se to lépe ovládat. Všechno bude v pořádku.“ 
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V příští vteřině zažil Harry něco neuvěřitelného. Začala ho pálit jizva a žhnula tak, že měl pocit, 
že se mu něco zařezává do lebky. „Auuu!“ Skučel a bezděčně si tiskl ruku na čelo, jak se 
pokoušel té bolesti zbavit. Jako obvykle to nepomáhalo. A nikdy to nebylo takhle zlé. Jeho hlava 
se chystala vybuchnout. Harry se převaloval ze strany na stranu, přitahoval si nohy k hrudníku 
a rukou se mlátil do hlavy tak, že si poranil kůži. 

„Já věděl, že ten zatracený polokrevný zmetek na Harryho nezapomněl!“ Přiřítil se s výkřikem 
Draco. „Sakra, co budeme dělat, studený obklad, nebo co?“ 

„Ano, přines nějaký,“ klidně doporučoval Snape a když Draco hmátl po hůlce položené na 
nočním stolku, dodal, „bez magie.“ 

Když Draco odběhl do koupelny, Ron zavrtěl hlavou s pohledem na Snapea. „Studený obklad 
mu s tímhle nikdy moc nepomohl.“ A ztlumeným hlasem: „Vsadím se, že jste jen chtěl Malfoye 
nějak zaměstnat?“ 

Snape ignoroval jeho otázku a natáhl se kupředu, aby mu opatrně uvolnil zuby, kterými si 
zraňoval ruce. Ty pak přidržoval v bezpečné vzdálenosti od Harryho obličeje. „Uzavři svou 
mysl,“ naléhal na něj. „Udělej to, Harry, víš přece, jak postavit ohnivou stěnu a vyhnat tu 
bolest.“ 

Harry náhle vykřikl, byl to hlasitý, uši rvoucí nářek. 

„Teď, Harry!“ křičel Snape, „uzavři svou mysl!“ 

Lépe se to řekne, než udělá, pomyslel si Harry. Teď, když byl díky svým temným silám plně 
otevřený, Voldemort se do něj dostal a způsobil vzplanutí jizvy. Byl si jistý, že mu upadne hlava. 
Cítil, že nějaká mazlavá kapalina začíná stékat po jeho obličeji a skrz závoj bolesti slyšel 
Dracovo zaúpění, „ne, dobrý Merline, to...“ 

„Uzavřete svou mysl, Pottere!“ řval na něj Snape, svíral Harryho ruce tak, že mu téměř lámal 
prsty. Kupodivu to pomohlo. Ostrá bolest vzadu v hlavě přilákala jeho pozornost. Uvědomil si, 
že už to není jen jizva, byl to kouzelník, mocný kouzelník a jestliže ten tam vnikl, aby kouzly 
rozmetal ty stěny, pak Harry byl schopen uzavřít svou mysl zatraceně dobře, lépe než kdy jindy. 

Harry zaťal zuby, ponořil se hluboko do sebe, svět zmizel v temnotě, jak se soustředil, aby 
našel zdroj svých temných sil. Oči v sloup, dech se prodíral přes zuby, ale pak vztyčil ohňovou 
stěnu kolem svého nitra. Mocným mentálním výpadem odrazil Voldemortův vpád přes 
plameny, zatočil s ním s takovou silou, že mohl slyšet, jak ďábelský čaroděj vykřikl, když byl 
vyhozen z Harryho mysli. 

A pak se v pokoji rozhostilo ticho, až na jeho vlastní namáhavý dech. 

Ztichlý, otevřel Harry oči a viděl tři kouzelníky, kteří na něj nevěřícně zírali. Harry si pomyslel, 
že není možné příliš často zastihnout Snapea s pusou otevřenou úžasem. „Co je?“ 

První se vzpamatoval Snape. „Tu máš, utři si obličej,“ naléhal, vzal Dracovi z ruky chladný a 
vlhký ručník a podal ho Harrymu. Ten mu ho vrátil ušpiněný od krve. 

„Napadlo mě, že mi hlava pukla,“ pokusil se Harry zažertovat, ale nikdo se nezasmál. „No tak, 
co je?“ ptal se znovu. 

„Kamaráde, z čela ti vyletěla ohnivá koule,“ řekl Ron tichým hlasem. 

„Viděli jsme v ní tvář Pána zla než odsvištěla,“ dodal Draco. „Vypadal rozvztekaně.“ 

Snape vzal ručník a otřel místa, která Harry vynechal, pak pronesl hojivé zaklínadlo, aby 
odstranil stopy zubů z jednoho jeho palce. „Jak se cítíš?“ 

S polknutím Harry přiznal. „Uf, je mi trochu zle.“ Když se jeho otec chystal, že mu pomůže na 
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záchod, Harry zavrtěl hlavou. „Ne, to bude dobrý. Jen mě chvilku nechte.“ 

Zatím, co čekal, až se Harryho dech zklidní, zeptal se Snape klidně: „Tvá mysl je dosud 
uzavřená?“ 

Harry se zabořil do polštáře. „Jo. Myslíte, že ji tak budu muset udržovat pořád? To bude děsně 
únavné.“ 

„Já si myslím, že si teď Voldemort dvakrát rozmyslí pokoušet se zase vniknout jizvou do tvé 
mysli,“ řekl Snape, zatím co odkládal ručník a narovnával Harrymu přikrývku. „Nicméně, ano, 
doporučoval bych ti, abys chránil svou mysl.“ 

Harry přikývl a uvažoval: „Hm... myslíte, že to, co ho přimělo k útěku, byl úder mé navrácené 
magie?“ 

Mistr lektvarů chvíli uvažoval, pak přikývl. „Samozřejmě to nevíme jistě, ale předpokládal bych, 
že se stále pokoušel o spojení, od tvého útěku ze Samhainu...“ 

„Od toho, jak jsi mě zachránil, bych řekl já,“ dodal Harry a doufal, že Ron tentokrát poslouchá. 

Snape pokrčil rameny. „V každém případě, bych řekl, že až dosud bylo spojení přes tvou jizvu 
zablokováno.“ 

„Až dosud,“ opakoval Harry dost ponuře. „Co myslíte, všiml si Voldemort mých temných sil?“ 

„Je to velmi pravděpodobné.“ 

„Další prima novinky,“ bědoval Harry. „Co když teď také začne čarovat hadím jazykem. Tolik k 
silám, které Pán zla nezná.“ 

„Bylo to fyzické a duševní trauma, co spálilo tvoji lehkou magii a uvolnilo temné síly,“ 
připomenul mu Snape, pohledem ho varoval, aby se už víc nezmiňoval o Věštbě. „A co je 
zpřístupnilo pro hadí jazyk. Není pravděpodobné, že by Voldemort byl ochoten podstoupil 
takové utrpení, kterým jsi musel projít ty.“ 

„Je to zbabělý zmetek,“ uvědomil si Harry a zíral na Rona. Musí být pěkně vyděšený, měl 
těžkou noc. „Ale... skoro se bojím zeptat... kde mám hůlku?“ 

Snape ji vytáhl zpod oblečení a položil na noční stolek. 

Harry si oddechl. „Už jsem se bál, že jsem ji taky spálil...“ Hůlka vypadala, že spí, což ho 
přimělo k otázce: „Jak jsi dokázal to kouzlo ukončit? Zkoušel jsem to, ale mně se to nepovedlo.“ 

„Kouzlo skončilo samo, když jsi omdlel,“ řekl mu Draco. „A víš, že ses ani jednou nepokusil 
použít hadí jazyk?“ 

„Lidé moc nepřemýšlejí, když mají otřes mozku,“ vyrazil Ron na Harryho obranu. „Proč by ho to 
mělo napadnout? Vůbec si neuvědomoval, co se stalo, a navíc, i kdyby, had už tam nebyl...“ 

„No jo, kde je Salsa?“ přerušil ho Harry. Napadlo ho, že se schovala. Takovéto Lumos muselo 
tvora, který příliš magii nerozuměl, obzvlášť vyděsit. 

„Je v bezpečí ve své bedničce,“ uklidňoval ho Snape. „Mám ti ji přinést?“ 

„Ne, teď ne.“ Harry si úlevně oddechl. „Stačí, když vím, že se nepokusila utéct nebo tak.“ 
Zavrtěl se v posteli, měl pocit, že je trochu špinavý a pamatoval si, že na něj tekla voda. Vlhké 
povlečení muselo být usušeno, zatím co v něm spal. Byl trochu v rozpacích, protože byl si zcela 
jist, že by to jeho otec mohl udělat lépe, než že... ale jak, když zřejmě bylo nutné, aby ho držel. 
Těžko mohl zvládnout obojí, pevně ho držet a převlékat do pyžama. Došlo mu, že ani nikdo další 
není převlečený. Dokonce ani Draco, a vidět jeho v pomuchlané košili... no, to bylo tak 
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neobvyklé, že to mluvilo samo za sebe. 

A ještě tam byl Ron... Harry se pokoušel nezmiňovat se o tom, co viděl, ale nakonec si nemohl 
odpustit otázku. „Neměl bys udělat něco s tím tvým nosem?“ 

Ron se trochu ušklíbl a třel si spáleninu, kterou mu způsobilo Harryho Lumos, když prolétlo blíž, 
než bylo příjemné. „Je to lepší než to vypadá.“ 

„Draco, mohl bys podat panu Weasleymu nějaký balzám na spáleniny?“ 

„Ale ne, to je dobré, můžu si dojít na ošetřovnu...“ 

Snape se prudce obrátil k nebelvírskému chlapci. „Pane Weasley, jste student této školy a také 
nejlepší přítel mého syna. Dokonce jsem včera večeřel s vašimi rodiči.“ Temný tón hlasu 
odpovídal zamračenému pohledu. „Skutečně si myslíte, že bych vás chtěl otrávit?“ 

Harry zadržel dech. Moc se bál, že Ron zahučí ano. 

Místo toho si jeho přítel jen dlouze povzdechl a beze slova zavrtěl hlavou. 

Takže když se Draco vrátil s krémem na spáleniny. Zvedl jedno světlé obočí, když si ho Ron 
beze slova vzal a natřel si s ním špičku nosu. Rudé puchýřky se okamžitě změnily na pihy. Ron 
zavíčkoval krém a vrátil ho se slovy: „Děkuji vám, pane profesore.“ 

Snape se na něj chvíli díval. „Není třeba, abyste děkoval, dlužím vám omluvu, že jsem si toho 
nevšiml dříve.“ 

Ron se trochu začervenal. „Tedy, no... myslím, že jste měl dost práce s Harrym.“ Obrátil se k 
příteli: „Hele, jsi v pořádku, je to tak?“ 

Harry přikývl. „Díky žes tu zůstal. Jsem rád.“ Kupodivu tím neskončil, něco ho nutilo dodat: „I 
když si myslím, žes nemusel, protože...“ Najednou nevěděl jak dál, kdyby řekl, byl tu můj otec, 
aby se o mě postaral, znělo by to, jako kdyby si Ronovy přítomnosti necenil. 

Kupodivu Ron porozuměl i nevyřčenému. Možná, že občas byl důvtipnější. „Nelituju toho, že 
jsem tu zůstal,“ a spěšně pokračoval, jako by se obával, aby mu Harry špatně nerozuměl. „Já 
bych byl ve skutečnosti nedokázal odejít, bylo strašné sledovat, co se s tebou děje. Musel jsem 
vidět, že po tom všem budeš v pořádku. Ale... to...“ 

Ron se zhluboka nadechl, aby si dodal odvahu podívat se Mistrovi lektvarů do očí. „Pane, dlužím 
vám omluvu. Teď opravdu upřímnou. Je mi moc líto, že jsem vám a Harrymu nerozuměl. Chci 
říci, nikdy jsem si ve skutečnosti nemyslel, že jste... uch, dělal něco... ech, víte, s ním, ale ani 
jsem si nemyslel... hmm... že by vám na něm záleželo.“ Koktal Ron. „Jak bych byl mohl? Léta 
jste nás přesvědčoval, jak ho nenávidíte...“ 

„Ale, já ho skutečně většinou nenáviděl,“ bez rozpaků přiznal Snape. 

„Jo.“ Polkl Ron. „Dobře, ale stejně, já si to už nemyslím. Chci říct, když jste vystoupil z krbu, byl 
jsem si jistý, že budete svolávat hromy blesky za tu zničenou kancelář. Ale vy jste viděl jen 
Harryho... ani jste se nešel podívat, co by se tam dalo zachránit. A vůbec jsem 
nepředpokládal...“ 

„To stačí, pane Weasley,“ vrčel Snape, „vaše omluva je přijata.“ 

„Co jsi nepředpokládal?“ naléhal Harry. 

Ron neuvěřitelně zčervenal. „On... Harry, držel tě, aby tě uklidnil, ale pak, a to mě dostalo... 
on...“ bleskl pohledem na Snapea, „on... on ti zpíval!“ 

„Tys mi zpíval?“ zeptal se Harry otce. Vzpomněl si na Devon, hodiny a hodiny vyprávění 
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příběhů. Možná, že i tam mu Snape zpíval. 

Snape zvedl vyzývavě obočí. „Jen jsem tak broukal.“ 

Ron se zatvářil výmluvně, ale učiteli neodporoval. „Měl bych se vrátit,“ řekl Harrymu. „Ostatní 
se budou divit, kde jsem byl celou noc.“ 

Mistr lektvarů přimhouřil oči a trochu ostře poznamenal. „Můžete říci, že Harry byl nemocný a 
tak jste tu zůstal. Nebudete šířit žádné informace o jeho magii. Je to jasné?“ 

Harry se zamračil. „Cožpak i tak neví Voldemort už všechno?“ 

„Protože si tím nemůžeme být jistí, nevidím důvod nějak mu to usnadňovat.“ 

Draco zaťal zuby. „Navrhuji použít na Weasleyho kouzlo Zapomeň a bude to.“ 

„Zapomeň nebude použito,“ ušklíbl se trochu Snape a pohledem ohodnotil Rona. „Pan Weasley 
si vždy dokázal poradit v záležitostech týkajících se Harryho. Jsem přesvědčen, že můžeme 
věřit, že to dokáže opět.“ 

Že to nebylo to, co by Draco chtěl slyšet, bylo zřejmé z toho, že zmijozelský chlapec zkřížil ruce 
na hrudníku a pohled jeho stříbrných očí ztvrdl. Když se ale Mistr lektvarů na něj upřeně 
zadíval, Draco si něco pro sebe zamumlal a zmizel z pokoje. Snape ho ignoroval a obrátil se k 
Ronovi. „Než odejdete, chtěl bych si s vámi promluvit o samotě, pane Weasley.“ 

Ron se podíval na Harryho se zděšením v očích, ale pak si stoupl a pokrčil rameny. „Dobře. Měj 
se Harry. Počítám s tím, že přijdu zase večer, jako obvykle, jo? Zatím odpočívej.“ 

Pak se krátce usmál a odešel z pokoje. 

„Harry, řekl bych, že tvůj přítel má pravdu. To nejlepší, co můžeš udělat je, že se ještě prospíš.“ 
Po těch slovech Snape kouzlem zhasl světlo a důrazně mu připomenul: „Až si odpočineš, 
začneme spolu pracovat na způsobu, jak bys mohl používat svoji magii a neohrožovat při tom 
svoje zdraví a domov, je ti to jasné?“ 

„Jo, jasné jako Lubummum,“ mumlal Harry, skulil se na polštář a zavřel oči 

***

Spát, jenže to bylo beznadějné. Harry se o to pokoušel asi hodinu, než pochopil, že je příliš 
rozrušený, než aby mohl odpočívat. Možná to bylo tím světlem v místnosti. Snape kouzlem 
odstranil i mírné světlo, které obvykle vycházelo ze stěn, ale neudělal nic s kouzelným rámem. 
Teď, když už Harry na spánek rezignoval, ukazoval rám pohled na Zakázaný les. 

Ten pohled mu připomínal, proč nemohl usnout. Byl to hadí jazyk, který nakonec vyřešil jeho 
problémy s magií? Temná síla uvolnila jiné temné síly? Nevěděl proč, ale nevěřil tomu. Ale jak 
jinak vysvětlit to, co se stalo minulou noc? Pamatoval si, že se kvůli Salse pokoušel říci Lumos a 
uvědomoval si, že to slovo nešlo vyslovit nahlas, pamatoval si myšlenku, že tu latinu neumí 
překládat. Ale jak mohl nakonec převést svá slova do hadího jazyka tak, aby byla magická? 
Nebyly to obvyklé výrazy... tedy, zase ne tak neobvyklé, když pomyslel na záškodnickou mapu 
a na slavnostně přísahám, že... a tak dál. 

Neschopný to už déle vydržet, vyskočil Harry z postele a sáhl po své hůlce. Když ji popadl, cítil 
stejné proudění tepla jako tenkrát u Olivandera. Takové, jaké necítil nikdy před tím. Mohl by 
zase kouzlit? Něco mu říkalo, že by mohl a že ví jak. 

Samozřejmě, nebyl tak pitomý, aby znovu zkoušel Lumos, ale jak by mohl natropit nějakou 
škodu, kdyby řekl... Wingardium Leviosa? Když se nebude pokoušet nechat vznášet něco 
rozbitného, mohlo by to dopadnout dobře. 
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Harry se trochu otřásl a vyndal polštář z ozdobného povlaku, položil ho na zem a udělal několik 
kroků zpátky. Přichystal si hůlku a pokusil se vyslovit několik obvyklých kouzel… jen tak, na 
zkoušku. Když se nic nestalo, pochopil, že to musí zkusit v hadím jazyce. Salsa se zrovna 
nepotloukala nikde kolem a nechtělo se mu ji jít hledat, aby nevzbudil otcovo podezření. 
Protože věděl, že bez obrázku hada nedokáže mluvit hadím jazykem, bleskově si jednoho 
namaloval na útržek pergamenu. Pak se díval přímo na něj a pronesl Wingardium Leviosa, ale 
nic neslyšel, to bylo dobré znamení, mohl si být jist, že mluví hadím jazykem. 

Takže teď už to bylo jasné, není schopen převést do hadí řeči latinu, pouze angličtinu. 

Takže k tomu kouzlu… Harry si položil kresbu hada na vršek polštáře, couvl a namířil na něj 
hůlkou. „Zvedni se!“ přikázal a znělo mu to jako angličtina, takže to muselo být v hadím jazyce, 
jenže zrovna tak nemusel říkat nic, protože polštář se nepohnul ani o centimetr. „Vznášej se!“ 
zkusil, ale měl pocit, že v hadím jazyce slyšel ta samá slova jako k zdvihni se. Došlo mu, že to 
možná bude těžší než čekal, sedl si na podlahu, aby si to rozmyslel. Ledabyle mávl hůlkou, s 
bradou opřenou o pěst a pronesl: „Nahoru.“ 

Přemýšlel, jak dostat do inkantace Wingardium stejně tak jako Leviosa, a co vlastně to slovo 
může znamenat? Není schopen přeložit latinu do angličtiny, zejména pokud neví, co to slovo 
znamená. I když zrovna Wingardium mu neznělo úplně latinsky. „Získej křídla a leť!“ Zariskoval 
a polštář se, ve snaze poslechnout ho, roztřásl. Zvláštní. Vyzkoušel ještě několik dalších 
kombinací slov, o kterých si myslel, že by mohla kouzlo vystihovat. „Roztáhni křídla a leť,“ 
přikázal tichým hlasem a hůlkou mávl tak, jak se naučil už před lety. 

Polštář vyletěl ze země takovou rychlostí, že mu Harry tak tak dokázal uhnout, a rozhodně ho 
nenechal na pochybách, co bude dál. Bylo slyšet tlumený úder, to jak vrazil polštář do stropu, a 
látka se tím nárazem roztrhla na tisíc útržků. Peří a kousky vlny pršely všude kolem Harryho a 
pokryly celý pokoj. 

„Do hajzlu,“ zaklel Harry a potřásl hlavou. V mysli se mu náhle vynořila představa jeho přísně 
se tvářícího otce. Bezmyšlenkovitě mávl hůlkou, pokusil se zakouzlit Reparo, ale jen se znovu 
utvrdil v tom, že normální kouzla mu nefungují. Po čtyřech se probojoval závějí a odfoukl peří 
aby se znovu objevil namalovaný had. „Opravuji tě,“ pronesl směrem k okolnímu nepořádku. 
Hmm, zase nic. To kouzlo předtím fungovalo, když vyslovil to, jak tomu kouzlu rozumí on. 
Takže… „ať je to jako nové!“ zasyčel. 

Došlo mu, že si měl své přání rozmyslet. Nebo lépe řečeno, že si měl lépe rozmyslet, co jeho 
nová kouzla dokáží. Místo úhledně opraveného polštáře se díval na bečící ovci a nejméně pět 
kejhajících kachen. Jedna z nich se těžkopádně vznesla do Harryho postele a zřejmě tam 
hodlala hnízdit a ovečka začala okusovat závěsy Dracovy postele. 

„Do hajzlu, do hajzlu, do hajzlu!“ úpěl Harry. Už měl na jazyku Silencio, ale napadlo ho, že by ta 
zvířata patrně přišla o hlas definitivně, nebo něco takového. Hůlku zahodil pryč, zoufale svěsil 
hlavu do dlaní a posadil se na podlahu. 

„Co se to tu děje?“ zděsil se Draco, když rozrazil dveře. 

„Harry co to vyvádíš?“ 

Snape přišel hned za ním. Když vešel do pokoje, ještě si utíral ruce, jakoby byl vyrušen 
uprostřed nějakého komplikovaného vaření. Často se v sobotu věnoval nějaké své práci a 
nesnášel být z ní vyrušován… Harry si byl jistý, že slova která přijdou, budou, „vysvětlete to, 
pane Pottere!“ 

„No… já jsem jenom chtěl vidět jestli dnes s magií pochodím o něco lépe.“ Poznamenal s trochu 
připitomělým výrazem, a svěsil hlavu. 

„A jaké kouzlo jsi použil?“ vyzvídal Draco vztekle a hůlkou odháněl ovečku od svého povlečení. 
„Aparecium dobytčí farma?“ 
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„Když to musíš vědět, tak jsem se jenom pokusil opravit svůj“ polštář a stěží se ovládl, aby se 
nerozesmál. Teď opravdu nebyl na smích vhodný okamžik, Snape nevypadal, že má dobrou 
náladu. Napadlo ho, že bude lepší, když vstane. 

Snape vztáhl svojí hůlku a zakouzlil Immobilus dříve, než zvířata napáchají nějakou další škodu. 
Pak se naštvaně otočil k Harrymu. „Ať už jsem to řekl, nebo ne, nebylo jasné, že na tvojí magii 
budeme pracovat později?“ 

„Ani ne,“ odpověděl Harry rychle, čímž Snapea dokonale uzemnil, „to tedy promiň!“ 

„Neřekl jsi to jasně,“ trval na svém chlapec. „Neřekl jsi, že mám počkat.“ 

„Měl jsem pocit, že je to, poté co jsi mi spálil polovinu bytu, jasné. A pokud ne, měl by ses 
rozhlédnout po tom marastu v přijímacím pokoji.“ 

„Myslel jsem, že ti jde o mě a ne o nábytek“ frflal Harry a následoval Snapea do obýváku. Bylo 
to horší, než si pamatoval. Černé pruhy křižovaly zdi. Gauč byl skoro zničený. A ve zdi byla díra 
přímo do Snapeovy kanceláře, ve zdi, na které byla před tím knihovna. Málem znovu zaklel. 
Harry si ty police prohlížel mnohokrát, zatímco Snape za svým stolem známkoval práce 
studentů. Takže věděl, že byly pravděpodobně naplněny velmi vzácnými a cennými knihami o 
vaření lektvarů. 

Další díra ve vzdálenější zdi kanceláře odhalovala pohled do potemnělé haly, nebo do 
nepoužívané komory, těžko říct. 

„Promiň,“ vzdychl Harry a náhle se cítil opravdu, ale opravdu špatně. Až tak, že se mu z toho 
stáhl žaludek. „Když mi na chvíli půjčíš můj klíč od trezoru, napíšu Gringottovým o nějaké 
peníze, abys mohl koupit všechno, co jsem zničil a také bych mohl zaplatit opravu zdi a...“ 

„Nepotřebuji tvoje peníze!“ Vybuchl Snape a popadl ho za ramena. Harry čekal, že s ním 
zatřese, ale všechno, co Snape udělal, bylo, že ho dostrkal k ohořelému křeslu a pokynul mu, 
aby se posadil. 

„Já chápu, že se zlobíš, kvůli těm věcem, co jsem zničil.“ 

„Já se zlobím, že ani to, když jsi viděl, co dokáže tvoje Lumos, tě nedonutilo myslet a znovu jsi 
praktikoval magii sám,“ štěkal Snape. „Co kdyby tě to kouzlo zranilo?“ 

Tohle Harryho vážně nenapadlo. Byl prostě jen štěstím bez sebe, že se znovu cítí, jako 
kouzelník… zrudl a dodal. „No, však víš, nebelvírská neukázněnost. Promiňte, pane. Teda, chci 
říct, otče.“ 

Snape stále ještě vypadal rozzuřený, když pronesl: „Merline, chraň mě. Mám dva syny, kteří 
mají problémy se sebeovládáním.“ 

„Mohl bys prosím tě změnit tu… dobytčí farmu zpátky na můj polštář?“ 

Otec se na něj podíval poněkud nakvašeně, ale pak odkráčel do ložnice. Harry a Draco šli za 
ním a Harry znovu zrudl, když viděl ten poněkud podivuhodný výsledek svého kouzla. Zrudl 
ještě o něco víc, když pochopil, že Snapeovo Finite jen znovu pokryje pokoj peřím a kousky vlny. 
A pak bude muset samozřejmě vysvětlit, jak svůj polštář zničil. 

A nebo taky ne… protože se ukázalo, že Snapeovo vzteklé Finite zrušilo jen kouzlo Immobilus. 
Zvířata se začala hemžit po pokoji a když Snape zakouzlil znovu Finite, nestalo nic. 

„Co to znamená?“ vmísil se zamračeně Draco. 

Snape to chvíli rozvažoval. „Kouzlo, které je stvořilo, bylo vysloveno v hadím jazyce, takže 
protikouzlo, pravděpodobně musí být také takové.“ 
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Draco pískl přes zuby. „To je skvělé,“ řekl a usmál se na Harryho. „Nikdo teď nedokáže zrušit tvé 
kouzlo.“ 

Harry byl všechno, jen ne šťastný. Bylo mu špatně z toho, že se choval jako spratek. „Voldemort 
by mohl, on také mluví hadím jazykem.“ Poukázal a měl z toho pramalou radost. Nechtěl se v 
žádném ohledu podobat tomu šílenci. 

„Pán zla tak dokáže mluvit,“ souhlasně přikývl Draco. „Ale vsadil bych můj trezor, že v něm 
nedokáže kouzlit. Tvé temné síly vyšly na povrch, protože jsi prošel všemi těmi traumaty. Pán 
zla stále ještě má všechnu povrchovou magii.“ 

„Pro smilování,“ vybuchl Harry. „Proč mu neříkáš Voldemort, stejně jako Severus a já?“ 

Draco se na něj zadíval a pak udělal krok dozadu. „Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel,“ odkašlal 
si. „Pamatuji si, že když jsem vyrůstal, vždycky se o něm mluvilo, jako o Pánu zla…“ 

Harry věděl, jak hluboko člověka ovlivní dětství. I po šesti letech v kouzelnickém světě o sobě 
přemýšlel jako o nenormálním. Přesto, že věděl, že je to hloupé a nesmyslné. Ale ty myšlenky 
ho stejně pořád napadaly, stejně tak, jako před chvílí. Popravdě bylo znát, že Draco se snaží, 
jak jen může. Draco, který byl vychováván ve víře ve všechny ty nesmysly o čistokrevnosti, byl 
teď schopen přiznat, že čarodějka, narozená u mudlů, je hezká a chytrá. Možná neměl říkat tu 
poslední větu, jenže nazvat Hermionu chodící knihovnou, bylo docela trefné. 

„Popřemýšlej o tom,“ doporučil mu Harry a rozhodl se téma opustit. Pak se obrátil ke Snapeovi. 
„Možná bych mohl zkusit mé vlastní Finite?“ 

„Dokud lépe nepochopíme dynamiku tvých temných sil, doporučoval bych ti opatrnost. Teď už 
je ti to jasné? Pokud ne, dovol mi to ještě upřesnit. Bez dospělého dozoru nesmíš kouzlit. Nikdo 
nedokáže předvídat, co se vlastně stane.“ 

Draco se tomu pousmál. „No, myslím, že můžeme, připadá mi, že temné síly znásobí působení 
kouzla. Takže Lumos vyprodukuje kouzlo tak jasné, že vypálí díru do zdi. Reparo vrátí věci do 
jejich původního stavu.“ 

„Wingardium Leviosa donutilo polštář tvrdě narazit do stropu,“ přiznal Harry neochotně. 

Snape se na něj znechuceně podíval, když pochopil, že Reparo nebylo jediné kouzlo, které 
Harry zkoušel o samotě. 

„Hmm.“ Draco byl stále ještě ztracen ve svých myšlenkách. „Co by asi tak udělalo Alohomora? 
Vyvrátilo dveře z pantů? Nebo Enervate… způsobilo by, že ten člověk by už nikdy neusnul? A… 
přemýšlím, jaké by byly tvé nepromíjitelné. Usmrcovací kouzlo, pomocí nefalšovaných temných 
sil...“ 

„To stačí, Draco,“ přerušil ho Snape. 

Jenže ten nepřestal. „Předpokládám, že by ve tvém provedení i Rictusempra, mohla být 
nepromíjitelná.“ Nenechal se zastavit. „Kdybys chtěl někoho polechtat, měl by z toho 
epileptický záchvat nebo mrtvici! Serpentsortia…. sladký Merline, pravděpodobně bys 
vyčaroval baziliška,“ otřásl se. 

„To už vážně stačí,“ řekl Snape a tentokrát zvýšil hlas. 

Harryho nic z toho příliš nepotěšilo. „Pokud nesmím cvičit bez dospělého dozoru,“ ptal se 
zoufale, „jak dostanu tyto síly pod kontrolu?“ 

„Budeš mít na cvičení spoustu času. Co myslíš, že jsem dělal, zatímco jsi spal? Dával jsem 
dohromady plán, jak ti s tímhle vším pomoci.“ Snapeovy oči zvážněly. „A Harry, myslím to 
naprosto vážně, ovládni své nápady cvičit někde o samotě. Nemyl se, jen proto, že jsi můj syn, 
se nebudu rozpakovat tě potrestat!“ 
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„Já vím,“ ujistil ho Harry a pomyslel si, že deset tisíc vět by pravděpodobně ještě bylo málo. K 
čertu, vždyť on by byl schopen odečíst tisíc bodů, i když ne, on by asi tolik bodů Zmijozelu 
neodebral… nebo ano?? 

„To je dobře, protože bych ti nerad zabavil hůlku,“ poznamenal Snape. 

„Mou hůlku!“ 

„Pokud bych ti nemohl věřit, pak ano!“ 

Harry se zamračil. „To znamená, držet se daleko od mé hůlky právě, když mi znovu začala 
fungovat?“ 

Draco se najednou rozesmál. „Aha, tak to je skvělé. A vezmeš mu také ruce, Severusi?“ 

Ta otázka Harryho zmátla, ale Snape vypadal, že ji pochopil velmi dobře. „Možná, bych na tebe 
měl seslat paměťové kouzlo,“ zavrčel, „když, evidentně, nejsi schopen držet jazyk za zuby!“ 

„Chceš tím říct, že mám mít tajnosti před bratrem?“ odsekl Draco. „To je špatné, ne? Nebo jsem 
ti špatně rozuměl, když jsi říkal Weasleymu, že rodina je na prvním místě?“ 

„Přestaň mu říkat Weasley!“ Vybuchl Harry. „Kdy jsi s tím zase začal?“ 

Draco pokrčil rameny. 

„A co to máte s mýma rukama?“ 

Draco se potměšile usmál. „Věděl bys to, kdybys vyrůstal v kouzelnické rodině. Vsadím se. Ale 
protože to tak nebylo… Severusi, byl bys tak laskav?“ 

„Byl bych raději, kdyby ještě chvíli pracoval s hůlku,“ vrčel Snape. 

„Dobře, tak mu to řeknu já,“ rozhodl Draco. „Víš, co to je hůlka, Harry? A víš, proč ji kouzelnici 
potřebují? Je to zesilovač. Naše síly jsou průchodem přes povrchovou magii oslabeny a hůlka 
jim pomáhá dostat se na takovou úroveň, aby byly schopny něco vykonat. Někteří silní 
čarodějové mají tolik magie, že i po tom ztišení, stejně dokážou kouzlit bez pomoci, to je 
kouzlení bez hůlky. Ale ty jsi jiný případ. Tvé temné síly proudí na povrch a nejsou ničím ztišeny 
a tys je pak ještě nechal projít hůlkou. Ty nepotřebuješ magický zesilovač, Harry.“ 

Harry se na něj pochybovačně podíval. „Říkáš, že bych mohl udělat normální kouzlo, kdybych 
kouzlil bez hůlky?“ 

„Vždyť tvá divoká magie proudila skrz tvé ruce. A myslím, že se to tvému tělu docela líbilo, 
protože od té doby ti magie, která se pokouší vyjít ven, způsobuje ty bolesti rukou.“ 

„Co si myslíš ty?“ zeptal se Harry otce. „Můžu to zkusit?“ 

„Bez dozoru ne,“ řekl Snape a zavrtěl hlavou. 

Harry ukázal na zvířata. „Ale teď tu jsi, takže můžu?“ 

„Tady určitě ne. Půjdeme do Devonu, kde můžeme pracovat pod širým nebem. V Dracově 
podání to znělo jednoduše, ale magie bez hůlky je daleko nevypočitatelnější než ta s hůlkou.“ 
Snape zvířata znovu znehybnil, zmenšil je a dal si je do kapsy u kalhot. „Můžeme?“ 

„Hned?“ ptal se Harry a podíval se po svém pomačkaném oblečení. 

„Ty jsi byl celý nedočkavý, pokud si dobře vzpomínám,“ připomenul mu Snape. „A mimo to, 
myslím si, že bude lepší být pryč, až skřítkové přijdou uklízet.“ 
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„Rád bych se osprchoval, připadám si trochu ulepený. A Draco by se také určitě rád převlékl...“ 

Draco zavrtěl hlavou. „Pořád přemýšlíš jako mudla.“ Bez dalších řečí kolem nich tří zakouzlil 
čistící kouzlo. Harrymu potom připadalo jeho oblečení jako nové. Přemýšlel, jak by to dopadlo, 
kdyby se o to kouzlo pokusil on. Vyčistily by jeho temné síly látku tak, až by se rozpadla? A 
čistící kouzlo samozřejmě fungovalo i na kůži, to by mohlo dopadnout ještě příšerněji. Harry se 
zakabonil, když mu došlo, jak byl hloupý, když zkoušel magii bez svého otce, který mu ji mohl 
pomoci držet pod kontrolou. 

„Teple se na ten výlet oblékni,“ řekl Snape. „A ty taky, Draco.“ 

***

Cestovali tak jako dřív, nejprve krbem na Grimmauldovo náměstí a pak se přenesli na louku 
nedaleko chalupy. 

„Můžeme tady strávit léto?“ ptal se Harry, když se rozhlížel po zchátralém domečku. 

„Myslím, že část ano,“ odsouhlasil Snape, ale když chtěl chlapec jít dovnitř, položil mu ruku na 
předloktí. „Přišli jsme, abychom cvičili venku, nebo ne?“ 

Harry se roztřásl, oblečení ho před vlezlou zimou příliš nechránilo. „Mohl bys zakouzlit ohřívací 
kouzlo?“ 

„Nemyslím, že ti bude zima dlouho.“ Snape se náhle prudce otočil doleva. 

„Draco, kam si myslíš, že jdeš?“ 

Blonďatý kluk ztuhl uprostřed kroku. „Chtěl jsem si sednout támhle na skálu, protože jsem tu k 
ničemu.“ 

„Ty jsi ale pitomec,“ odpověděl Harry, dřív než to stihl Snape. „Jsi tu, abys mi pomohl.“ 

Draco se posmíval. „No jasně, moje rozsáhlé zkušenosti s magií bez hůlky jsou neocenitelné, a 
to nezmiňuji, že moje Lumos taví zdi každý den v týdnu.“ 

„Harry potřebuje mít na koho mířit svými kletbami,“ suše poznamenal Snape, a zvedl jedno 
obočí, když Draco zbledl. „Pro Merlina, nechápu, že věříš tomu, že mu nemůžeš pomoci jinak. 
Jsi tu abys dával pozor. Potřebuji někoho, kdo by mi pomohl sledovat, jak Harryho temné síly 
fungují.“ 

Draco kupodivu zbledl ještě víc. „Oceňuji tvoji důvěru,“ řekl, když udělal několik kroků směrem 
k nim, „ale je to moudré? Pokud se mne Pán zla pokouší dostat, nebylo by lepší, kdybych toho 
věděl co nejméně?“ 

Harry teď zblízka viděl, že se zmijozelský chlapec i přes panující zimu potí. 

Zmrzlá tráva zapraskala Snapeovi pod nohama, jak šel k Dracovi. „Stojím si zatím, co jsem řekl 
Harrymu, když k nám přišel bydlet. Máš velký intuitivní smysl pro magii. Chci, abys jeho magii 
porozuměl a mohl mu tak poskytnout pomoc, pokud by ji někdy potřeboval.“ 

Draco stále vypadal pochybovačně, ale přikývl na souhlas, pak poodstoupil, aby je pozoroval. 

Snape magicky očistil velké území od trávy a kamení, pak požádal Harryho, aby znova vytvořil 
svoje Lumos. 

Harrymu došlo to, co prve doma, jak moc je jeho temná magie omezená. „Co kdybys nejprve z 
lesa přivolal nějakého hada, však víš, nemůžu mluvit hadím jazykem, dokud nějakého nevidím. 
Pak se zakabonil. „Ačkoli jednou se mi to už podařilo. Tenkrát ve sklepě Siriusova domu, teda 
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mého domu. Nemusel jsem Salsu vidět. A bylo to, když Lucius Malfoy vnikl dovnitř. Jo, musím 
vidět hada, a nebo vědět, že ho držím...“ 

„Žádní normální hadi v tomhle počasí nejsou venku,“ připomněl mu Snape trochu podrážděně. 

„Můžeme se vrátit pro Salsu? A nebo máš brk, abych si něco namaloval na ruku...“ 

„Ježkovy zraky!“ zaječel Draco. „Tak se podívej na můj plášť.“ 

Zmijozelský odznak samozřejmě fungoval. Když Harry hadím jazykem poručil svým silám, 
vylétla z jeho hůlky zář nesrovnatelná se světlem normálního Lumos. Holá země zčernala a 
zjizvila se, ale Harry byl tentokrát připraven na náraz a tak se nohama pevně zapřel, aby opět 
nebyl odhozen dozadu. 

„Teď Nox,“ instruoval ho Snape. 

Harry si pamatoval z vyučování, že Nox znamená temnotu, nebo možná noc, to už přesně 
nevěděl. Nicméně ani jedno z těch slov nefungovalo. Znovu mu došlo, že jeho kouzla v hadím 
jazyce předtím vždycky fungovala, když slovy vysvětlil, jak on kouzlu rozumí. „Už žádné 
světlo,“ zkusil a usmál se, když viděl, že proud světla z jeho hůlky náhle ustal. 

Otec měl pravdu, už mu nebyla zima. Magie, která skrz něj proudila vše vyřešila. Do té míry, že 
si dokonce sundal hábit a hodil ho na zem. Ostatní bezpochyby Lumos nezahřálo. Ale pokud by 
potřebovali, mohli použít ohřívací kouzlo. 

Snape kouzlem uhasil doutnající uhlíky, pozůstatky jejich experimentu, pak se souhlasně 
podíval na Harryho: „Takže, prostě bude jen stačit, když vylepšíš svou schopnost překládat 
latinu, očividně...“ 

„To není přesné,“ přerušil ho Harry a vysvětlil mu, že to, co řekl, nebylo úplně přesně Nox. 

Mistr lektvarů se zamyslel. „Potom je potřeba, aby sis vytvořil vlastní lexikon kouzel. Musíš 
projít každé kouzlo, kletbu, nebo zaříkání, které si se už naučil a zjistit, jak ho vytvořit s tvými 
novými silami. To zabere nějaký čas.“ 

Harry se zamračil. „Um… Já jsem tak trochu doufal, že bych mohl znovu začít chodit do školy. 
Třeba… v pondělí?“ 

„Dej si pár týdnů na to, aby sis přivykl používat své temné síly,“ doporučil mu Snape. 

„Pár týdnů!“ 

„Ano.“ Snape ho probodl pohledem. „Kdyby to záleželo jen na mně, byl bych raději, kdyby ses 
do školy už nikdy nevrátil. Je to nebezpečnější, než si dokážeš představit. Co myslíš, že Albus a 
já děláme na těch našich schůzkách? Pokoušíme se analyzovat možná nebezpečí přicházející ze 
Zmijozelu.“ Pokrčil rameny. „Nicméně, ty se potřebuješ stát plně vycvičeným kouzelníkem a to 
se nestane, pokud budeš izolován od svých druhů. Až se vrátíš do vyučování, vrátíš se i do 
věže.“ 

Harry se zakřenil. „Díky, tati, budu za tebou chodit často na návštěvy.“ 

„To bys měl,“ kysele dodal Draco. „A také by sis měl pamatovat, co jsem ti řekl.“ 

„A to bylo co?“ otázal se Snape. 

„Harry ví.“ 

Mistr lektvarů je oba sjel pohledem, ale dál nenaléhal. „Nyní, když víš, jak kouzlit, i jak kouzlo 
ukončit, se podíváme, jestli by tvá kouzla nebyla o něco přijatelnější bez hůlky,“ navrhl 
Harrymu. 
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Už se stmívalo. „Neměli bychom se vrátit už zpátky?“ namítal Harry. „Ron se bude divit, kam 
jsem zmizeli.“ 

Snape se na něj podíval z vrchu, přes svůj dlouhý nos. „Musím říct,“ potměšile se usmíval, „že 
pan Weasley není jediný natvrdlý Nebelvír. Proč myslíš, že jsem si ho ráno pozval k 
soukromému rozhovoru?“ 

Harry vážně neměl tušení a tak pokrčil rameny. 

„Odpustil jsem mu všechny další tresty.“ 

Harrymu došlo, že to dává smysl. Ron se omluvil a co víc, přiznal, že Snape je Harrymu dobrým 
otcem, takže ve skutečnosti nebyl už žádný důvod nutit ho, aby přicházel dolů, jenže… „Skvěle, 
takže teď ho týdny neuvidím,“ vrčel a naštvaně si všiml, že Draca ta poznámka potěšila. 

„Bez hůlky,“ vrátil Snape jeho pozornost zpátky k učení. 

„Mě se do toho nechce,“ mrmlal Harry. „Je to divné a připomíná mi to ten incident s maskou a 
pláštěm.“ Ale jen to dořekl, svrbění ukryté hluboko v jeho prstech mu prozradilo, že jeho tělo 
chce zkusit magii bez hůlky, ať už si o tom on myslí cokoli. 

„Není to divné,“ odsekl Snape. „Většina průměrných kouzelníků, by dala svou hůlku, a to 
myslím doslovně, za to, aby tuto schopnost získala.“ 

„Jo a většina průměrných kouzelníků si také myslí, že odrazit nepromíjitelnou kletbu svou 
vlastní hlavou je úžasné. Jenže já tu jizvu nenávidím!“ vztekal se Harry. „Všechno, co jsem kdy 
chtěl bylo být normální a to zavšivený Mudla, protože to jsem nebyl, ale ve chvíli, kdy jsem 
zjistil, že jsem kouzelník, zjistil jsem, že nejsem normální ani v tomhle světě. Mé jméno je cejch, 
stejně jako ta jizva! A je to čím dál tím horší! Hadí jazyk, uprchlí vězňové z Azkabanu, kteří mě 
honí, fiasko na turnaji tří kouzelníků, pak jsem způsobil smrt vlastního kmotra a teď tohle!“ 

Draco se na něj chvíli tiše díval, pak k němu došel a náhle ho pevně objal. „Přestaň se chovat, 
jako blbec,“ šeptal mu do ucha. „Nemohl jsi být zavšivený Mudla, protože si Mudla nebyl, ty 
zatracenej pitomče a pokud chceš mluvit o tom, že tvé jméno je cejch, tak konec konců to tvoje 
je slavné. Nevíš, jaké to je, stydět se za svého otce a nevíš, jaké to je stydět se za své jméno!“ 

Harry se nejdříve pokoušel něco namítat, ale potom zmlkl. Věděl, co to znamená stydět se za 
jednoho ze svých otců, ačkoli to nemohl vysvětlovat, pokud nechtěl odhalit Snapeovy nejhorší 
vzpomínky. A to zrovna neměl v plánu. Přitáhl si Draca zpátky a tiše mu řekl do ucha. „Severus 
je tvůj otec, takže kdo je tady zatracenej pitomec?!“ 

„Ty, pokud říkáš, že chceš být normální! Kdybys byl, byl bys už mrtvý a my všichni bychom se 
stali otroky Pána zla. Takže promiň, pokud nemám pochopení, pro tvůj záchvat sebelítosti!“ 

„Pokud už jste dostatečně urazili jeden druhého,“ poznamenal Snape chladně, což Harrymu 
připomnělo, že ten člověk slyší bublání v kotlíku na sto metrů, „možná by Harry mohl věnovat 
pozornost kouzlům bez hůlky dříve, než tu všichni umrzneme.“ 

„Dobře,“ zamumlal Harry, setřásl Draca a poodstoupil do bezpečné vzdálenosti. Ze zvyku mávl 
hůlkou a tak mu jí Snapeovo Expeliarmus vytáhlo z ruky. Ovládl se a nic mu na to neřekl. Natáhl 
ruku před sebe, spojil prsty a neochotně se zeptal. „A jak to vlastně funguje?“ 

„Většina kouzelníků je schopna téměř dokonalého nitrozpytu jenom tím, že se dokonale 
soustředí na tok magie,“ vysvětloval Snape a snažil se překřičet vítr. „I když pochybuji, že tvá 
zkušenost bude stejně obtížná. Jenom se podívej na Dracův odznak a vyslov kouzlo.“ 

Podíval se stranou, aby viděl na hada a znechuceně zašeptal svým prstům, aby se rozsvítily. 

A stalo se. Tedy tři z nich. Jeho palec a malíček vypadaly normálně, ale ty tři ostatní se rozzářili, 
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i když tak malinko, že to téměř nebylo vidět, ale svítily. I když se to nedalo srovnat se skvělým 
Lumos, které Harry viděl kouzlit Snapea hůlkou. 

„Skvěle,“ vztekal se a přišel blíž, aby to ukázal otci a bratru. „S hůlkou ničím zdi a bez ní se 
někde přerazím. To je to nejubožejší Lumos, které jsem kdy viděl!“ 

„No, tak to jsi neviděl Longbottomovo.“ 

„Draco, zmlkni.“ Snape vzal Harryho zápěstí do dlouhých prstů a otočil chlapcovu ruku tak, aby 
si mohl světlo lépe prohlédnout. „Vrať se tam, kde jsi byl, zruš tohle kouzlo a zkus ho vyslovit 
znova s větší silou.“ 

Harry to zkusil, ale protože opravdu nechtěl dělat magii bez hůlky, výsledek nebyl o nic lepší. 

Draco vypadal, že toho má právě dost. „Jestli k tobě budu muset znova dojít, abys dostal 
rozum,“ vyhrožoval, „tak tě vážně praštím! Pro Merlina, Harry! Jak se můžeš tvářit, jako by 
magie bez hůlky bylo něco odporného, co ty dělat nebudeš!“ 

„Voldemort ji používá!“ odsekl mu Harry. 

„A stejně tak i Severus a tvůj miláček Brumbál!“ 

Harry to samozřejmě věděl, jenom na to v záchvatu paniky zapomněl. Pomyšlení na to, že by 
mohl otce urazit, bylo poněkud stresující. Nechtěl naznačit, že magie bez hůlky je poněkud 
ďábelská. Prostě jen chtěl být jako jeho přátelé, místo toho, aby se vždycky jen odlišoval. Jenže 
tomu se zřejmě nedokáže vyhnout. Draco má pravdu. Chová se jako pitomec. 

„Rozsviť se,“ řekl Harry znova a tentokrát přesvědčivěji. 

Světlo, které vylétlo z jeho tří prstů tentokrát, ozářilo celou louku. Díky tomuhle světlu viděl na 
dvacet metrů, ale co bylo zajímavější, vycházelo z celé délky jeho prstů. Což bylo, zvláště, 
pokud hýbal rukou, poněkud dezorientující. 

Snape vytáhl svou hůlku, zakouzlil Lumos a došel k Harrymu. „Dokážeš to přizpůsobit 
tomuhle?“ 

Harry se soustředěně díval na své prsty a vůlí světlo ztlumoval a ztlumoval, dokud nebylo 
stejné, jako otcovo. 

„Výborně,“ pochválil ho Snape. „Bude tvou výhodou, pokud se nám podaří tvé síly utajit tak 
dlouho, jak jen to bude možné.“ 

„Což bude možná problém, pokud mi budou svítit prsty,“ poukázal Harry. 

„Souhlasím, že Lumos by ti svou podstatou mohlo dělat problémy. Ale většina kouzel nemá 
žádný viditelný efekt. Pokud budeš při kouzlení držet hůlku určitým způsobem, nikomu nedojde, 
že kouzlíš bez hůlky.“ 

Harry na něj zíral. „Ty chceš, abych kouzlil bez hůlky, zatímco ji budu držet v ruce.“ 

„Váhal jsem, jestli ti to mám nabídnout,“ řekl Snape. „Když jsi byl prve tak zoufalý ze své 
výjimečnosti. Nicméně, tato neupřímnost ti může zachránit život. Čím méně nepřátel ví o tvých 
zbraních, tím lépe.“ 

„Jo,“ souhlasil Harry. „takže… teď třeba Incedio?“ 

„Ne, teď bude večeře, řekl bych. Na štítových kouzlech a lexikonu kouzel budeme pracovat 
zítra. A ty beze mne nesmíš dělat žádná kouzla, ani bez hůlky. Je ti to jasné?“ 

„Ano, pane.“ 
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Musel to znít podrážděněji, než se cítil, protože Snape hned dodal. „Harry, já zruším všechna 
omezení hned, jakmile si budu jistý, že už se nemůže stát nějaká nehoda.“ 

„To je v pořádku,“ vzdychl Harry. „Myslím, že jsem jen unavený. Možná bych se měl pokusit 
opravit můj polštář, dokud jsme venku. Jen pro případ, že by se něco pokazilo. Poničil jsem ho 
hůlkou, takže bych se měl asi stejnou cestou pokusit to napravit…“ 

Snape vyndal zvířata z kapsy, bleskově je zvětšil, pak ukončil Imobillus a díval se, jak Harry 
vytáhl vlastní hůlku. Ten se rychle podíval na Dracův odznak a pak zasyčel v hadím jazyce. 
„Konec kouzla!“ 

A nic. Harry zkusil několik variant na toto téma, ale nenašel ta správná slova, dokud ho 
nenapadlo, že když dřív používal Finite, mělo pro něj více významů, něco jako Lumos a Nox. 
Tohle kouzlo mohlo být zrušeno jenom svou vlastní inkantací. Takže… jak by mohl zrušit 
Reparo? „Ať je z vás to, co předtím!“ a díval se, jak se zvířata rozplynula do závěje peří a útržků 
látky. Pak odklonil hůlku, aby si byl jistý, že použije jenom prsty a zvolal. „Ať je to jako nové!“ 

A na poničené zemi se najednou objevil polštář. 

Snape vypadal jeho pokrokem potěšený a Harry mu začal vysvětlovat. „Nemůžu použít obvykle 
jenom Finite. Musím kouzlo ukončit slovy, která popíší co chci, aby se stalo.“ 

„Tak to zahrň do svého lexikonu. Pojďme už domů, Harry. Vypadáš unaveně.“ 

To byl, ale jeho nálada se zlepšila v momentě, kdy dorazili domů. Na krbu ležel svitek 
pergamenu, na kterém bylo nadrápáno Harryho jméno rukopisem, který dobře znal. 

Harry ho popadl a četl. 

Milý Harry, 

Přišel jsem se podívat, jak se ti daří, ale po dvaceti minutách postávání v chodbě mi došlo, že 
nikdo není doma. Brumbál mě viděl, jak se plížím do kuchyně a když jsem mu to vysvětlil, 
dovolil, abych použil jeho krb a dal ti vědět, že jsem tu byl. Předpokládám, že už ti Snape řekl, 
že můj trest skončil. Hurá!! Byl to hrozný čas. Snape mi vysvětlil, že mi dal tak dlouhý trest jen 
pro to, abych viděl, že vy dva spolu vycházíte. Nejdřív jsem tomu nechtěl věřit, ale teď vím, že 
to tak bylo. A upřímně, Harry. Jak jsi se mohl stát tak zmijozelský? 

Víš už, že jsem se omluvil Snapeovi? A asi bych se měl omluvit i tobě. Měl jsem tě poslouchat, 
když jsi mi říkal, že vy dva spolu vycházíte. Nedokázal jsem si to představit a byl jsem si jistý, 
že je to od něj nějaká hnusná hra. Myslel jsem, že v momentě, kdy ho budeš nejvíce 
potřebovat, tě zradí. Ale nikdo, kdo by tě chtěl podvést, by se tak nepokořil, aby ti zpíval. (To 
byl zpěv, to ti teda povím.) 

Brumbál už tu začíná poklepávat nohou, takže raději skončím. Vyřiď prosím tě Snapeovi, že se 
ode mne nikdo nedozví, co se poslední noc stalo. A řeknu ti, že Hermiona ze mě tedy ale tahala 
detaily. A tak jsem jí řekl, že jsi se uhodil do hlavy ještě předtím, než jsem přišel, (takže se mě 
nemohla zeptat, jak se to stalo) a že jsi byl prostě otřesený a čekal jsem, než se vzbudíš. 
Mimochodem, kam jste to šli dnes večer? Doufám, že oslavujete, ty víš co. Budeš mi muset 
vyprávět, co dělají Zmijozelové, když mají radost. 

Mám tě rád. 

Ron 

Snape zjevně poznal rukopis a tak se opatrně ptal: „Doufám, že je vše v pořádku?“ 

„Je,“ odsouhlasil Harry a přitrouble se usmíval. „Všechno je skvělé. Ron mě prosil, abych ti 
vyřídil, že nic neprozradí, jak jsi si přál.“ 
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Draco něco zavrčel. 

Harry otočil hlavu tím směrem. „Říkej mu zase Rone, proč jsi se vrátil k Weasleymu?“ 

„No, nejprve jsem si myslel, že tě naštval tak, že jsi začal produkovat divokou magii… a 
potom…“ Draco si povzdychl. „Jenže pak jsem viděl, že je vyděšený a nakonec jste se vy dva 
usmířili!“ 

„Jo, protože to přátelé dělají,“ oznámil Harry. „A my jsme přátelé už dlouho. I když to asi v 
poslední době nebylo vidět.“ 

Draco se pomalu obrátil. 

„Bratři si také odpouštějí,“ dodal. 

Zmijozelský chlapec znovu vzkypěl. „Naznačuješ, že jsem udělal něco, co by mi mělo být 
odpuštěno?“ 

„No, zvažme to.“ Začal Harry vypočítávat na prstech. „Serpensortia. Hra na mozkomora. 
Klofan. Hermioniny zuby. Rita Holoubková. Umbridgeová. Vyslýchání...“ 

„A něco ze současnosti, Pottere?“ 

„Aha, takže ze současnosti.“ Harry se usmál. „Myslím, že když přijde na současnost, poměry se 
obrátily. Chci říct, že jsi byl tak hodný a odpustil mi, že jsem se k tobě choval tak hrubě a 
nezdvořile. Vidíš? Zapomenu Ronovo špatné chování tak, jako ty jsi zapomenul na moje.“ 

„Ale v tom je rozdíl,“ řekl Draco a přivřel oči. „Já tě potřebuji, abys mě udržel před branami 
Azkabanu, kam mě mé jméno posílá. Ale ty toho zrzavého pitomce k ničemu nepotřebuješ.“ 

„Ale jo, potřebuji ho. Potřebuji ho k tomu, aby se ze mě nestal úplný Zmijozel, když trávím celý 
ten čas s tebou.“ 

„To už by ale neměl být problém, když se teď vrátíš ke všem svým přátelům,“ vrčel Draco. „Za 
Severusem budeš chodit do jeho kabinetu a sem dolů už nikdy nepřijdeš.“ 

„Ale to je přece úplná pitomost,“ smál se Harry. „Chceš tím říct, že se na tebe vykašlu? 
Poslouchej Draco. My dva spolu strávíme celé léto a bude to úžasné. Jen si to představ. Budu 
moci létat. Budeme moci hrát famfrpál jeden proti jednomu!“ 

„Jo, v létě,“ hučel Draco. „Ale já tu ještě budu muset strávit zbytek zimy a celé jaro. A budu 
tady zavřený úplně sám a ty se vrátíš ke svým nablblým kamarádíčkům a zapomeneš, že máš 
bratra. Jestli chceš, tak se s tebou vsadím!“ 

„Vsadíš svůj trezor?“ 

Draco polkl. „Prosím?“ 

„Nedávno jsi o tom mluvil, že vsadíš svůj trezor.“ A pokračoval. „Jen si dělám legraci, Draco. 
Nezapomenu na tebe jen kvůli tomu, že se vrátím do Nebelvíru. Slibuji, že tě budu chodit 
navštěvovat. Přemýšlím, jestli bych mohl ředitele požádat, abych mohl používat jeho krb.“ 

„Pěšky to není daleko,“ vmísil se do debaty Snape s očima upřenýma na Harryho. Vyzýval ho, 
aby přestal mluvit o návštěvách, Harry si nebyl jistý. 

„V podstatě se jen snažím chránit zmijozelské před úrazem,“ vysvětloval. 

„Stejně se jim nevyhneš,“ připomínal mu Draco. „Pamatuješ? Jsi Zmijozel. Společenská 
místnost, společenský stůl, zmijozelský chytač...“ 
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„Chytač ne.“ 

„Ale to ostatní ano. Slíbil jsi to.“ 

„Neslíbil! Řekl jsem, že se nad tím zamyslím, to je všechno.“ 

Snape si odkašlal. „Ve skutečnosti, Harry hned tak nikam nepůjde, takže, můžeme se 
navečeřet?“ Mávl směrem ke stolu a objevilo se jídlo. Harry předpokládal, že ho Snape musel 
objednat, zatímco se s Dracem dohadovali. Zjevně to byla kachna na pomerančích a úžasný 
dort Pavlova jako dezert. A láhev šampaňského. Wow! Bude muset Ronovi vyprávět, jak oslavují 
zmijozelští. 

Jídlo bylo skutečně vynikající, ale ne proto, že by bylo až tak výjimečné. Tady dole Harry jedl už 
tolik skvělých jídel, že jich byl skoro přesycen. Ale tohle jídlo bylo výjimečné tím, že se po 
dlouhé době cítil hladový, dychtivý a nadšený. Věci se začaly obracet. Jeho magie byla zpět, a 
zdálo se, že po nějaké době jí bude schopen úplně ovládnout. Samozřejmě, že nebyl nadšený 
tím, že bude muset kouzlit bez hůlky, ale nakonec to nebylo zas až tak strašné. A možná, že to, 
že kouzlí v hadím jazyce, bude některé studenty děsit i bez toho, aby to dělal bez hůlky. Nějak 
to půjde. 

Jen ti zmijozelští, pomyslel si. Nějaká jeho část, chtěla výzvu té situace přijmout. Bylo to jako s 
jeho magií. Poté, co se rozhodl něco se svým problémem dělat, se věci zlepšily. Bylo na čase 
přijít na to, jak vyřešit i tento problém. Ještě štěstí, že má experty, kteří mu s tím mohou 
poradit. Protože Ron a Hermiona by mu s tímhle problémem asi nepomohli. 

Dojedl svou porci kachny a předtím, než začal mluvit, otřel si ústa ubrouskem. „Předpokládám, 
že by bylo dobré, kdybys mi řekl všechno o mých spolužácích z mé nové koleje. Víš, koho je 
dobré si naklonit a koho praštit a kdo je určitě rozhodnutý pokusit se mě zabít.“ Pak si na něco 
vzpomněl. „Víš co? Začni s nečistokrevnými a dětmi mudlovských rodičů. Kteří to jsou? A jak jsi 
daleko se svými dopisy?“ 

A na celý zbytek večera se zabrali do intrik, které Draca už tak dlouho zaměstnávaly.

Kapitola 61. SEN O DRACOVI

Když se o pár dní později Harry natáhl pro džus, zaúpěl. Stejnou měrou, jakou si užíval vědomí, 
že je znovu skutečným čarodějem, ho ale netěšila zranění, modřiny a namožené svaly, které s 
tím byly spjaty. Nebylo by to tak zlé, kdyby se jeho síly chovaly tak, jak byl zvyklý, ale jeho 
magie bez hůlky byla stále ještě nepředvídatelná. 

Příliš nepomáhalo to, že se mu občas podařilo své síly nechat projít hůlkou a byl silou kouzla 
odhozen dozadu. 

A už vůbec nepomáhalo, že jeho otec se ukázal, co se týče cvičení, jako zlomyslný bastard. 
Samozřejmě, že spolu zatím ještě nebojovali. Jak říkal jeho otec, to mohlo počkat, dokud Harry 
nebude mít pod kontrolou sílu svých kouzel. To, co teď nacvičovali, byla štítová kouzla. Což v 
podstatě znamenalo, že Harry musel odrážet jednu kletbu za druhou nejen od Snapea, ale i od 
Draca. A oba dělali, co mohli, aby ho přistihli nepřipraveného. Draco nad ním třeba poletoval a 
sesílal na něj kletby, zatímco mu Snape něco vysvětloval. Harry říkal, že je to nefér. Ale otec 
řekl, že je to praktické a že, pokud se Harry má vrátit do vyučování, musí být připraven ubránit 
se za jakýchkoli okolností. 

Harry skončil na zadku víckrát, než dokázal spočítat a dokonce si nadvakrát zlomil ruku. To když 
ho nějaké odporné kouzlo, kterého si nevšiml, zdvihlo obrovskou rychlostí do vzduchu. Snape se 
o něj samozřejmě postaral. Jeden lektvar a byl zpátky na nohou, znovu připravený nacvičovat 
štítová kouzla. Harry si pomyslel, že je někdy docela užitečné mít za otce Mistra lektvarů. 

Když začínali se vším tím cvičením, neopomněl nicméně Snape připomenout, že vypít velké 
množství léčivých lektvarů je nezdravé. Harry to pochopil jako narážku na to, aby za ním 
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neběhal s každou bolístkou. Tak se to Harrymu zdálo správné. Byl zvyklý neříkat si o věci, které 
nemohl dostat. Pomyšlení, že teď, když má skutečného otce, si může říct o všechno, co 
potřebuje, ho ohromně těšilo. Byl si jistý, že Snape by ho uzdravil pokaždé, když by si mu řekl, 
ale měl přeci také nějakou čest. Vyrůstat vedle Dudleyho ho naučilo nevšímat si malých ran, 
zhmoždění a modřin. Byl rozhodnutý neříkat si o pomoc, dokud jí skutečně nebude potřebovat. 

I když měl pocit, že teď, co se ho Snape rozhodl učit i mudlovský způsob boje, bude potřebovat 
léčivé lektvary častěji. Snape mu vysvětlil, že je to pro případ, že by jeho magie selhala. A když 
Harry odsekl, že to asi není příliš pravděpodobné, ten člověk s ním praštil na záda do trávy, 
ruce mu držel za hlavou a syčel mu do obličeje, že žádný z jeho synů neskončí v boji bez 
možnosti bránit se. Ne, pokud on tomu dokáže zabránit. 

Měl teď daleko víc modřin a byly daleko barevnější. Ale Harry si stejně nestěžoval. Místo toho se 
naučil sledovat Dracovu i Snapeovu hůlku zároveň, zatímco kolem sebe s otcem kroužili, a 
fungovalo to. A nejenom, že dostal pod kontrolu svou magii – pro jednou Snapeova teorie o 
učení se ze zkušeností fungovala – ale byl čím dál tím lepší i v mudlovském boji. Samozřejmě, 
že těžko mohl doufat, že bude lepší než otec, který byl vyšší, těžší a silnější a ještě ke všemu 
překvapivě dobrý rváč, ale pokroky dělal. 

Pravděpodobně by porazil Draca, přemítal s úsměvem, který mu ale zmizel z tváře, když si 
začal lít do pusy džus a rozbolelo ho přitom zápěstí, které si den předtím vymkl. 

V hlavě se mu rozezněl zvonek, který ho upozornil na to, aby se šel podívat na pergamen u 
dveří. Vážně, teď, když slyšel magický zvonek u dveří, jak tomu zařízení říkal, pokládal ho za 
docela chytré řešení. 

Na pergamenu bylo napsáno: Hermiona Grangerová, Ginny Weasleyová. Položil džus na nízký 
stolek v obýváku a vyskočil, že půjde otevřít. Pak mu došlo, že možná raději ne. Snape už mu 
dovolil dělat nějaká jednoduchá kouzla bez dozoru, ale nepochybně je nesměl dělat před lidmi, 
kteří ještě ani netušili, že jeho magie je zpátky. 

„Draco,“ zavolal a zmijozelský chlapec se objevil s ironickým úsměvem. 

„Tak přeci jen mě ještě k něčemu potřebuješ.“ 

„Nebuď hlupák.“ 

Draco zívl nudou, ležérním mávnutím hůlky otevřel dveře a vrátil se zpátky do laboratoře. 

„Pojďte dál, pojďte dál,“ vítal Harry obě děvčata, když se dveře rozlétly dokořán. „Na návštěvu 
je ještě pořádně brzo.“ 

Ginny se posadila na své obvyklé místo na gauči a Hermiona začala vysvětlovat: „Prýtová 
ukončila vyučování dřív, protože jedna z těch velkých masožravých kytek ukousla Ronovi prst.“ 

„Ježkovy zraky,“ vyděsil se Harry. „Je v pořádku?“ 

Hermiona přikývla: „Zatímco tu mluvíme, Pomfreyová nechává ten prst dorůst.“ 

„Nějací šesťáci mě vytáhli z Věštění, abych se na něj šla podívat,“ přizvukovala Ginny. „Ale 
madam Pomfreyová nás obě poslala pryč, abychom ho nechali odpočívat. Nicméně chtěl, 
abychom ti vyřídily, že už se sem dnes nedostane, ale přijde zítra po famfrpálovém tréninku.“ 

Harry se potěšeně usmál, ačkoli, když se na svém místě pohnul, neubránil se škubnutí. 
Hermiona si toho všimla. „Pořád tě bolí záda? Možná bys měl poprosit madam Pomfreyovou, 
aby sem za tebou přišla a prohlédla tě.“ 

„Je to v pořádku,“ řekl Harry a přál si, aby toho nechala. Protože od té doby, co každý večer 
cvičil se Snapem, se Hermiona dlouze vyptávala na každé jeho zranění a bolest. 
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„To není v pořádku,“ stála si na svém. 

„Poslouchej, Hermiono...“ 

„Harry je v pořádku,“ přerušil je Draco chladným tónem, když vyšel z laboratoře a práskl 
skleničkou s plochým dnem o stůl. 

„Jasně, jsem v pořádku,“ zopakoval Harry bez nadšení. Přál si, aby jí mohl říct něco lepšího. 
Něco, jako Podívej, má magie je zpátky a je potřeba na ní trochu zapracovat a Severus je 
náročný učitel, ale dělá jen, co je pro mě nejlepší. Jenže nestál o to znovu se s otcem pohádat, 
a tak byl zatím Ron jediný student, který věděl, že Harry je opět skutečný čaroděj. 

Harrymu došlo, že se mu Draco pokouší pomoct odvést hovor pryč od Harryho zranění. „Pověz 
mi něco o tom ukousnutém prstu. Vážně nechápu, proč máme péči o kouzelné tvory. Žádný z 
kouzelníků, který absolvoval Bradavice, přece neskončí jako hajný, pro Merlina. A když už 
mluvíme o podřadných zaměstnáních...“ 

„Hagrid je skvělý učitel!“ bránil Harry svého přítele. Nebyl si jistý, jestli to Draco myslí 
doopravdy a nebo jestli chce jenom Harryho nadzdvihnout, protože když se budou s Dracem 
hádat, mohla by Hermiona zapomenout na ta bolavá záda, že ano? 

„No jasně, přímo eso,“ posmíval se Draco. „Nikdy nezapomenu, jak jsem v jeho prvním 
vyučovacím dni málem přišel o život...“ 

„Urazil si Klofana poté, co nás Hagrid výslovně upozornil na to, abychom hipogryfy tímto 
způsobem nedráždili!“ 

„Aha, a jak to, že byl teda dnes zraněn tvůj úžasný přítel Ronald?“ 

„Stalo se to na bylinkářství!“ 

Hermiona si odkašlala a dokázala, že se nevzdá tak snadno, jak Harry doufal. Hlídala si své 
téma jako pes kost. „Předpokládám, že si myslíš, že profesor Snape dokáže vyléčit všechno jen 
proto, že je expert na lektvary,“ řekla Harrymu vážně. 

„Ale není přece licencovaný lékouzelník. A není ani bezpečné ani zdravé, pokud ti nedopřeje 
řádnou lékařskou zdravotní péči!“ 

„Ale to není tak, že on by mi ji nedopřál,“ řekl Harry. „Prostě jen žádnou nepotřebuji!“ 

Hermiona upřela oči na Harryho krk do míst, kde minulý týden viděla modřinu. Nebylo to nic 
vážného. Harryho štítové kouzlo zakolísalo ve špatný okamžik a konec kletby ho zasáhl. To bylo 
celé. 

„Pokud si byl zraněn, musíš jít za madam Pomfreyovou!“ naléhala.. 

„On nebyl zraněn, pro Merlina!“ přerušil ji Draco. „Prostě jen špatně spal!“ 

„Aha, špatně spal,“ protáhla Hermiona. „Celé dva týdny? Protože přesně tak dlouho si není 
schopen sednout rovně bez naříkání!“ 

Draco trochu zahučel: „Před pár týdny jsem přeměnil jeho postel a nedaří se mi udělat to 
správně, to víš, jednou je příliš tvrdá, jednou měkká, jednou krátká, potom zase moc dlouhá…“ 

„Jo, jsem jak princezna na hrášku,“ souhlasil Harry a doufal, že ta poznámka odvede 
Hermioninu pozornost. 

Jenže to se nestalo a dívka se místo toho dívala z jednoho chlapce na druhého. „Takže za prvé. 
Proč bylo potřeba tvou postel přeměnit?“ vyzvídala s falešnou sladkostí. A když Draco otevřel 
pusu, vyštěkla: „Ty buď pro jednou zticha. Nech odpovědět Harryho.“ 
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„No…“ přemýšlel rychle Harry. Tohle se Dracovi nebude líbit, ale nic jiného ho nenapadlo. 

„Draco už jí jednou přeměňoval, protože předtím to bylo dvojlůžko, jenže kouzlo nějak selhalo.“ 

Draco se zamračil nad urážkou své magie, ale tu historku nepopřel. 

Hermiona přejela Draca očima od shora dolů a Harry si nemohl pomoct, ale připadalo mu, že 
vypadá trochu namyšleně. To nebylo moc příjemné. Na druhou stranu, Draco strávil roky 
proslovy na téma, jak lidé jejího typu do Bradavic nepatří. Takže ona by pravděpodobně řekla, 
že je jen hrdá na svou magii. 

Ginny se pokusila dostat konverzaci do klidnějších vod a tak se tiše zeptala Harryho, jak se mu 
daří v bylinkářství, když nemůže do skleníku. Vděčný Harry se na ni ze široka usmál a notnou 
chvíli o tom s ní tlachal. 

Hermiona jen naslouchala a prohlížela si Harryho, dokud s mrmláním nepobídla Ginny, že pokud 
se nevydají na dlouhou cestu ven ze sklepení, přijdou na další vyučování pozdě. 

„Předpokládal bych, že domácí skřítkové, kterým věnuješ tolik ze svého vzácného času, ti ukáží, 
jak se přemisťovat po hradu,“ pronesl zlomyslně Draco. 

„Draco!“ obrátil se na něj Harry a zamračil se. „To je podlé. Obrátit proti ní to, co jsi se dozvěděl 
ode mne. Už jsem ti řekl, že mám víc přátel!“ A pak dodal zpátky k Hermioně: „Promiň. My… 
jen jsme si z toho dělali trochu legraci.“ 

Draco aristokraticky pokrčil rameny a Hermiona nakrčila nos: „Ty a Draco Malfoy jste si dělali 
legraci z tvých nebelvírských přátel. Jsem nadšena!“ 

„Ale tak to nebylo,“ vzdychl Harry. 

„Pojď,“ naléhala Ginny a zdvihala Hermionu z gauče. „Nevím jak ty, ale já mám příští hodinu 
Lektvary. A rozhodně na ně nehodlám přijít pozdě, když zvážím...“ 

Náhle se odmlčela. 

„Když zvážíš co?“ naléhal Harry 

Ginny se na něj prosebně podívala pohledem, ve kterém bylo napsáno, já se tady ale pokouším 
udržet mír... 

Harry pojal náhle ošklivé podezření: „Snape zase mučí Nebelvíry, jako byl zvyklý?“ 

„Proč jsi si myslel, že někdy přestal?“ vybuchla Hermiona. 

Ginny se na ni zle podívala a opravila jí: „Momentálně mučí všechny, nejen nebelvírské. Má 
skutečně příšernou náladu. Ty jsi si toho nevšiml?“ 

„No…“ Harry nevěděl, co na to říct, nic chytřejšího než odsouhlasit, že nevšiml, ho nenapadlo. 
Jenže – co je potom za syna, když si ani nevšiml, že jeho otec není ve své kůži? 

„Měli jsme tady takovou nehodu. Mnoho Severusových knih bylo zničeno,“ sdělil jí Draco. „Byly 
to vzácné knihy, mnohé z nich pravděpodobně nenahraditelné, patrně se ho to dotklo.“ 

„Hodil Nevillovu knihu přes celou místnost,“ poznamenala Giny zamyšleně. 

Harry jen zíral: „Cože udělal?“ 

„Neville na ni nechal překypět lektvar, který vařil. Snape na něj doopravdy řval, aby prokazoval 
učeným knihám poněkud více respektu… Ale teď už vážně musím jít, netoužím po školním 
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trestu.“ 

Poté, co dívky odešly, hodil sebou Harry na gauč a zíral na Draca. Zlobil se, že se musí zeptat 
na něco takového, ale nemohl tu otázku už dále odkládat. „Víš, já… někdy si myslím, že znáš 
Severuse lépe, nežli já, takže… myslel jsi vážně to, co jsi říkal? To o těch knihách? Zlobí se, že 
jsem zničil jeho… učené knihy? Chci tím říct, přede mnou o tom totiž nikdy nemluvil…“ 

„Musel jsem jim něco říct,“ vysvětloval Draco. „Mysli jednou strategicky. Jestliže je Severus 
trochu rozladěný, je to pravděpodobně proto, že už o vyučování přemýšlí o tom, že jakmile se 
vrátí, musí nás vzít do Devonu a tam na tebe sesílat kletby a mlátit tě, ale jsem si jistý, že by 
nechtěl, abych řekl Grangerové zrovna tohle. Co se týče tvých zranění, je trochu moc zvědavá. 
Asi by bylo lepší, kdybys nechal Severuse vyléčit vždycky všechno, co je vidět. Jinak by mohla 
přijít na to, že jsou to zranění ze souboje, a my rozhodně nepotřebujeme, aby nám začala klást 
otázky o tvé magii. Co když se začne vyptávat Weasleyho, co tu viděl?“ 

„Nechám Severuse uzdravit všechna vážnější zranění,“ svolil Harry. „Ale nepůjdu za ním s 
každou pitominou. Většina z Uzdravujících lektvarů obsahuje opiáty. Však víš...“ 

„Ano, vím,“ protáhl Draco. „Myslel jsem, že si s mudlovskými léky zahráváš rád?“ 

„Ne s opiem,“ zasmál se Harry, pak zvážněl. „A ne poté, co mi na toto téma Severus kázal.“ 

„Chápu, kázání drogy-jsou-špatné. Téměř na vlas stejné, jako pomsta-je-špatná. Už jsem ho 
slyšel. Ačkoli se mnou měl tendenci stočit ho k drogy jsou součást lektvarů, ne zábava na volné 
chvíle.“ 

„To druhé jsem ještě neslyšel,“ připustil Harry. 

„Tak to ani nechtěj. Trvalo čtyři hodiny,“ zaúpěl Draco. „Nicméně, nenech už své přátele,“ to 
slovo zavrčel, „vidět další modřiny. Doufám, že není tak zvědavá, protože jí Weasley řekl něco o 
tvém Lumos. Říkal jsem, že jsme na něj měli seslat paměťové kouzlo...“ 

„Ron je důvěryhodný,“ vzdychl Harry. „Poslouchej, musel nějak vysvětlit, proč tu byl celou noc, 
takže jí řekl, že jsem si udělal otřes mozku, ale že neví, jak k tomu došlo a že se to stalo 
předtím, než sem přišel.“ 

Draco vypadal trochu zachmuřeně nad tím, jak Harry brání Rona, ale jinak se mu ta informace 
líbila. „Jo, tak potom je to v pořádku. Může být chytrá, jak chce, ale dokud nechce řešit věci bez 
jediného důkazu, je naše tajemství v bezpečí.“ Podíval se na stůl, kde bylo rozložené jejich 
učení. „Takže, teď se pustíme do přeměňování? Jsi teprve u kouzel pro třeťáky.“ 

„Jo, dobře,“ souhlasil Harry, ale myšlenkami byl stále u Hermiony. A Snapea. 

***

Harry toho večera nemusel být génius, aby mu došlo, že Ginny měla pravdu. Jeho otce něco 
trápí. Jako obvykle odcestovali do Devonu a využili výhody prodlužujícího se dne, kterou jim 
přineslo blížící se jaro, ale Snape vypadal krajně podrážděný. Nikdy Harryho příliš nechválil, ale 
obvykle ho alespoň povzbuzoval. Ale tohoto večera jen kritizoval a posmíval se. 

Když se nad tím Harry zamyslel, došlo mu, že už to nějakou dobu trvá. Ano, Snape určitě nebyl 
ve své kůži. Asi si toho měl všimnout dřív, ale bylo to těžké, mezi všemi těmi kletbami, a když 
se vrátili domů, Snape byl trochu… odtažitý. Jako by mu něco leželo v hlavě. Něco důležitého. A 
zjevně ho to tížilo čím dál tím víc. 

Když se toho večera vrátili domů, Snape skoro nepromluvil. Jen Harryho požádal, sotva dojedli 
dezert, aby mu ukázal esej z Lektvarů. 

Snape přečetl svitek se zamračeným výrazem a byl s ním hotov ani ne za minutu. Pak zavrčel a 
opovržlivě ho hodil zpátky na stůl. 
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Harry polkl: „To je až tak špatný?“ 

Snape se na něj vztekle podíval. „Copak si s mými knihami zničil i své? Protože tohle,“ a praštil 
do pergamenu, „nevykazuje žádné známky toho, že bys v nich hledal nějaké informace!“ 

Harrym to trhlo, ale pokoušel se být upřímný. „Asi jsem nevyhledal všechny věci, které jsem 
měl,“ připustil. „Měl jsem hodně práce s tím lexikonem kouzel a hledáním správných překladů 
kouzel. Věnoval jsem se těm věcem, které pak každý večer zkoušíme v Devonu. Chci tím říct, 
pokouším se dělat, co můžu, abych se naučil něco užitečného pro tuhle válku...“ 

Snape naštvaně vstal a zamířil si to z pokoje pryč. 

Harry se zhrozil, vyskočil na nohy a volal za ním: „Nechtěl jsem říct, že lektvary jsou 
neužitečné, vážně! Ale no tak, tati!“ 

Snape se otočil zpátky, v obličeji měl tvrdý výraz, ale všechno, co řekl, bylo: „Harry, děláš si 
příliš mnoho starostí. Nyní se věnuj svému studiu.“ S těmi slovy za sebou definitivně zabouchl 
dveře kanceláře a Harry věděl, že je lepší nechat ho být. 

„Možná ho ty knihy trápí víc, než připouští,“ řekl Harry a zmateně se podíval Dracovi do očí. 
„Jenže co mám dělat? Můj klíč mi nepůjčí a já nemám, jak mu je vrátit.“ 

Draco se na něj díval, jakoby přemýšlel, jestli Harry vůbec má mozek. Harryho napadlo, že má 
vlastně po ruce jiné řešení. „Hele, Draco…“ pokračoval, a cítil se u toho celý nesvůj. „Myslíš, že 
bys mi mohl půjčit nějaké peníze?“ 

Zmijozelský chlapec místo odpovědi vybuchl smíchy. 

„Tak promiň!“ odsekl Harry. „Vím, že ti půjčování peněz připadá vulgární...“ 

„Ale kvůli tomu se nesměju,“ ovládl se Draco. „Ale tomu, že jsi… pro Merlina, tak natvrdlý. Už 
jsem ti přece říkal, že nepotřebuješ peníze, aby sis mohl něco objednat.“ 

No dobře, Harry Potter prostě může říct, že zaplatí později, došlo Harrymu. Ta myšlenka 
nakupovat na jméno se mu nelíbila ani trochu, ale pokud to může pomoci Severusovi… Vzdychl, 
vytáhl si čistý list pergamenu a začal přemýšlet, jak zjistí, které knihy byly zničeny. Domácí 
skřítkové opravovali zdi a ohořelý nábytek, možná, že také odnesli zničené knihy? Snad by mu 
tedy Dobby pomohl najít, alespoň některé názvy spálených knih… 

Když se nebelvírský chlapec natahoval pro brk, Draco ho chytl za zápěstí. „Nemyslím si, že bys 
měl objednávat nějaké knihy. Nevím, co ho trápí, ale nemá to nic společného s tvým Lumos. 
Řekl mi, že je rád, že se tvá magie vrátila a že pár knih je za to směšná cena.“ 

„No, bylo to spíš pár desítek,“ mrmlal Harry. „A co s ním tedy je?“ 

Draco pokrčil rameny. „Může to být ledacos. Možná, že jsem měl předtím pravdu víc, než jsem 
sám tušil. Možná, že se mu opravdu nelíbí to, co ti musí dělat v Devonu, a nebo mrzimorští 
roztavili více kotlíků, než obvykle a možná je znechucený tím, že by ho žáci jeho vlastní koleje 
viděli rádi mrtvého.“ 

„Možná,“ zamumlal Harry a zdvihl esej, kterou jeho otec zahodil. Ale ať se snažil jakkoli, nemohl 
se na něj soustředit. Místo toho stále musel přemýšlet, co jeho otce trápí. 

***

„Tak a je to,“ pronesl Harry o pár dní později. „Všechna důležitá kouzla, co jsem se naučil v 
Bradavicích od prvního do pátého ročníku. Ale kdyby to někdo viděl, bude si myslet, že jsem 
ten nejhorší student latiny v historii. Některé z těch překladů nejsou ani trochu přesné, 
vyjadřují, jak těm kouzlům rozumím já.“ 
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„Všechna důležitá kouzla,“ zopakoval Snape a vážně se na něj zadíval. 

„No jo! Pokud chceš, abych si přeložil všechna kouzla, nevrátím se do věže, leda jako šedivý 
stařec. Budu muset víc cvičit. Některá kouzla vypadají, že už mi nefungují.“ 

„Jen jsi prostě ještě nenašel ta správná slova,“ vmísil se do debaty Draco. „Experimentuj a 
najdeš je.“ 

Snape očaroval svitek tak, aby jej nikdo, mimo nich tří, nemohl číst. „Ten lexikon je potřeba 
dokončit, to ano, ale myslím si, že ten zbytek může počkat do léta. Vzhledem k tomu, že se ti 
docela dobře podařilo získat kontrolu nad tvojí magií, myslím, že by ses mohl vrátit do věže už 
za pár dní.“ 

Jak je možné, že to znělo zároveň jako skoro hned i jako věčnost? 

Draco si začal prohlížet svitek a komentoval ho: „Myslím, že tohle ti pomůže ochránit se na 
chodbách, ale při vyučování ti to moc nepomůže. Jak máte, Severusi, v plánu řešit nová kouzla? 
Bude se je Harry učit dopředu, aby věděl, jak je zakouzlit?“ 

Snape podmračeně zavrtěl hlavou: „Zvážil jsem to a rozhodl jsem, že malá neupřímnost v této 
věci nám jenom poslouží.“ 

Harryho polilo horko. „Neupřímnost?“ 

Snape se na něj podíval zatrpkle. „Ano, vím že jsi neoddiskutovatelně Nebelvír, ale jak už jsem 
ti řekl před dlouhou dobou, měl bys překonat svůj odpor a naučit se zmijozelské mazanosti. A 
nedívej se tak zoufale. Nepotřebujeme, aby ostatní věděli, že jsi schopen kouzlit bez hůlky, ani 
jaká jsou tvá kouzla s hůlkou. Čím slabší budeš vypadat, tím větším překvapením budeš pro 
Voldemorta při poslední bitvě. Z toho důvodu se nebudeš učit kouzla dopředu, budeš muset 
překousnout, že při vyučování budeš vypadat poněkud neschopný.“ 

„Příšerný nápad,“ politoval ho Draco. „Ale myslím, že má Severus pravdu, je to dobrá 
strategie.“ 

Harry pokrčil rameny. Ke štěstí mu úplně stačilo, že jeho otec jedovatě nepoznamenal, že má s 
předváděním neschopnosti bohaté zkušenosti z hodin Lektvarů. Protože pak by mu musel říct, 
že byl neschopný udělat cokoli dobře kvůli jeho nesnesitelnému chování… a on se nechtěl 
hádat, už teď byl dost nervózní, když přemýšlel, jaké to bude - mít otce za učitele. 

„Je mi jedno jestli mi bude chvíli trvat, než se nová kouzla naučím,“ ujistil ho Harry, „ale jak 
chceš zatajit moje nové schopnosti? Chci říct, dokážu utajit to, že kouzlím bez hůlky, ale jak 
chceš, aby si studenti nevšimli toho, že říkám kouzla v hadím jazyce?“ Jak nad tím přemýšlel, 
otřásl se. 

Všiml si, že ho otec pozoruje zblízka. „Myslel jsem, že už jsi tuhle svoji část akceptoval. 
Popravdě jsem myslel, že proto se ti daří kouzlit v hadím jazyce.“ 

Harry si vzpomněl, co mu otec říkal tehdy v nemocničním křídle: že svoje temné síly ovládne 
tehdy, až je přijme. „Už mi nevadí,“ vysvětloval. „Ale tenkrát, ve druháku…“ vzdychl. „Dobře si 
pamatuji, jak byli studenti hadím jazykem znechuceni.“ 

„Tolik zase ne,“ vmísil se do debaty Draco. „A teď už všichni vědí, že máš hadí jazyk. A pro tvoje 
přátele to nikdy nebyl problém.“ 

„Hm. To ne.“ 

„Tak vidíš.“ 

„Jenže kouzlit v hadím jazyce bude vypadat stokrát divněji, než jím jen mluvit,“ stěžoval si 
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Harry. 

„To,“ řekl mu Snape, „budeme muset překonat. I když tím riskujeme, že tak odhalíme tvůj 
přístup k temným silám, nevidím jinou možnost. Jediná další by byla skrýt tě tu navždy, a 
domnívám se, že toho už máš dost.“ 

„Jo,“ souhlasil Harry, a skoro očekával, že si Draco znovu začne stěžovat, že tu bude sám. 

Ale všechno, co udělal, bylo, že téměř Harryho probodl upřenýma stříbrnýma očima a neslyšně 
vyslovil jediné slovo: „Zmijozel.“ 

Harry se otočil, ale najednou mu došlo, že se mu ze sklepení tak úplně nechce. Není to 
směšné? Kdyby mu to před časem někdo řekl, vysmál by se mu. Ale nyní mu tohle místo 
připadalo jako domov. A on nikdy předtím neměl otce, se kterým by si mohl povídat, nebo 
bratra… 

Ale stejně tak, jako se mu nechtělo odejít, nechtělo se mu ani zůstat. To, co říkal dříve, byla 
pravda, potřebuje své kamarády z Věže. Ale teď už věděl, že svoji rodinu potřebuje zrovna tak. 
Hm, možná, že konečně přišel na to, jaké to je cítit se jako ostatní, být roztržen mezi rodinu a 
školu, místo toho, aby pro něj Bradavice byly jediným útočištěm před všemi špatnými věcmi 
jeho života. 

„Teď k jiné věci,“ prohlásil Snape. „Rozhodl jsem se, že některé z knih, které byly dříve v mojí 
knihovně, by mohli být přístupné i pro vás, a tak je s Dracem zařadíte sem do knihovny.“ 

Draco překřížil ruce na hrudi: „Vypadám snad jako domácí skřítek?“ 

„Můžu je také samozřejmě nechat tam, kde byly,“ řekl Snape Dracovi tónem, který se zdál 
Harrymu téměř výhružný. 

„Zařadím je,“ odpověděl zmijozelský chlapec s falešným úsměvem. 

Snape skoro vycenil zuby a to Harryho přimělo přemýšlet nahlas, „Je všechno v pořádku, pane, 
já…“ Má znovu navrhnout, že ty knihy a opravy zaplatí? Nebo se ještě jednou omluvit? Jenže 
nevěřil, že něco z toho by mohlo pomoct. „Vypadáte, že nejste úplně ve své kůži,“ odvážil se. 
„Je něco, co bych mohl udělat?“ 

Učitel Lektvarů vzdychl a rukou si projel vlasy: „Ne, Harry, není nic, co bys mohl udělat.“ 

Harrymu najednou došlo, v čem by mohl být problém. „Nakonec si začínáte myslet, že můj 
věštecký sen se vyplní, že je to tak?“ 

To Snapea vytrhlo ze zamyšlení. „Ne, to ne. Na to vůbec nemysli. Prostě mi jen leží v hlavě 
nějaké záležitosti Řádu.“ 

Draco vypadal, že ho poznámka o věšteckém snu zaujala, ale po posledním komentáři ztuhl. 
„Jaká záležitost Řádu?“ Když Snape neodpovídal, naléhal: „Týká se to mě, že ano? Je to nějaký 
další Malfoyův plán, jak mě dotáhnout k Pánovi zla, aby mě mučil!“ 

Učitel Lektvarů se chvilku rozmýšlel: „Dobře víš, že Lucius se svými pokusy dostat tě z Bradavic 
nikdy nepřestal. Naposledy se pokusil přesvědčit školní radu, že jsi zameškal takové množství 
hodin, že bys měl být vyloučen. Nicméně Albus mu oponoval tím, že ti zkamenělí studenti před 
pár lety zameškali ještě víc hodin, než ty, a nikdo je za to netrestal.“ 

Draco vzdychl: „Podezřívám ho, že to nebyl jeho první pokus, jak použít svůj vliv, abych byl ze 
školy vyloučen.“ 

„Je vytrvalý,“ souhlasil Snape. „Ale možná tě trochu uklidní, že se jeho vliv po uvěznění v 
Azkabanu poněkud zmenšil.“ 
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„Ale není pro to méně bohatý, ani není méně pravděpodobné, že je prokleje, pokud neudělají 
to, co on chce.“ 

„Ne, ale více si uvědomili, co by je čekalo, kdyby Voldemort prohrál tuhle válku a oni by byli 
usvědčeni ze spolupráce s jeho pravou rukou. Proto nebude rada hledat nějaký neuvěřitelný 
důvod pro tvé vyloučení. Věř mi, Draco, že mám ke školské radě pramálo důvěry, ale jsem 
klidný. Bez řádného důvodu tě nevyhodí.“ 

„To doufám,“ otřásl se Draco a pak Harryho překvapil, když naléhal. „Ale je tu určitě ještě něco 
dalšího.“ 

Tentokrát Snape přemýšlel déle a nakonec prozradil. „Jak už jsem o tom mluvil předtím. 
Voldemort vycestoval do Evropy. Konkrétně do Francie. Kouzelnické autority se tam zachovaly 
tak, že naše vlastní ministerstvo proti nim vypadá jako složené ze samých géniů. Odmítají 
uvěřit, že nebezpečí je reálné. Přestože se tam několik nečistokrevných kouzelníků stalo obětí 
útoků.“ Když Harry ztuhl, upozornil ho Snape: „Není nic, co by si s tím mohl dělat, Harry.“ 

„Ale je,“ nesouhlasil chlapec. „A jsem jediný, kdo to může udělat.“ 

„Zatím jsi příliš mladý!“ vybuchl Snape. „Mluvil jsem o Voldemortových aktivitách jenom proto, 
že je lepší, když víš víc, než kdybys nevěděl nic. Musíš dokončit vzdělání, než si začneš myslet, 
že dokážeš toho šílence porazit!“ 

Draco se díval z jednoho na druhého. „Něco mi uniklo? Vím, že Harryho jméno je spojeno s 
nějakým tajemstvím a že má zaručit vítězství v naší válce, ale že je jediný, který to může 
udělat? Předpokládám, že mluvíš o zabití Pána zla?“ Když Harry i Snape mlčeli, Draco 
pokračoval: „Musí to nějak souviset s tím proroctvím, co po něm můj otec slídil na konci 
minulého roku.“ 

Snapeův obličej vypadal jako vyřezaný ze žuly. 

Harry, který nemiluje tajemství, váhavě přikývl. 

„Pottere,“ zavrčel Snape. 

„Jsme rodina,“ připomněl mu Harry. „A mimo to, říkal jsi, že chceš, aby Draco věděl, jak mi 
pomoct, pokud to bude potřeba. Takže by měl vědět, jak tahle válka musí skončit. Nemyslíš?“ 

Draco cítil příležitost a tak upřel na Harryho oči a naléhal: „Takže ty jsi jediný, kdo může zabít 
Pána zla. To dává smysl, když zvážíme to Lumos. Ale co ty sny? Proč jsi mi nikdy neřekl o tvých 
věšteckých snech?“ 

Harry se zhluboka nadechl a prozradil: „Dopředu jsem věděl, že budu o Samhainu oslepen a že 
budu žít tady dole a praštím Rona, a také jsem věděl, že řekneš, že budeme bratři.“ 

Draco zdvihl obočí. „Takže proto jsi se tak smál? A co dalšího? Říkal jsi něco o posledním a znělo 
to, jako by se ten neměl vyplnit.“ 

„Severus nevěří tomu, že se vyplní,“ řekl mu Harry. „Zdálo se mi o tom, že mě odadoptuje.“ 

Draco vytřeštil oči. „Od-adoptuje?“ pomalu zopakoval. „To je přece hloupost. Tomu sám nevěříš, 
nebo ano?“ 

„Někdy ano, někdy ne,“ pokrčil Harry rameny. Bylo těžké vysvětlit, všechny pocity, které měl s 
tímto snem spjaty. 

„Severusi, řekni mu, že ho neodadoptuješ,“ dožadoval se Draco. 

„Já hlavně nevěřím, že to vůbec byl věštecký sen,“ přesvědčeně pronesl učitel Lektvarů. „Harry 
prostě jen uprostřed noci dal průchod svému strachu.“ 
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„Jo, to jsem si také myslel. Dokud Draco nepřinesl Lotion Potion a nepřipomněl mi ten sen,“ 
protestoval Harry. 

Draco se zakabonil. „Počkej, ty jsi věděl o Lotion Potion...“ 

„Předem!“ přerušil ho Harry. „Nebo tak nějak, je to těžké vysvětlit. Nicméně, jsem si jistý, že to 
byl věštecký sen. A vím, že mě Severus nechce odadoptovat, ale něco ho k tomu donutí.“ 

Snape se na něj jedovatě podíval. „Praštěný Nebelvír, který odmítá věřit, že i pokud je jeho sen 
pravdivý, tak v šestnácti letech možná není největší světová autorita na výklad snů!“ 

„Nicméně, já jsem se rozhodl, že to není podstatné,“ dodal Harry a ignoroval otcovu náladu. 
Pomyslel si, že je pravděpodobně rozzlobený kvůli tomu, že Dracovi prozradil tu záležitost s 
proroctvím. „Protože legalita není to, co dělá rodinu rodinou. Co říkáš na takovouhle 
interpretaci, Severusi?“ Když na to jeho otec nic neříkal, zakabonil se. „Promiň, že jsem s tím za 
tebou hned nepřišel, asi jsem měl. Vím, že jsem ti slíbil, že ti řeknu o všem, co mě v mých 
snech rozruší.“ 

Snape ho sjel pohledem. „Samozřejmě. Strhávám ti dvacet bodů za fenomenálně špatný 
úsudek.“ 

„To je deset ze Zmijozelu!“ stěžoval si Draco. 

„Tak ho nauč strategii!“ zařval na něj Snape. „I prvák ze Zmijozelu by věděl, že mě tímhle 
naštve!“ 

Draco nad tím chvíli přemýšlel a pak přikývl: „Jo, tvoji nový spolužáci z koleje tě sežerou zaživa, 
pokud nebudeš opatrnější.“ 

„Je pozdě.“ řekl Snape přísně. „Jděte do postele. Oba.“ 

***

Udělali, co jim řekl, ale Harry nemohl spát, chvíli mu bylo horko… chvíli zima. Vzpomněl si 
znovu na princeznu na hrášku a měl co dělat, aby se nerozesmál. 

„Taky nemůžeš spát?“ zeptal se Draco a bylo slyšet, že se otočil tváří k Harrymu. 

„Nějak moc se mi toho honí v hlavě,“ připustil Harry. „Chtěl bych skončit s nitrobranou, ale 
trochu se toho bojím. Opravdu to bolí, když mě pálí jizva.“ Doufal, že se mu podaří něčím 
rozptýlit a tak se zeptal: „Proč ty nemůžeš spát?“ 

„Přemýšlel jsem o Luciusovi,“ vzdychl Draco. „Víš, pořád si myslím, že nakonec najde cestu, jak 
mě dostat, přemýšlel jsem o...“ Náhle ztichl. 

Harry se také otočil na jeho stranu. „O čem?“ 

„O jehlách,“ zašeptal Draco. „Jenže pro mě by to, předpokládám, byli hadi. Pravděpodobně by 
mě hodil do jámy plné zmijí...“ 

Harry raději nezmínil, že lepší popis zmijozelské společenské místnosti by ho nenapadl. 
„Nedostane příležitost,“ řekl místo toho. „Severus ho nenechá, aby se k tobě přiblížil.“ 

Z Dracova hlasu byla slyšet úzkost: „Tys je nikdy, Harry, neviděl pohromadě. Předpokládám, že 
jen o Samhainu, ale to tak úplně neplatí, protože Severus hrál svou roli. Ale já jsem mezi těma 
dvěma vyrůstal. A Severus… Nemyslím, že by ho můj otec přímo děsil, ale vždycky se k němu 
choval s respektem.“ 

„Jo, protože hrál svou roli,“ trval na svém Harry. „Podívej, máš pravdu, moc toho o tom nevím. 
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Ale předpokládám, že Severus celou tu dobu tvého otce sledoval.“ 

„Válka byla pryč, Pottere,“ odsekl Draco. „Nikdo netušil, že Pán zla znovu povstane!“ 

„Ano, ale tvůj otec se celou dobu pokoušel být tomu nápomocný, že?“ zeptal se Harry a 
přemýšlel o deníku Toma Riddleho. „Severus pravděpodobně měl svá podezření a to, jak se 
choval v přítomnosti tvého otce, bylo neupřímné.“ 

„A myslíš, že bylo také neupřímné, když mi celou tu dobu říkal ufňukaný zázraku?“ 

Tentokrát se Harry rozesmál nahlas. Dokázal si představit, čím si tohle jméno malý Draco 
zasloužil…. 

„Nesmíme probudit Severuse. Však víš, jakou měl dnes náladu,“ zašeptal Draco. „Zakouzli 
Silencio. Hlavně bez hůlky. Vysvětlil ti to Severus, že jo?“ 

„Samozřejmě, že ano.“ Vzpomněl si na otcovo napomenutí, aby si nezvykl dělat kouzla bez 
hůlky na veřejnosti, nahmátl ji ve tmě, ale kouzlo seslal bez ní. „Opravdu ti říkal ufňukaný 
zázraku?“ 

„Dobře,“ protáhl Draco, „možná jsem byl jako dítě trochu rozmazlený. Ale pořád to bylo lepší, 
než pitomé děcko. Myslíš, že má rád taky Longbottoma? Slyšel jsem jednou Severuse, jak mu 
říká kluku pitomá.“ 

„Myslím, že je Neville v bezpečí,“ suše poznamenal Harry. „Však víš, že Severus na mě tímhle 
tónem mluví často. Tedy, občas.“ 

„On je skutečně svérázný,“ přemýšlel Draco. „Když ho něco naštve a nechce to dát najevo, 
zatne v pěst jen levou ruku. To je vážně divné.“ 

Když se nad tím Harry zamyslel, došlo mu, že je to pravda. „A všiml sis jak, když se zlobí, 
překříží ruce takovým zvláštním způsobem? A jedním prstem si pak poklepává o druhou ruku?“ 

„Jo, to znamená, že je netrpělivý, aby se mohl vrátit ke svým lektvarům,“ pochechtával se 
Draco. „Když je takhle netrpělivý, ani ti pořádně nevynadá. Všiml jsi si, jak zadrží dech, když 
přemýšlí, jestli tě seřve, nebo ne?“ 

Harry se zamračil a s dokonalým napodobením Snapeova tónu poznamenal: „On přece nekřičí, 
on poučuje.“ 

„Chceš říct, že když poučuje, většinou u toho řve.“ 

Harry se rozesmál tak, až ho z toho rozbolelo břicho. „A co když říká domnívám se?“ vydechl. 
„Zní to jak z minulého století! A… ó Bože, už jsem se tě na to chtěl zeptat. Co uděláme s jeho 
vlasy? Chci říct, docela se mi líbilo, že by takový umaštěný, dokud jsem ho nenáviděl. Byla to 
další věc, kterou jsem na něm mohl nenávidět. Ale teď je to poněkud… zahanbující mít otce, 
který je učitel a přitom vypadá takhle!“ 

„No ty jsi byl v jeho koupelně,“ chechtal se Draco. „Tak si najdi nějaký důvod jít tam znovu...“ 

„Když už jsme u toho,“ poznamenal Harry. „Zmijozelské legendy mají pravdu, je vážně úžasná.“ 

Ve tmě slyšel jen, jak Draco mlaskl jazykem. 

„Tak najdi, čím si myje vlasy,“ řekl zmijozelský chlapec. „Dej mi vzorek a já se podívám, jestli 
bych nedokázal… poněkud poupravit složení.“ 

„Chceš říct, že bys ho upravil tak, aby začal alespoň trochu fungovat,“ řehtal se Harry. 

„Nerozumím tomu! Pro smilování, vždyť je Mistr lektvarů!! Měl by mít nejlepší šampón na 
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světě!“ 

Draco zavrčel: „Ale copak nevíš, že jeho přece nezajímá, co si lidé myslí?“ 

„Ani co si myslíme my?“ 

„Nikdy by to nepřipustil,“ řekl Draco. „Jsme přece jenom jeho pitomé děti.“ 

Harry si nemohl pomoct, ale smál se čím dál tím hlasitěji, a když se dveře najednou rozlétly 
dokořán a v nich stál Snape s hůlkou, která ozařovala jeho rozzuřený obličej, bylo to ještě horší. 
„Poslal jsem vás oba spát! Tak co to tu děláte?“ 

„Nechtěli jsem tě rušit, Severusi. Harry, já jsem myslel, žes ty dveře zakouzlil?“ 

„Ale já jsem to udělal!“ posadil se Harry a přemýšlel, jak dlouho Snape poslouchal. Ó Bože, 
doufám, že neslyšel to, jak jsme mluvili o tom šampónu. Cítil, jak mu hoří tváře. „Copak to 
nefungovalo?“ 

„Já nevím! Mluvili jste nebo jste se jenom chechtali jako pomatené hyeny?“ 

„No… obojí,“ přiznal Harry. 

„Zablokovalo to vaše slova, ale ne vaše řvaní,“ vrčel Snape. „Jakou inkantaci jsi použil?“ 

Harry se zakabonil. „No, našel jsem různé způsoby, jak seslat Silencio. Tentokrát jsem dveřím 
řekl, aby nenechali projít nic z toho, co řekneme.“ 

„Ano, co řeknete.“ 

„Dobře, ještě na tom budu muset pracovat!“ 

„Domnívám se, že ano.“ 

Harry si nemohlo pomoci, ale začal se znovu smát, a netrvalo dlouho a Draco se k němu přidal. 

„Pitomé děti,“ pronesl Snape a zavrtěl hlavou. 

To celou situaci ještě zhoršilo. Harry prakticky řval smíchy a Draco se začal dusit. 

„Dýchej, pitomé děcko!“ řekl Harry v momentě, kdy se mu podařilo popadnout dech. 

Draco se pokoušel uklidnit, ale stále ještě oddechoval jako po famfrpálovém zápase. 

„Když řeknu, abyste šli spát, předpokládám, že mě poslechnete,“ začal Snape tvrdým tónem. 

„Ale vždyť my jsme tě poslechli,“ přerušil ho Harry. „Řekl jsi, abychom šli do postele. Draco, byli 
jsme celou dobu v posteli?“ 

„Domnívám se, že ano.“ 

„Přestaň!“ smál se Harry znovu. 

„Jděte spát, hned!“ zahřměl Snape, pak se otočil na podpatku a odrázoval. Jeho temně modrý 
noční hábit za ním vlál téměř stejně majestátně jako jeho učitelský plášť. Harry přemýšlel, jak 
toho dociluje s něčím, co vypadalo jako flanel. 

Ne tedy, že by s Dracem šli hned spát. Hodnou chvíli si povídali, tentokrát o ničem konkrétním. 
Harry kdysi přemýšlel o tom, jaké to je mít bratra. Teď už to věděl. Je to někdo, komu můžete 
důvěřovat, někdo, s kým můžete dělat hlouposti. Někdo, kdo, i když o vás ví ty nejhorší věci, 
nebude si o vás to nejhorší myslet. 
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Byl trochu smutný z toho, že musí opustit sklepení, právě teď, když přišel na to, jak dokáže být 
Draco úžasný bratr. Cítil se trochu, jako by Draca ztrácel, i když věděl, že to tak není, vždyť za 
ním přece bude chodit často na návštěvu. 

S těmito myšlenkami Harry usnul a začal snít. Obrázky se mu střídaly v hlavě v rychlé sledu. 
Les, dům s doškovou střechou, sova sedící venku na bidýlku, Lucius Malfoy mířící svými 
dlouhými kroky do toho domu… Harry s sebou trhl, cítil jehly všude, ale Lucius o jeho 
přítomnosti nevěděl. Muž a žena otvírající dveře, francouzský přízvuk, rozhovor, něco o Pánu 
zla… 

Sen se začal točit a přenesl ho z Francie na další místo, které hned poznal. Byla to nebelvírská 
společenská místnost. Ale přátelé ho neviděli, stejně tak, jako ho před chvílí neviděl Lucius 
Malfoy. 

„Pád ze Sovince,“ řekl někdo tónem, ze kterého bylo znát, že ta věta tu zazněla už nejméně 
stokrát. 

„Vždycky jsem si říkal, že se něco takového musí stát někomu z nás, někomu z Nebelvíru. Ne 
někomu z nich…“ 

„Jo, ale pamatuješ si na ten den v Lektvarech?“ Parvati zavrtěla hlavou. „Bylo jasné, že se něco 
takového může stát. Dávali to přece jasně najevo. Přímo před profesorem, pro Merlina!“ 

Někdo zahuhlal: „Slyšel jsem, že při pohřbu bude muset být v uzavřené rakvi, protože tělo je v 
příšerném stavu.“ 

„Zmijozeláci jsou odporní, ať jsou živí, nebo mrtví,“ prohlásil někdo tvrdě. 

Harry se otočil a viděl Hermionu a Rona, jak sedí na gauči a dívají se do ohně. 

„To je vážně hrozné,“ řekla Hermiona a zakabonila se. 

Ron udělal znechucený zvuk: „Nedonutíš mě, abych litoval smrti Zmijozela!“ 

„Mě je líto Harryho!“ vysvětlovala Hermiona 

„Aspoň si teď nemusíme dělat starosti, že tolik času tráví s tím zatraceným Malfoyem,“ vrčel 
Ron. 

„Ale Rone, vždyť víš jaký je, obviňuje se z toho. Pořád má pocit, že mohl zabránit Malfoyovi, 
aby opustil Snapeův byt, přestože bez magie to nemohl dokázat…“ 

Ron se zatvářil na Hermioninu poznámku o tom, že Harry nemá magii, trochu podivně, ale 
potom vzkypěl dalším návalem vzteku: „Není to jeho chyba, že Malfoy vlezl do Sovince. A řekni 
mi, co tam dělal? To bych chtěl vědět! Předpokládám, že tam vlezl, aby mohl zradit Harryho, a 
něco se zvrtlo!“ 

„To není podstatné,“ řekla Hermiona a vstala. „Pojď, půjdeme za Harrym a podíváme se, jestli 
mu nemůžeme nějak pomoct.“ 

Ron vstal a chytil Hermionu za ruku. „Jo, půjdem, ale příliš nedoufej.“ 

Hermiona viditelně polkla. „Máš pravdu, sice mi to nedává moc smysl, ale Harry s tím 
Malfoyem nejspíš doopravdy vycházel dobře. Nemyslím, že bychom mohli říct nebo udělat 
cokoli, co by mu zlepšilo náladu...“ 

Ron zachmuřeně souhlasil: „Jo, ale to není to, co jsem měl na mysli. Jen si nejsem jistý, že se 
tam vůbec dostaneme. Předpokládám, že po tomhle Snape nastaví tunu dalších strážních 
kouzel.“ 
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„Nedivila bych se, kdyby po tomhle nikomu nedůvěřoval. Jediné, co můžeme udělat, je jít tam a 
zkusit ho přemluvit, aby nás pustil dovnitř.“ 

Ron a Hermiona zamířili k otvoru v portrétu… 

Harry se zprudka posadil, oči dokořán a vlasy mu téměř stály na hlavě hrůzou, kterou teď ve 
spánku prožil. Na okamžik, jež se mu zdál být nekonečný, nemohl dýchat. Náhle se mu všechny 
jejich předchozí vtípky zdály hloupé. Opravdu je to jen pár hodin, co se cítil tak šťastný? 

Nakonec se mu podařilo přerývaně se nadechnout. Vstal z postele a vrávoravě došel k Dracovi. 
Třásl se, přestože si chladný vzduch ani ledové kameny pod bosýma nohama neuvědomoval. 
Pronásledoval ho jeho sen. A čím déle se díval na svého bratra, tím horší to bylo. 

Draco shozen ze Sovince… 

Pohřeb… zavřená rakev… 

Mohl Malfoyovi zabránit, aby opustil Snapeův byt… 

Natáhl třesoucí se ruku, aby se dotkl Dracových vlasů. 

Předtím, než se stačil dotknout jediného pramenu, jeho zápěstí bylo uvězněno do pevného 
sevření. 

„Proč stojíš u mé postele jako nějaký ghúl?“ vyzvídal Draco temně a jeho stříbrné oči se leskly. 

Harry chtěl své zápěstí vytrhnout, ale kupodivu také chtěl, aby ho Draco držel. A nebo možná 
chtěl držet Draca, aby měl bratra… dokud to bude možné. 

„No…“ odkašlal si a nevěděl, co říct. Jak mu mohl říct, že umře? A jak mu to mohl neříct? 

Předvídají tvé sny něčí smrt? ptal se ho tehdy Brumbál a co Harry odpověděl? 

Ne, to ne, něco takového bych si pro sebe samozřejmě nenechal… 

Ale ředitel si stejně myslel, že by si měl promluvit s členem Řádu. 

A pak mu to došlo. Jeho slib. Nemusí tomu čelit sám. Nemusí to sdělit Dracovi sám. Jeho otec 
mu pomůže. Jeho otec bude vědět, co říct a co udělat. 

„Měl jsem špatný sen,“ vykoktal Harry. „A říkal jsem si, že bude lepší, když ti řeknu, že si jdu 
promluvit se Severusem. Jen pro případ, že by ses vzbudil, viděl, že tu nejsem a přemýšlel...“ 

Došlo mu, že blekotá a tak raději zmlknul. 

Draco se na něj pochybovačně podíval a nebylo divu. „Harry, kdybych se vzbudil a všiml si 
toho, že tu nejsi, předpokládal bych, že jsi šel za Severusem, protože kde jinde bys mohl být?“ 
Zívl. „No, taky bys, předpokládám, mohl být na záchodě. Jsem jen rád, že ti tentokrát nemusím 
zkroutit ruku za zády, aby sis s ním šel promluvit.“ 

Harry přikývl a zamířil k odchodu… ale ne bez toho, aby se ještě jednou na zmijozelského 
chlapce podíval. Ten už téměř spal a jeho obličej byl naplněn klidem. Najednou ho obešla hrůza, 
že se dívá na Dracovo tělo v rakvi. Jenže, samozřejmě, Draco nebude vypadat takhle, až ho 
shodí ze Sovince… 

Se sevřeným krkem Harry zaklepal na Snapeovy dveře a když se otevřely, překlopýtal přes 
práh a vrhl se mu do náručí. „Musíš něco udělat!“ rozplakal se a když za sebou slyšel klapnutí 
dveří, pokračoval: „Musíš mu pomoct!“ 
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Podíval se nahoru na otce, který si protíral unavené oči, ale podráždění, které v nich bylo 
poslední týden, bylo překryté něčím jiným. Zájmem. Péčí. Láskou. Příliš často tohle slovo 
nevyslovovali, ale věděli, že tu je. A to bylo to hlavní. 

Ačkoli, ani láska nedokáže zabránit tomu, co má přijít. 

„Draco zemře!“ vysvětloval Harry o překot. „Zemře příšernou smrtí a my musíme najít způsob, 
jak tomu zabránit!“ 

Kapitola 62. Z DEŠTĚ POD OKAP

Snapeův hlas zněl chraplavě, když se ptal, „měl jsi věštecký sen Harry?“ Chlapec přikývl, 
pokoušel se překonat sucho v krku a vysvětlovat. Ale ještě než to stihl, Snape ho okřikl, „Nic 
neříkej.“ 

Jednou rukou si přitáhl Harryho blíž a druhou zabezpečil dveře několika kouzly. Harry se roztřásl 
a Snapeovo pevné objetí bylo to jediné, co ho drželo na nohou. Nedokázal říct, jestli otec 
obnovuje kouzla, která předtím selhala, nebo úmyslně přidává další ochranu. Pak se rozhodl, že 
pravděpodobnější je ta druhá varianta, protože přestože byl Severus rozrušený, nebylo obvyklé, 
aby při kouzlení Silencia udělal chybu. A neříkal mu jednou otec, že kouzlo se zapíná samo, 
jakmile se zavřou dveře? Snape tedy asi posiloval automatickou ochranu dveří… nebo se to 
týkalo jen těch od kanceláře? Harry si v tento okamžik nemohl vzpomenout. Hlavou se mu honil 
jeho sen a čím déle o něm přemýšlel, tím víc rostla jeho hrůza. 

Jediné, co teď ale mohl udělat, bylo být zticha, dokud Snape nesešle na dveře kouzla, aby mohli 
mluvit beze strachu, že dovnitř vtrhne Draco. 

Když se Snapeovi konečně zdál pokoj bezpečný, sklonil hůlku. Harry to pochopil jako výzvu k 
hovoru. Pokoušel se z vyschlého hrdla dostat nějaký zvuk, a když se mu to konečně povedlo, 
slyšel sám sebe, jak zmateně zní slova, která z něj vycházejí. „My…ó Bože, byl to Sovinec. 
Musíme to zastavit...“ 

Snape položil obě ruce na Harryho ramena a stiskl tak pevně, že se chlapec téměř zapotácel. 
Pak ho hlubokým naléhavým hlasem požádal. „Uklidni se, Harry.“ 

Pokusil se o to, protože chtěl odvyprávět celý svůj sen, všechno, co viděl, a všechno, co slyšel. 
Překonal paniku, která ho naplňovala do poslední žilky, a zkusil mluvit v celých větách, i když 
to, co z něj vylezlo, nebylo o moc lepší, než předcházející pokus. „Někdo shodí Draca ze 
Sovince! Znělo to jako, že to byl někdo další ze Zmijozelu, alespoň to říkali nebelvírští a nejdřív 
mu hrozilo nebezpečí a já tomu mohl zabránit...“ Cítil jako by něco uvnitř v něm umřelo, když 
vyhrkl, „Bože, všichni mluvili jen o jeho pohřbu...“ 

„Ticho!“ přikázal mu Snape a odmanévroval ho k posteli, aby se mohl posadit. „Jestli neuděláš 
to, o co jsem tě požádal a nepřestaneš mluvit, zavážu ti pusu kouzlem.“ Zlobil se Mistr lektvarů. 
„Už mě vnímáš? S každým slovem, které vyslovíš, se tvůj sen ukládá do tvé paměti, což je, 
vzhledem k tomu, že ho potřebujeme dostat z tvého podvědomí do myslánky, úplně špatně! 
Takže mi, pro Merlinovu lásku, přestaň vykládat všechny ty detaily! Je to jasné, Harry? Chápeš 
to?“ Poslední slova Snape téměř zakřičel, takže se od něj Harry odtáhl. 

Tentokrát mu Harry porozuměl, a aby ho o tom ujistil, přikývl. Opatrně se znovu narovnal, a s 
očima upřenýma na Snapea se zeptal, „Sny lze uložit do myslánky?“ 

Snape se na něj netrpělivě podíval. „Ne, dokud ten, co se mu sen zdál, nespolupracuje. Dokud 
se neuklidníš, nedostaneme se dál.“ 

Harry znovu přikývl, i když jeho myšlenky se pořád bouřily. Poté, co mu to Snape vysvětlil, se 
pokoušel na sen nemyslet, ale z nějakého důvodu se mu v hlavě přehrával pořád dokola. 

Snape mu to možná poznal na očích a tak mu vtiskl do rukou sklenici naplněnou bezbarvou 
kapalinou. „Napij se toho. Pomalu. A pokus se to identifikovat.“ 

278 Kapitola 62. Z DEŠTĚ POD OKAP



Harry neměl zrovna náladu na nějaký kvíz, ale jeho racionálnější část věděla, že Snape by nic 
takového nedělal bezdůvodně. Roztok neměl ani chuť ani nebyl po něčem cítit. Harry se ze 
všech sil snažil zachytit všemi ostatními smysly jakýkoli náznak něčeho... A po celou dobu na 
něj Mistr lektvarů zíral, jakoby pozoroval pohyb jeho hrudníku, a počítal všechna jeho 
nadechnutí. Byla to ta samá síla pozornosti, kterou dokázal věnovat přípravě nějakého 
komplikovaného lektvaru. 

Harrymu se ten pocit, že je tu teď za lektvar nelíbil a tak dopil a oznámil: „Je to voda.“ Hlas se 
mu trochu chvěl. „Takže, kde je myslánka?“ 

„Ještě jsi se dost neuklidnil.“ Vysvětloval mu Snape a začal přecházet před postelí sem a tam. 

„Tak mi dej opravdický Uklidňující doušek!“ navrhl frustrovaný Harry. „Jaký to mělo smysl, dát 
mi vodu?“ 

„To nebyla jen voda, byl to hlavně pokus, jak tvou pozornost odvést jinam,“ suše ho 
poinformoval Snape. „A k tomu lektvaru, nemyslím si, že by to momentálně byl chytrý nápad.“ 

Harry si připadal trochu hloupě, když mu došlo, že by lektvar pravděpodobně zasáhl do jeho 
schopnosti uložit sen do myslánky. A také měl prokouknout tu záležitost s vodou! Celé to jen 
potvrzovalo, že jeho otec má pravdu a on se opravdu ještě potřebuje uklidnit. Nemyslí mu to 
logicky! Aby přišel na jiné myšlenky, rozhodl se zeptat na první smysluplnou otázku, která ho 
napadla. 

„Tati... pokud může být sen uložen do myslánky, proč jsme to neudělali s tím o zrušení 
adopce?“ 

„Pravděpodobně,“ vzdychl Snape, „proto, že jsi čekal týden a půl, než jsi se mi o něm zmínil.“ 
Odhrnul si vlasy z čela a to gesto prozradilo jeho vlastní strach, ačkoli hlas měl konejšivý a 
pevný. „Sen může být uložen do myslánky jen první noc, a pak také jsi svůj sen přesně 
zrekonstruoval do deníku, takže se nepochybně jeho větší část dostala z podvědomí do 
vědomí.“ 

Harry pochopil, že mu hovor o něčem jiném pomáhá zkrotit jeho paniku, a tak pokračoval, „Ale 
co na Grimmauldově náměstí? Tehdy jak jsi mě vzbudil, když jsem křičel v hadím jazyce? Proč 
jsme ten neuložili do myslánky?“ 

„Tehdy, jestli si pamatuješ, se ještě žádný z tvých věšteckých snů nevyplnil. Lupin a, bohužel, 
ani já jsme nepochopili, čeho jsme svědky.“ 

Slovo věštecký sen vrátilo Harryho paniku zpět. Lapal po dechu tak, až si toho Snape všiml. 
Posadil se vedle něj na postel a mírně se natočil, aby na Harryho lépe viděl. „Prostě musíš sám 
sebe dostat pod kontrolu. Ať už ten sen znamenal cokoli, neukáže se správně, pokud budeš 
stále tak rozrušený, až se ho budeme pokoušet vytáhnout ze tvé mysli.“ 

Harry se podíval dolů na svoje bosé nohy. „Já ti rozumím, ale nedokážu nebýt rozrušený po snu, 
jako byl tenhle.“ 

Snape poplácal na místo mezi nimi. „Navrhl bych ti Nitrobranu, kdybych si nemyslel, že ji 
vlastně nikdy nevypínáš.“ 

Harry se posunul a ucítil příjemné teplo, to jak ho otec objal kolem ramen. „Povídej mi o tvých 
nebelvírských spolužácích z ročníku, co si myslíš, že budou dělat až ukončí studia v 
Bradavicích?“ 

Byl to způsob, jak donutit Harryho mysl zabývat se příjemnějším tématem, tentokrát si toho 
Harry byl vědom. A také si byl vědom, že Snapea pravděpodobně vůbec nezajímá, co bude s 
nebelvírskými, a tak dlouho zvažoval, které informace učiteli Lektvarů poskytnout. Kdo ví, co by 
s nimi mohl udělat. Jeho schopnost urážet... Snape je schopný i ten nejnevinnější detail 
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proměnit v kousavý komentář. 

Ginny a Hermiona mu objasnili, že adoptováním Harryho se ze Snapea nestal příznivec 
Nebelvíru jako takového. 

Ale na druhou stranu, Harry svému otci věřil. Přestože dokáže být pořádně jízlivý a 
pravděpodobně nikdy nepřekoná svoji tendenci strhávat nespravedlivě body Nebelvíru, jednu 
věc by nikdy neudělal, nikdy by nezneužil informaci, kterou by mu Harry teď dal. 

„Já vlastně nevím,“ řekl Harry, a jak tak odpočíval v otcově obětí, začal o tom přemýšlet. Bylo 
těžké oprostit se od toho snu, ale kvůli Dracovi musí dokázat udělat to, co po něm Snape chce. 
„Tak třeba Hermiona, nemyslím, že by jí Bradavice stačily. Dokážu si ji představit na Oxfordu 
nebo v Cambridge, jen si nejsem jistý, jestli by ji uspokojilo čistě mudlovské vzdělání.“ 

„A pan Weasley?“ 

Harry se pousmál, „myslím, že sedm let školní docházky je pro něj až až. Ale co bude dělat... 
párkrát mluvil o tom, že se připojí k Fredovi a Georgovi v jejich obchodě, ale předpokládám, že 
by chtěl něco jistějšího. Normální práci s pravidelným příjmem, aby nemusel dlouho čekat...“ 
Harry se náhle odmlčel a začal si kousat ret. 

„Než požádá slečnu Grangerovou o ruku?“ protáhl Snape. 

„Nevím, jestli je to tak vážné,“ zabrzdil se Harry. 

„Já mám už delší dobu pocit, že pan Weasley má nad sebou nápis bystrozor,“ poznamenal 
Snape a z jeho tónu bylo slyšet, že to rozhodně nebyl kompliment. „Nemá pozorovací talent, 
ani není chytrý. Neumí se chovat a jako prefekt prosazoval pravidla proti svým přátelům. Takže 
běda jeho nepřátelům. Jako Bystrozor bude skvělý.“ 

Harry samozřejmě věděl, že Snape má dobrý důvod nenávidět bystrozory, ale stejně ho pořád 
trápilo, když ho takhle slyšel mluvit. Vždyť přece věděl, že se Harry chtěl stát jedním z nich, 
nebo ne? A teď i Draco. Co bude říkat na to, že se oba jeho synové stanou členy organizace, 
kterou on tak hluboce opovrhuje... 

Jestli se toho tedy Draco dožije. 

Cítil jak se ho znovu zmocňuje panika a tak zdvojnásobil svojí Nitrobranu, aby ohněm vytlačil 
všechny znepokojivé myšlenky z hlavy. Měl sice díky tomu trochu pocit, že se jeho hlava vznáší, 
ale ignoroval to. 

„Nemyslím si, že by se Ron chtěl stát bystrozorem,“ řekl dříve, než Snape stačil otevřít téma a 
začít mu připomínat, že většina z nich jsou sadisti, nebo něco podobného. „Kde jsme to vlastně 
skončili? Jo, už vím... Dean. Někdy si myslím, že bude studovat dál, aby se stal 
lékouzelníkem...“ 

Snape ho nechal ještě chvíli žvatlat a pak otevřel velký psací stůl a vytáhl odtamtud 
Brumbálovu kamennou myslánku. Harryho poněkud překvapilo, že ji má Snape takhle při ruce, 
ale pokrčil nad tím rameny a pokusil se zůstat klidný, když si jeho otec sedl za psací stůl a 
pokynul mu, aby šel blíž. Nemohl si pomoci, ale cítil, jak se jeho napětí vrací a napomohl tomu 
poněkud i Snape, který vzdychl a pak ho ostře požádal, jestli by si mohl brát bačkory pokaždé, 
když v noci jde někam ven z postele. 

„Měl jsem v hlavě důležitější věci než to, jestli se nastydnu,“ zamumlal Harry, a až v tu chvíli 
mu došlo, že chlad, který stoupá od podlahy, ho roztřásá a že už to tak nějakou dobu musí být. 
Možná že proto se tak třese... 

„Dobře, vzhledem k tomu, že nechceme vzbudit Draca...“ pokrčil rameny Snape a přivolal pár 
vlastních ponožek. „Vezmi si tyhle a pak začneme.“ 
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Harry si oblékl ponožky, nejprve poskakoval po jedné noze, potom po druhé a ignoroval 
Snapeův posměšný pohled, který si tím vysloužil. Nohy se mu okamžitě zahřály, takže pochopil, 
že ponožky jsou začarované. Předtím, než to stihl komentovat, cítil, jak se jeho spánku dotkla 
hůlka. Začal přemýšlet o svém snu, ale místo známého Pensare non pensatum, ho otec začal 
instruovat: „Harry, zavři oči. Vím, že jsi trvale pod nitrobranou, ale když ti teď řeknu, abys 
vyprázdnil svou mysl, potřebuji, abys udělal to, co se tím obvykle myslí, to znamená o ničem 
nepřemýšlet...“ 

Harry sebou škubl a reflexivně otevřel oči. „Ty nechceš, abych si ten sen pamatoval, takže mi 
ho celý vytáhneš z paměti?“ 

„Uložení do vědomí by jen pokazilo přesnost tvé paměti,“ připomněl mu Snape. „To je to, proč 
jsem nechtěl, abys mi vyprávěl všechny ty detaily. Tak a teď udělej přesně to, co ti říkám. Vyžeň 
ze své hlavy všechny myšlenky, všechny emoce...“ 

Harry si pomyslel, že toho stejně nebude schopen, nikdy před tím nebyl v dosahování prázdné 
mysli nijak skvělý, a bohové vědí, že to opravdu zkoušel... Nitrobranu už se konečně naučil, ale 
v tomhle umění se příliš nezlepšil. 

Nedokázal přemýšlet o ničem. 

Měl pocit, že se potápí do hlubokého jezera naplněného klidem, které utišilo každý jeho strach 
a obavy. Jeho mysl se naplnila průzračně čistou vodou, která byla překvapivě teplá. 

Ale možná, že to nebyla voda, možná, že to bylo prostě jen vědomí toho, že je milován, nebo 
toho, že je v bezpečí, a že může důvěřovat. 

Pak měl pocit, že něco v něm bylo odemčeno, a cítil se vyprázdněný. A pak byla jeho mysl 
najednou čistá. Úplně. Jeho obrana se sklonila, plameny skomíraly až pohasly úplně a on se s 
pocitem, že nemá žádné tělo propadl do klidu. 

Konečně byl úplně klidný. 

„Pensare non revers,“ slova pronikla až do jeho vědomí, vznášela se kolem něj, ale jeho 
myšlenek se nijak nedotkla. Neměl žádné myšlenky, prostě jen byl. 

„Pensare circundatae...“ 

Nevnímal nic, jen to, jak je z jeho vědomí jemně vytahován pramen informací. Šok z té ztráty 
ho zanechal zesláblého a lapajícího po dechu. Cítil jak se hroutí někam do strany, ale čísi silná 
paže mu v tom zabránila. 

Harry náhle vytřeštil oči, jako by ho vzduch sám o sobě škrtil, překvapeně se při tom díval na 
svého otce. Pokusil se nadechnout, ale nešlo to, jakoby se jeho mysl pokoušela najít to o co 
byla připravena, a něco tak nepodstatného, jako nedostatek kyslíku, ji prostě nezajímalo. 

Snape pro jednou nepronesl svým obvyklým tónem, dýchej, pitomé děcko. Jakoby věděl, že to 
bylo víc než jen záchvat paniky, potichu na něj naléhal, „Vypij to, Harry,“ a vtiskl chlapci do 
dlaní šálek s něčím modrým a napěněným. 

Harry otevřel pusu, aby se nadechl, ale ještě pořád to nešlo, a tak v zoufalství vypil obrovský 
doušek lektvaru, jenže dobrou polovinu vyprskl, chutnalo to vážně otřesně. Přesto to ale 
pomohlo. Jako by se jeho mozek zčistajasna probudil, plíce mu náhle málem explodovaly pod 
náporem vzduchu, takže pochopil, že dýchá, přestože si to ani neuvědomil. 

Snape mu beze slova podal malý ručník a díval se, jak si jím Harry otírá ruce a tvář, pak mu 
gestem pokynul, aby vypil zbytek lektvaru. Harry se zašklebil, ale poslechl. Trochu se z něj 
zpotil, takže byl znovu vděčný za ten ručník. 

„Je to lepší?“ 
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Harry zamrkal a ještě jednou si otřel tvář. Cítil se rozpálený... ale ještě víc zmatený. Jakoby se 
právě probudil... ten zmatený pocit, co člověk má, když pochopí, že usnul. Ale bylo to ještě 
horší, Harry si vůbec nepamatoval, že šel spát a už vůbec ne, že by šel spát do Snapeovy 
ložnice... 

„Co se stalo? Co tu dělám?“ Pak si prohlížel svoje pyžamo a postřehl, že má Snapeovy ponožky 
a málem nadskočil. Připadalo mu tak osobní mít oblečenou takovouhle věc. Strýc Vernon by ho 
stáhl za živa z kůže. 

Samozřejmě, věděl, že Snape není jako strýc Vernon. Protože Dursleyovým byl podstrčen a oni 
ho na to nenechali nikdy, ani na krátký okamžik, zapomenout. Ale Snape přece řekl: jsi můj syn, 
protože jsem to tak chtěl, ne proto, že bych k tomu byl donucen. 

„Děkuji,“ řekl a jeho hlas zněl chraplavě. Když se na něj Snape podíval nechápavě, Harry 
vysvětloval, „za ty ponožky.“ 

Snape se náhle zamračil a jeho nálada se změnila jako mávnutím kouzelného proutku. „A to ani 
nebyly použité,“ prskal, ale pak se jeho výraz projasnil. „Harry, je přece normální, že tě tvůj 
otec miluje dost na to, aby ti půjčil ponožky.“ 

Harry přikývl, troch zahanben, že byla jeho nejistota tak zjevná, ale když si všiml Snapeova 
temně modrého hábitu začal přemýšlet o něčem jiném. Jeho oči padly na jednoduchý šedivý 
přehoz na otcově posteli. „Je noc, že ano!“ 

„Ano. Připrav se na šok,“ suše mu oznámil Snape a pokynul mu směrem ke křeslu. Další si 
přitáhl ke stolu a posadil se proti Harrymu, a jen co se posadil, začal mluvit. „Měl jsi špatný sen 
a tentokrát jsi měl dost rozumu, abys za mnou přišel hned. Právě jsme ten sen uložili do 
myslánky.“ 

Chlapec se všiml kamenné misky, která stála tak blízko, že se jí mohl dotknout. Zvláštní, že se jí 
do teď nevšiml. „Ty jsi to udělal?“ 

Z nějakého důvodu působilo Snapeovo přikývnutí unaveně. Popravdě, Harry měl zvláštní pocit, 
že už tenhle rozhovor jednou vedli, ale nemohl si ani za nic vzpomenout kdy. Měl pocit, jakoby 
celá jeho hlava byla vycpaná cukrovou vatou... a také, jakoby mu scházela nějaká důležitá část 
mysli. 

„Uložit sen do myslánky je velmi náročné. A také nepříjemné, jak už jsi, bezpochyby, zjistil. 
Mysl je poměrně schopná vyrovnat se s dočasnou ztrátou vědomé paměti, ale uložením snu do 
myslánky byla poškozena část v tvém podvědomí a to jí nedělá dobře.“ Náhle se zarazil a 
podíval se na Harryho zblízka, „potřebuješ ještě jeden Dech života?“ 

„Tu modrou věc?“ zaúpěl Harry a třel si spánky. „Ne, to nechci.“ Přes zmatenost, která vládla v 
jeho hlavě se pokoušel uspořádat si myšlenky, přestože jediné, co si přál, bylo jít spát. 
Pravděpodobně na několik dnů. „Dobře, takže jsem měl sen,“ řekl Harry a pokoušel se zaplnit to 
velké prázdné místo ve své hlavě. „A nepamatuji si to, protože jsi to z mojí paměti vytáhl, ale 
proč si tedy nepamatuji ani to, jak jsem k tobě přišel? Poslední, co si pamatuji je, jak jsme si 
dělali s Dracem legraci...“ 

Naštěstí se mu vybavil obsah téhle konverzace předtím, než dokončil větu a prozradil, že 
většina té legrace byla ze Snapea. 

„Tvoje vědomá paměť obsahující nějaké souvislosti se snem byla vytažena také,“ vysvětloval 
Snape. „Chtěl jsem se ujistit, že jsem z tvoji paměti vyextrahoval ten sen celý.“ 

Harry polkl a usilovně se pokoušel vzpomenout na okamžik, kdy šel spát. Měli s Dracem ten 
hloupý nápad, že ukradnou šampón? Harryho napadlo, že jestli Snape uvidí tohle, přál by si 
raději zemřít. Samozřejmě, že nemělo smysl, pokoušet se představit si jaké další hlouposti s 
Dracem plácali, vzpomínky na dobu před usnutím byly teď místo v jeho hlavě uloženy v 
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myslánce. „Já... předpokládám, že uvidíš čemu jsme se s Dracem smáli,“ mumlal a tváře mu při 
té vyhlídce hořely. Bylo lepší to překonat. Protože Snape to stejně uvidí. Takže je lepší čelit 
svému nepříteli nebo platit za své chyby. Harry nevěděl proč se mu v hlavě vynořily zrovna 
tyhle metafory. Možná proto, že se teď cítil jako pitomec. Snape ho vpustil do svého domova, 
hlídal ho, staral se o něj, udělal z něj svého syna a čím se mu on, pro smilování, odvděčil. 
Málem se umlátil smíchy na jeho účet 

Žaludek se mu sevřel, když začal ochable vysvětlovat, „poslouchejte, pane profesore, my jsme 
s Dracem jen tak blbli. My... my jsme o vás mluvili, ale nic jsme tím nemysleli, vážně. Já... jste, 
teda chci říct, jsi dobrý otec, a já tě mám vážně moc rád, přísahám. Jen jsme si trochu dělali 
legraci...“ 

Snape zavrtěl hlavou, „Harry, vzpomínáš si, jak jsem ti říkal, že si děláš příliš mnoho starostí? 
Ujišťuji tě, že ať už jste se s Dracem smáli čemukoli, není pravděpodobné, že by mě to urazilo. 
Popravdě mě docela potěšilo vidět, že vy dva spolu vycházíte tak hezky.“ 

„A to ti mám věřit?“ mrmlal Harry a díval se na otce zpoza řas. Byl si jist, že se Snape na ně 
oba rozzuří. A Harry byl ten, kdo s tou věcí o vlasech začal. Neřekl dokonce, že se za otcův zjev 
stydí? Přál si, aby se země otevřela a pohltila ho. 

„No, možná, že mám větší radost teď, než jsem měl před tím,“ připustil Snape. „Probudili jste 
mě a dělali jste takový rámus, že už jsem nemohl usnout. Ale na tom nezáleží. Teď se musíme 
soustředit na důležitější věci.“ 

„Můj sen,“ přikývl Harry. Připadalo mu zvláštní, že je tu kvůli věci, kterou si vlastně nepamatuje. 
Rozhlédl se po otcově ložnici a jeho duši zaplavil pocit hrůzy. Nikdy by nešel a neprobudil 
Snapea uprostřed noci, zejména ne potom, jak se na ně před tím rozzlobil, kdyby ten sen nebyl 
doopravdy zlý. 

Vypadalo to, že Snape ví nad čím Harry přemýšlí. Když si přitáhl kamenný pohár blíž, položil 
svou ruku na obě chlapcovy, jakoby mu chtěl dát pocit bezpečí. „Asi bych tě měl nejprve 
připravit na to, co uvidíš. Ve skutečnosti jsem ti chtěl nabídnout, aby jsi se na svůj sen znovu 
nedíval, jenže vidění téhle verze, uložené v myslánce, by ti mohlo pomoci lépe mu porozumět. 
Zvládneš to?“ 

Harry se naježil a napřímil se. „Já nejsem zbabělec, pane profesore.“ 

Snape se zakabonil. „Nikdy jsem netvrdil, že jsi.“ Na chvíli se odmlčel a zjevně o něčem 
přemýšlel. „Přišel jsi za mnou, protože jsi měl věštecký sen. Moc toho o něm nevím, protože, 
abych zachoval celistvost toho snu, jsem ti zakázal o něm mluvit, ale to nejdůležitější z toho 
je...“ odmlčel se a jeho ruce stiskly Harryho ještě pevněji, jako by mu chtěl dodat sílu. „Zdálo se 
ti, že Draco zemře.“ 

Harry měl pocit, že se pozvrací. „O bože, to je příšerné,“ vykřikl. Ale všechny jeho sny se přece 
nevyplnili, nebo ano? „Už jsem ztratil blízké,“ stěžoval si hořce. „A mám strach, že ztratím i 
tebe. Přece víš, že se mi tehdy zdálo, že jsi byl se Siriusem, ale to nebyl věštecký sen.“ Polkl a 
najednou se v něm objevila naděje. „Možná, že tenhle taky nebyl. Chci říct, že ten o zrušení 
adopce také nebyl, že ne? Ty si to pořád myslíš.“ 

„Proč prostě nejdeme a nepodíváme se?“ jemně mu navrhl Snape. 

Harry polkl. „Půjdeš první?“ 

„Půjdeme spolu,“ vysvětloval mu otec. „Jestli jsi připraven.“ 

Harry přikývl a napjal prsty. Nicméně Snape jeho ruku nepustil. Chlapec se po chvíli rozhodl, že 
je vlastně docela příjemné, být opečováván. Uvolnil se a podíval se do myslánky. Mezi chumáči 
mlhy a pěnou stěží viděl okraje. Pomyslel si, že je zvláštní, že když naposledy byly se Snapem v 
myslánce společně, byli nepřátelé. A vlastně to nebylo ani tak dlouho... Ale vypadalo to, jako 
něco z jiného života. Teď už si nedokázal představit, že by Snapea nenáviděl. 
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Otec se na něj podíval a mírně přikývl, jako by chtěl dát najevo, že už je také připravený. 

Společně se naklonili dopředu a vpluli do Harryho snu. 

***

Ale to, co viděli, jako první se snu netýkalo. 

„... a pak, příští rok, přišla s Koštětem zkázy,“ zíval Draco, který ležel na boku s jedním 
polštářem pod hlavou a s druhým, kolem kterého byl omotaný způsobem, jakým by mnohem 
mladší dítě drželo medvídka. „Ale to se mi nikdy nelíbilo. Temná magie tam byla popsaná 
špatně. Chci tím říct, že hlavní součástí zápletky byly prokleté lektvary, a při tom každý 
pitomec ví, že lektvary můžeš očarovat, ale ne proklít...“ 

„Ty jsi věděl takové věci, když ti bylo devět?“ ptal se Harry ospale 

„Nevím jak, ale věděl jsem to,“ zamumlal Draco. „ale když jsem to četl, prostě se mi to nezdálo 
v pořádku.“ 

„Jak říká Severus, máš velký intuitivní smysl pro magii.“ 

„Hmm. Možná, že by se můj velký intuitivní smysl měl zaobírat jeho vlasovou kosmetikou,“ 
smál se Draco ospale. „takže mi přines nějaký šampon, jestli můžeš. Jdi za ním a řekni, že jsi  
měl další noční můru. Určitě tě pustí dovnitř.“ 

„Jdi za ním ty a řekni, že jsi měl noční můru.“ Odsekl Harry a překulil se na druhá bok. „Já mu 
rozhodně nebudu lhát.“ 

„Nebelvír,“ stěžoval si Draco. „Já jsem tomu mému lhal dvakrát týdně...“ 

„Vážně?“ 

„Už jsem ti někdy řekl, že jsi naivní? Vážně, Pottere. Lucius je v Nitrozpytu skoro tak dobrý, jako 
Severus. Těžko bych mu lhal, když jsem se mohl spolehnout na to, že když mi na to přijde, 
bude následovat kouzelnický výprask.“ 

„Co to je, kouzelnický výprask?“ 

Draco objal polštář ještě pevněji. „Víš, Lucius mě bičoval. Ale ne, že by si on sám špinil ruce, 
něčím tak mudlovským. Ve skutečnosti jsem byl překvapen, když ti tenkrát ty jehly... no, že to 
dělal sám. Ale předpokládám, že chtěl jenom tomu idiotovi ukázat, kdo vlastně pro tebe to 
mudlovské mučení vymyslel. Ale abych se vrátil. Dělali to domácí skřítkové...“ 

„Domácí skřítkové?“ zalapal Harry po dechu. „Ty si ze mě zase utahuješ.“ 

„Kéž by,“ řekl Draco. „Mám důvod, proč je tak nesnáším. Udělají cokoli, o co jsou požádáni. 
Cokoli.“ 

Harry úplně ztuhl. „Nechceš říct, že Dobby...“ 

„Tvůj malý přítel?“ zavrčel Draco. „Ne, on ne, ale smečka jeho malých přátel. Lucius jim 
přikázal bít mě, dokud nebudu polomrtvý. No, byly to teda spíš tři čtvrtiny.“ 

Harry si odkašlal. „Ale proč se tomu tedy říká kouzelnický výprask, když to dělají domácí 
skřítci?“ 

„Ještě jsem ti neřekl tu nejlepší část,“ protáhl Draco a přes tu hranou statečnost se mu hlas 
trochu třásl. „Můj úžasný otec mě uzdravil, hůlkou přejel po každém šlehanci, po každé 
modřině. Ale místo toho, aby mě jen uzdravil, nahrál si je. Zabalil je všechny dohromady, do 

284 Kapitola 62. Z DEŠTĚ POD OKAP



jednoho kouzla, které ho naučil jeho otec. Rodinná tradice. Řeknu ti, že někdy je skutečně milé, 
pocházet ze starobylé čistokrevné rodiny. Nicméně, kdykoli se potom Lucius na mě rozzlobil, 
jediné, co musel udělat, bylo seslat na mě jedinou kletbu a já jsem prožíval celé to bičování od 
začátku do konce znovu. Tolikrát, kolikrát si přál. Samozřejmě, že to nezanechalo žádné 
viditelné stopy. Luciusovi se to zdálo skvělé. Mohl mi to dělat celé odpoledne a potom mě vzít 
na večeři na ministerstvo, kde jsem musel sedět zpříma, nezajímalo ho, že se cítím celý 
zničený. A nikdo si ničeho nevšiml.“ 

„A nemohlo být nadměrné užívání té kletby nebezpečné? Však víš, co se stalo Nevillovým 
rodičům po Cruciu.“ 

„Ne, tohle kouzlo je na to speciálně určeno,“ vzdychl Draco. „Ty prostě nevíš, jaké to je, 
vyrůstat jako Zmijozel.“ Když Harry místo odpovědi udělal vyděšený zvuk, zmijozelský chlapec 
suše dodal. „Řekl jsem ti to, protože jsi se ptal. Ne proto, že bych toužil, abys tu nade mnou 
brečel, jako nějaký Mrzimor.“ 

„Ale to je prostě příšerné,“ vysvětloval Harry. „Chci tím říct, strýc Vernon mě taky občas praštil,  
ale většinou jsem za trest dostal nějakou práci navíc, nebo mě zavřeli do přístěnku. Po prvních 
pár letech jsem si to tam docela oblíbil, takže to nebyl zas až takový problém.“ 

„To už jsi zapomněl, že tě nechávali hladovět?“ 

„Ale stejně se to nedá srovnávat s tím, co jsi zažil ty. Být takhle bit jen za kýchání?!“ 

„No dobře, možná trochu přeháním. Tedy ne v tom jaké to bylo. Ale... no nikdy mě nezbil jen za 
to, že jsem kýchal, jen říkal, že by mohl,“ připustil Draco, „a to s tím ministerstvem se stalo 
jenom jednou. A jestli musíš vědět úplnou pravdu, byl jsem pěkně rozmazlený spratek. Ale 
stejně jsem byl dost chytrý na to, abych Luciovi lhal.“ 

„Proč jsi nepoužil Nitrobranu.“ 

„Jak jsi si asi už všiml, velký intuitivní smysl nemusí znamenat velkou vrozenou sílu,“ ostře 
poznamenal Draco. „Možná bych tvoji urážku z vlaku zapomněl rychleji, kdyby tvoje magie 
nebyla tak odporně silná. Malfoy, který byl v létání na koštěti poražen nečistokrevným a u 
mudlů vychovaným kouzelníkem, který se nikdy před tím koštěte ani nedotkl.“ 

„Ty si zrovna tak máš na co stěžovat. A ve vlaku jsem tě neurazil. Ty jsi urážel Rona a já ho 
jenom bránil. A co se týče té první hodiny létání... víš, já už jsem se před tím koštěte dotkl. 
Hagrid mi jedno půjčil a já jsem na něm létal celé léto před nástupem do školy.“ 

„Vážně?“ 

„A pak kdo je tu naivní?“ posmíval se mu trochu Harry. 

„Tak tohle je tvá zmijozelská stránka,“ pochválil ho Draco. „Pamatuj na to až budeš chodit do 
společenské místnosti, nebo až s nimi budeš jíst. Rádi jeden druhého slovně trháme na cucky...  
ale řekl bych, že ty to zvládneš. Nicméně si myslím, že tě nikdy nebudou považovat za jednoho 
z nás, když se k nim nepřipojíš právě...“ 

Draco zívl a zmlkl, a chvíli po té usnul i Harry. 

Obrázky v myslánce se změnily, pak se zabarvily do šeda a rozplynuly se v obrovském chomáči 
mlhy, který se postupně převalil po celé scéně a pohltil každý jeden obrázek. Harry se díval na 
otce, který ho i tady, v myslánce, držel za ruku. Díky bohům nevypadal rozzuřeně, a Harry 
předpokládal, že celý ten komentář kolem vlasů vybledl ve srovnání s tím, co následovalo. On 
sám se cítil zděšený, když slyšel o těch věcech z Dracova dětství, i když asi zmijozelský chlapec 
trochu přeháněl. 

„Teď už spíš,“ vysvětloval mu otec a ukázal na mlhu všude okolo. „Ale ještě se ti nic nezdá. 
Musíme počkat. 
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Harry se chtěl zeptat jak dlouho. Ale pak se rozhodl, že je to jedno. Budou tady čekat tak 
dlouho jak bude potřeba. A pak uvidí jeho věštecký sen... ten, který už jednou byl v jeho mysli a 
přesto se teď před ním otevře jako nový. 

Mlha se změnila v borovicový les, země pod nohama byla pokryta jejich jehličím, měsíc v 
úplňku zářil skrze jejich větve a vzduch byl ostrý zimní mrazivostí. 

Harry se poněkud zmateně rozhlédl a přemýšlel, co má ta scéna společného s Dracovou smrtí. 
Pak mu to došlo, pokud to je věštecký sen, tohle musí být něco z minulosti, něco, co se už stalo. 
První, co ho napadlo bylo, že je to ten les, kde byl mučen, ale ne, tohle bylo jiné místo, tady 
nebyla žádná mýtina. 

Ale stejně tak tu byla ve vzduchu cítit přicházející hrozba... 

Lucius Malfoy kráčel vpřed, krokem svých dlouhých nohou, tak sebejistě a arogantně, jakoby 
mu ten les patřil. Kroky ho donesly až k malému domečku s doškovou střechou. Jedno pánovité 
zaklepání stačilo, aby se špatně opracované dveře rozlétly. 

Ven vyšla žena v šátku, tmavýma očima si dobře prohlédla Malfoye, předtím, než se rozhlédla 
do všech stran, aby se ujistila, že je sám. Pak se k ní ve dveřích připojil nějaký muž a ona se 
váhavě zeptala, „Qui?“ 

Malfoy na ni zíral, jakoby ji chtěl zastrašit svojí pouhou přítomností. „Vy oba jste v nebezpečí,“ 
mluvil rychle a jeho ruka vylétla v rozkazujícím gestu. „Pán zla hodlá zaútočit na tenhle dům, 
musíte odejít a nikdy se už nevrátit.“ 

„Pán zla?“ vydechla žena a rukou si zakryla při tom hrozném jméně krk . 

„Ale my jsme nic neudělali,“ bránil se muž a vrtěl při tom hlavou. 

Malfoyova slova zněla tvrdě a jeho rysy se stáhly v opovržlivém úšklebku. „Vy jste, Monsieur, 
nečistokrevný,“ vrčel, zřetelně naplněn opovržením a pokračoval: „A s vaší ženou je to ještě 
horší, ta je mudlovská šmejdka. Pán zla nepotřebuje další důvod k tomu, aby si přál vaši smrt. 
Musíte zmizet a nikdy se sem už nevrátit.“ 

Harry se podíval na Snapea, ale Mistr lektvarů se nehodlal nechat ze sledování celé scény 
něčím vyrušovat. 

„Jenže my vždycky žili tady,“ naříkal muž nedokonalou angličtinou. „Kam půjdeme?“ 

Malfoy zkroutil rty v zavrčení, které už u něj Harry předtím viděl. Uvolnil si jednu ruku z hábitu, 
shrnul rukáv a ukázal levé předloktí. „potřebujete ještě nějaký důkaz o tom, proč vím, co se má 
stát?“ 

Žena vyděšeně ucouvla zpátky a když viděla Znamení zla, pokřižovala se. Muž zbledl, ale 
zůstal na svém místě. „Jak to, že nás varujete, Monsieur, pokud patříte k němu?“ 

Malfoy pokrčil rameny a to gesto bylo lehkomyslné i opovržlivé najednou. „Ty bezdůvodné 
útoky už mě přestaly bavit. Ale nejpozději patnáctého února Temný pán spálí váš dům a 
každého, koho v něm najde, umučí k smrti.“ 

„Ale to je pozítří!“ Vydechla žena a opět ustoupila dozadu. 

„Ale útok může přijít dřív,“ naléhal Malfoy netrpělivě. „Copak vy dva nemáte žádný rozum? 
Musíte odejít! Vezměte si jen to, co potřebujete a nepoužívejte krb, dokud nebudete za 
hranicemi Francie.“ 

Pak, jako kdyby byl těma dvěma znechucen, udělal krok dozadu, bleskově si otřel ruce do 
kapesníčku s monogramem, který potom upustil a spálil na popel jedním rychlým Incendio. Na 
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to se přenesl pryč a nechal ty dva ve dveřích vyděšeně zírat na prázdné místo, kde ještě před 
chvílí stál nejdůležitější pomocník Pána zla, který je přišel varovat a chránit... 

Harry se otočil ke Snapeovi, aby něco řekl, ale předtím, než mohl promluvit, celý svět kolem něj 
se začal točit. Hnědá se změnila v zelenou, to, jak se stromy protahovaly do spirály a potom 
byli oni dva vyhozeni z lesa na jiné místo, pokryté rudými koberci pod nohami a dokola se 
šedými kamennými zdmi do hladka uhlazenými bezpočetnými generacemi studentů, které se o 
ně opírali. 

„Pád ze Sovince,“ řekla Parvati a v jejím hlase zněla hrůza. 

„Pád ze Sovince,“ zopakovala Ginny a pokývala hlavou. „Vždycky jsem si říkala, že se něco 
takového stane někomu z nás, někomu z Nebelvíru, ne někomu z nich...“ 

„Jo, ale pamatuješ si na ten den v Lektvarech?“ zavrtěla Parvati hlavou a její černý culík se tím 
pohybem rozhoupal. „Bylo úplně jasné, že se něco takového může stát. Vždyť vyhrožovali  
přímo před profesorem, pro Merlina!“ 

Napjatý hlas zpoza jejich zad vyděšeně dodával. „Slyšel jsem, že pohřeb bude muset být v 
uzavřené rakvi, protože tělo je... v hrozném stavu.“ 

„Zmijozelové jsou příšerní, ať jsou živí, nebo mrtví,“ přišla tvrdá odpověď od Seamuse 
Finnegana. 

Harry cítil, že Snape pustil jeho ruku, aby mohl obejít společenskou místnost a prohlédnout si 
místnost ze všech úhlů. Jeho temné oči analyzovaly každé gesto, každý rozdíl ve výrazu, jak si 
tak nebelvírští mezi sebou povídali. Harry se postavil a pak si všiml, že jeho otec naslouchá 
Ronovi a Hermioně, kteří seděli blízko sebe na gauči a dívali se do ohně. 

„Je to prostě příšerné,“ řekla Hermiona a jak se zamračila, zkrabatila se jí pusa. 

Ron něco zabručel a rukou jí poklepal na koleno, na kterém měla sukni „Nepřesvědčíš mě, 
abych litoval smrti Zmijozela!“ 

„Mně je líto Harryho!“ řekla Hermiona a shodila jeho ruku. „Co myslíš, že to s ním udělá?“ 

„No, aspoň si nemusíme dělat starosti, že tolik času stráví s tím zatraceným Malfoyem...“ 

„Rone, vždyť moc dobře víš, jaký je Harry! Bude se z toho obviňovat. Bude si říkat, že mohl 
zastavit Malfoye, aby neopustil Snapeův byt a vůbec nezáleží na tom, že bez magie to nemohl 
dokázat...“ 

„Není to Harryho chyba, že Malfoy lezl do Sovince!“ vehementně namítal Ron. „A co tam 
vlastně Draco Malfoy dělal? To je to, co bych chtěl vědět. Předpokládám, že tam byl, aby zradil 
Harryho a něco se zvrtlo!“ 

„To je vedlejší,“ řekla Hermiona a vstala. Netrpělivě poklepávala nohou, zatímco Ron zůstal na 
gauči. „Pojď, podíváme se za Harrym, jestli bychom mu nemohli pomoct.“ 

Ron vstal a vzal Hermionu za ruku. „Tak pojď, ale příliš v to nedoufej.“ 

Hermiona polkla tak nahlas, až to bylo slyšet. „Máš pravdu, nedává mi to sice příliš smysl, ale 
Harry s tím Malofyem vycházel opravdu dobře. Nemyslím, že bychom mohli říct, nebo udělat 
cokoli, co by ho rozveselilo...“ 

Ron se pohrdavě usmál. „Ale to není to, co mám na mysli. Já si jen vůbec nejsem jistý, že se 
tam dostaneme. Předpokládám, že po tomhle...“ Než pokračoval, byl trochu na rozpacích. 
„Snape položí spoustu dalších strážních kouzel.“ 

„Nedivila bych se mu, kdyby neměl chuť věřit už nikomu. Nezbývá nám, než se ho pokusit 
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přesvědčit, aby nás pustil dovnitř.“ 

Ron a Hermiona se otočili k díře v portrétu a bez toho, aby cokoli a komukoli řekli, tiše odešli. 

Sen skončil a to, co viděl dál, už byly zase jenom vzpomínky, takže myslánka přestala být 
naplněná mlhou. Místo toho se třpytila. Harry viděl sám sebe v ložnici, jak se s očima dokořán, 
naplněnýma hrůzou a zděšením upřeně dívá na Dracovu postel... 

To bylo poslední, co viděl, protože pak ho otec vytáhl z myslánky ven. 

Místo do křesla dopadl na tvrdou podlahu. 

„Ó Bože,“ vzdychl Harry a prožíval tu hrůzu znovu, protože jeho předchozí paměť se ztratila. 
Snape ho varoval, nebo se o to alespoň pokusil, ale to zděšení bylo stejně tak velké, že se mu 
třásly ruce, jako by měl nějakou ošklivou nemoc. Zahanbený tím, jak vypadá, se Harry 
vyškrábal na nohy, ochable se zhroutil na otcovu postel a jak seděl, schoval ruce pod sebe. 

Snape si přitáhl křeslo tak, aby seděl přímo před ním. „A proč si myslíš, že to byl věštecký 
sen?“ 

Harry se chvíli na otce díval, jako by se pokoušel porozumět otázce. „Aha. Mělo to tu formu. 
Minulost, víření, budoucnost.“ 

„A ten sen o minulosti, ti potvrzuje, že to byl skutečný věštecký sen,“ ověřoval si klidně Snape 
a naklonil se do předu. 

„Jo,“ Harry znovu zamrkal a zlobil se na ten pocti, který mu opět svíral krk s obavou, aby se 
nerozbrečel. Ani poté, co ho viděl v Devonu tolikrát křičet a brečet. 

„Pak to nebyl věštecký sen,“ oznámil mu Snape a zavrtěl hlavou. „Protože ta takzvaná minulost 
je směšná, protože copak by si Lucius Malfoy zaskočil na rychlou návštěvu k mudlovské 
šmejdce a k jejímu manželovi, oznámit jim, že se musí rychle zabalit, aby se vyhnuli 
Voldemortovi? Zkus nad tím přemýšlet, Harry.“ 

Harry se sebou trochu škubl kvůli tomu zjevnému opovržení v otcově hlase. 

Snape se zamračil. „Na co jsi myslel, když jsi šel dnes spát, Harry? Když pomineme můj 
šampón?“ 

„Ó Bože,“ zasténal Harry znovu. „Toho jsem se bál. Neměli jsme tak mluvit, pane profesore, je 
mi to moc, ale opravdu moc líto...“ 

„Myslím, že to překonáme,“ přerušil ho netrpělivě Snape. „Zapomeň na svoje obavy, Harry. A 
řekni mi. Na co si myslel, než si šel spát?“ 

„No, nemohu si vzpomenout, jak bych mohl? Vytáhl jsi ze mě všechny moje myšlenky.“ 

„Aha. Pravda.“ uznal Snape. To, že Mistr lektvarů něco přehlédl, bylo neobvyklé, proto Harry 
pochopil, že s tím snem není tak vyrovnaný, jak by chtěl, aby to vypadalo. „Jsi připraven na 
navrácení svých myšlenek? Nemělo by to být šokující, ale...“ odmlčel se. „Teď už si svůj sen 
budeš pamatovat, ale navrácení může způsobit pocit skutečnosti. Ten může být velmi... 
nepříjemný.“ 

„Nemůže být nic nepříjemnějšího, než to, co už jsem viděl,“ povzdechl si Harry. Zapomněl na 
místo ve vrácených vzpomínkách, kde jeho myslí vířila představa temného lesa. „Ta část o 
Luciusi Malfoyovi... ta opravdu nezní pravdivě, ale... ty... ty nepředpokládáš, že by se mohl 
změnit, že ne? Já si myslím, jo, já vím, že je to, jak jsi řekl, absurdní, ale... tedy, podívej na 
Draca. Teď už není tak špatný. Ty víš, že Ron řekl: povíme si to. Legrační...“ 

„Harry, ukazoval ten tvůj sen konverzaci Lucia Malfoye s francouzskou rodinou odehrávající se v 
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poledne třináctého února?“ Čekal, dokud chlapec nepřikývl. „Každý měsíc, třináctého, je schůze 
Rady školy, a na několika posledních jsem byl přítomen, abych mohl odrážet Luciusovy pokusy 
o Dracovo vyloučení. Třináctého února byl Lucius v Bradavicích od časného rána do oběda. On 
nebyl ve Francii.“ 

„Možná to bylo o minulém únoru. Lucius vypadal stejně starý jako o Samhainu, takže 
nepředpokládám, že to bylo před desetiletími, ale možná to byla scéna z doby před jeho 
působením v Radě?“ 

„Byl v ní už, když byl Draco docela malý,“ tvrdil Snape a zavrtěl hlavou. „Vždy na schůzi přišel.“ 

Harry si odfrkl. „Mluvíme o Luciusi Malfoyovi! Ten nemůže uvažovat jako ostatní.“ 

„On dychtí po moci,“ ušklíbl se Snape. „Nemyslím si, že si dovedeš představit jak Rada 
uplatňuje svoji moc v Bradavicích, nehledě na to, že vlivem na život tady může dojít k ovlivnění 
mladých, ohebných myslí a vytvoření temných kouzelníků! Používejte hlavu, pane Pottere! Nic, 
než Azkaban, by mu nezabránilo zúčastnit se těchto schůzí! Opravdu by se nemohl vydat do 
Pyrenejí, aby varoval Mudly před zkázou.“ 

„Tak jo, takže byl v Radě, jak jsi řekl,“ rozhodl se Harry. „Ale stejně, mohl se přenést do Francie, 
to bych se vsadil. Možná tam zaskočil jen na pár minut a zašel si promluvit s těmi lidmi...“ 

„Nebyl ani okamžik z mého dohledu. Slyšel jsi mě? Ani okamžik, Harry. Nemohl jsem dovolit, 
abych ho neměl na očích, ze strachu, aby neproklouzl sem dolů a nepokusil se o něco zlého.“ 

„Uhm...“ povzdechl si Harry ztěžka. „Možná ta osoba na schůzi, kterou jsi viděl, byl nějaký jiný 
smrtijed pod Mnoholičným lektvarem? Takže skutečný Lucius byl ve Francii...“ 

„Nevěřím, že můžeš seriozně dokazovat, že člověk, který tě mučil jehlami se náhle rozhodne 
zachránit Mudly z Voldemortovy něžné péče!“ hněval se Snape. „Vnímáš vůbec, co říkáš? Je to 
jako ostatní sny. Je o tobě, ne o budoucnosti. Víš jak dlouho Draco toužil, aby se otec spasil, aby 
dosáhl toho, co já, odvrátil se od temné strany? Úřednice ti dokonce řekla, že on po tom dychtil, 
ale pak, když jsi viděl, co mu dělal, když tě rozčililo to Luciovo hrozné chování k němu, ale 
právě o tom je ten sen!“ 

„Ale moje věštecké sny se vždy uskuteční, ty to víš, takže musí být něco...“ 

„V případě, že ti to vyklouzlo z ochablé paměti, Nechystám se tě odadoptovat! Ačkoliv, jestli 
budeš trvat na tom o Luciusovi, budeš si to za chvíli sám přát!“ 

„No dobře, tak to neznamená, že Lucius Malfoy změnil strany,“ uznával Harry a třel si spánky. 
„Co když to bylo jinak, a on nebyl ve Francii. Když on byl tady a pokoušel se nechat Draca 
vyloučit, čehož jsi byl svědkem, musel být ve Francii někdo, kdo si na něj hrál. No, víš, 
Mnoholičný lektvar.“ 

„Jistěže cosi vím o Mnoholičném lektvaru,“ dodal Snape sarkasticky. „Co všechno o něm víš ty? 
Nebo, jinak, když jste se před několika lety vydali do zmijozelské společenské místnosti 
předstírat, že jste Crabbe - ty jako Goyle? - bylo tak snadné vystupovat v cizím těle? Měli jste 
dojem, že můžete kopírovat chování alespoň vzdáleně, nebo mluvit se správnou intonací, 
používat stejný slovník, i když vám zůstal váš vlastní hlas?“ 

Harry strnul. „Tys to věděl? Nikdy jsi nic neřekl, nezmínil jsi se, nechal jsi nás z toho 
vyváznout?“ 

„Neměl jsem žádný důvod vás prozradit. Jen jsem litoval, že jsem tu kočičí ženu neviděl 
osobně. Ale během těch vašich telecích let mi stěží mohlo něco uniknout, pane Pottere, i když 
jsem doufal, že si uvědomíte, že nejsem tak pitomý, jak jste předpokládali...“ 

„Nikdy jsem si nemyslel, že jsi hlupák!“ 
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„Hlavní je,“ přerušil ho Snape, „že Mnoholičný lektvar nijak nepomáhá stát se tou druhou 
osobou. Je to kostým, nic víc. Jak úspěšné bylo moje zosobnění Lupina? Buď upřímný. 
Předpokládám, že Brumbál by si nedovolil tě klamat. Jak dlouho by trvalo, než by sis uvědomil, 
že nejsem ten vlkodlak?“ 

„Neříkej mu tak,“ mumlal Harry. „Hm, nevím, tak pět minut.“ Když se Snape zamračil, Harry 
vyhrknul: „Řekl jsi, abych byl upřímný! Já Remuse znám, to je vše. Mohl bych ti vyjmenovat 
rozdíly.“ 

„A Lucius Malfoy, ve tvém snu. Nezdálo se ti, že je to přesně jeho obraz? Jeho chování, do 
posledního detailu?“ 

Harry zamrkal. „No, ano. Ale jestliže to znamená, že to nemohl být nikdo jiný pod Mnoholičným 
lektvarem, znamená to, že to byl on sám a musíme se vrátit k tomu, proč udělal dobrý skutek!“

„Ne, znamená to jenom, ty pitomečku, že usilovně zápasíš se svými představami, protože je to 
tvé podvědomí, které ho vyvolalo! Samozřejmě, že vypadá přesně tak, jak by měl, Harry! Je 
produktem tvých vzpomínek. Ujišťuji tě, že kdybys viděl někoho pod účinky Mnoholičného 
lektvaru, choval by se ten 'Lucius' zcela odlišně.“ 

„Dobře, dobře, tak Mnoholičný lektvar to nebyl,“ uznával neochotně Harry. „A nevěřím, že se 
polepšil, opravdu ne. I když bych si to trochu přál, kvůli Dracovi. A že je mi z něj špatně. Působí 
to myšlenka, že ho chci vidět mrtvého, sežehnutého. Tedy, jedna moje část to chce, ale pak 
pomyslím na Draca a moje pocity se trochu změní. Ve skutečnosti,“ přiznával pomalu, „bylo pro 
mě lehčí nenávidět Luciuse, když jsem nenáviděl také Draca. Víš, že možná proto jsem se tak 
dlouho bránil uvěřit mu? Myslím, že jsem tušil, že se tím vše dost zkomplikuje.“ Harry se 
zamračil, „ale jak by ti mohl Lucius uklouznout, myslím, on sám?“ 

„Ne,“ oznámil mu Snape. „Ještě něco je špatně. Ještě jedna věc se během naší diskuze ukázala, 
že je to výplod tvé mysli a ne skutečný muž. Harry, Lucius Malfoy mluví plynně francouzsky. Ve 
tvém snu mluví ve Francii, s francouzskými kouzelníky, ale proč vede tu konverzaci v angličtině, 
dokonce i když jejich znalost byla zjevně v mnoha ohledech chabá? Jestliže to opravdu byla 
minulost, proč nemluvil Lucius francouzsky, jak je jeho zvykem vždy, když překročí Kanál? 

„Protože já francouzsky neumím?“ troufl si Harry hádat. 

„Ve věšteckém snu by tomu tak nebylo. Slyšel bys přesně, co říkají, ale vůbec bys jim 
nerozuměl. Ale jestliže si tvoje mysl, nejen pod psychickým tlakem, vytváří představy a zvuky 
ve snu, použije pouze ty jazyky, které znáš. Myslím, že tvoje znalost francouzštiny zahrnuje jen 
oui a monsieur, nemám pravdu? Přesně tato slova se ozvala uprostřed té angličtiny. Kouzelné, 
že? To se nezmiňuji o tvé představě, jak Francouzi vypadají, včetně toho stereotypu o 
příšerném akcentu...“ 

„Dobře, máš pravdu!“ připustil Harry. „Zřejmě ten sen neukazoval skutečnost. Tedy, tato část 
ne. A jestliže tato část ne, pak ani ta druhá, předpokládám. Ale... poslyš, jak si vyložit to, že 
jsem šel spát zarmoucený kvůli Dracovi, s přáním něčeho dobrého pro něj, a pak se mi zdál 
sen, ve kterém zemřel?“ 

„Já si myslím, že budeš znát odpověď, jakmile se vrátí tvoje myšlenky zpět.“ 

Harry zavřel oči a narovnal se. „Udělej to, jsem připravený.“ A ačkoliv si to myslel, byl to stejně 
šok, jak řekl Snape, cítil, jak zkušenost z toho snu proniká zpět do jeho mysli a zaujímá svoje 
místo. Byl trochu otřesený, pak se vzpamatoval. Dlouze si povzdychl a řekl: „Aha, tak to tedy 
je. Jo, myslel jsem si to. Opravdu jsem o tom hodně přemýšlel. Dává to smysl.“ 

„Něco specifického?“ ozval se Snape trochu netrpělivě. 

Harry trochu zčervenal a přiznal: „Hm, musím se do věže přestěhovat co nejdřív, a bude to znít 
hloupě, po všech těch stížnostech na něj, ale Draco mi bude chybět. Myslím tím, že budu chodit 
na návštěvy, jak jsem slíbil, ale to nebude stejné, a je mi jako bych měl ztratit bratra, teď když 
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ho konečně mám.“ 

„A ty jsi už ztratil blízké,“ připomněl mu Snape jeho vlastní slova. „A myslíš si, že se to bude 
stávat pořád.“ 

„Ano,“ vzdychl si Harry. „Takže, co budeme dělat? Myslím si, že sen asi není věštecký. 
Souhlasím s tebou. Ale pro všechny případy, neměli bychom varovat Draca? Nemůže být 
shozen ze Sovince, když odsud neodejde a kdyby věděl, že by mohl být zabit, pokud odejde, 
zůstal by tam, kam patří...“ 

„Ach ano, varoval bych ho v každém případě,“ řekl Snape ostře a jízlivě, mávl rukou ke dveřím, 
jako by to chtěl urychlit. „A když se zeptá, jak víš, že tvůj sen je věštecký, určitě mu vysvětlíš, 
že vždy tyto tvoje sny mají část se skutečnou minulostí a vystavíš se jeho posměchu, při 
představě, že jeho otec udělal něco slušného jedinkrát za svoji bídnou existenci!“ 

„Nemusím Dracovi vykládat o této části,“ slabě protestoval Harry. 

„Ne? A jak ho pak chceš přesvědčit, že je opravdu v nebezpečí?“ 

„Já bych, ech, trochu bych musel lhát,“ rozhodl se Harry. Když Snape nahlas zavrčel, chlapec 
protestoval, „já dokážu udržet tajemství...“ 

„Ne deset hodin poté, co jsi dokázal opak. Nechtěj, abych začal s tím, co si myslím o tvém 
rozhodnutí vykládat mu o té věštbě, přestože jsem to jasně zakázal!“ Snape se ušklíbl a 
nemilosrdně pokračoval, „Já vím, pane Pottere, že jste dost Zmijozel na to, abyste udržel 
tajemství a lhal, když někdo nenaléhá na detaily. Můžu vás přimět, abyste mi tu právě teď do 
detailu vysvětlil, co jste si myslel, že děláte s tím Mnoholičným lektvarem před několika lety!“ 

Harry uznával, že je to asi pravda, ale ještě namítal: „Slíbil jsem neprozradit Ronovi, nebo 
Hermioně to o té operaci, dokud to nebude bezpečné a ty to víš!“ 

„Ale neklamal jsi je, i když to situace vyžadovala. Odmítl jsi o tom mluvit, a přičítám jim k 
dobru, že nenaléhali. Draco bude z tebe páčit detaily toho snu. Kdo by to nedělal, když by šlo o 
předpověď jeho vlastní smrti? Budeš schopen setrvat v té lži?“ 

Harry si zdráhavě přiznal, že nebude. Vždyť kdyby ho Draco nezastavil, byl by řekl o své magii 
Hermioně, když začala naléhat, aby jí vysvětlil své bolesti a zranění. A to přesto, že věděl, jak 
by jeho otec zuřil... 

„Nakonec se můžu zmínit o tom, co jsem viděl Luciuse dělat,“ navrhl Harry. „A že to právě on 
Draca zabil, nešlo by to? Myslím, že by chtěl, aby to byla pravda! Možná by chtěl, aby to byla 
pravda, i kdyby to znamenalo, že dojde k souboji v Sovinci.“ Harrymu se náhle udělalo zle. „O 
Bože, Draco je opravdu hrdý na své zkušenosti ze soubojů. Kdyby uslyšel to o tom Sovinci, 
mohlo by ho napadnout, že je to výzva nebo tak. Já vím, že má problémy se sebeovládáním... 
ale ne... nemyslím, že by schválně vyhledával souboje... ale, co kdyby si myslel, že jeho otec se 
obrátil na stranu dobra? Co kdyby si myslel, že obě části jsou budoucnost? Když mu řeknu o 
tom snu, může se chtít vydat právě do Sovince!“ 

„Vážně si nemyslím, že by Draco jednal tak iracionálně,“ dodal Snape. „Ale Harry, něco mu říci 
by prostě bylo kruté. Nebylo by to příliš nebelvírské.“ 

Jako obvykle použil Severus jeho nebelvírské vlastnosti proti němu. „Ty jsi, ale manipulativní 
bastard, viď?“ poznamenal Harry s potěšením. Nepokoušel se získat převahu, jen chtěl otci 
ukázat, že chápe motivy jeho poslední poznámky. 

„Skutečně,“ uráčil se ho Snape informovat. „Myslím, že posledně jsem byl krysí bastard. Ne, 
řekl bych, že naposledy jsem byl zlomyslný bastard.“ 

Do hloubi duše otřesený Harry zvolal: „Řekl jsi, že se do mě nebudeš plížit Nitrozpytem!“ 
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„Nevzpomínám si na takový slib.“ 

„Ale počkej, já uzavírám svoji mysl jako šílenec... Ale ne, je možné, že čas od času skloním své 
ochrany aniž bych si to uvědomil?“ 

„Právě teď jsou dole,“ poznamenal Snape. „Zrušil jsi je, když jsi čistil svou mysl, abych mohl 
použít Myslánku na tvoje sny. Neublížilo ti to, jsem tomu rád. Ale, Harry, neselhal jsi při 
Nitrobraně a já nemusel tajně číst tvé myšlenky. Vždyť to zlomyslný bastard jsi si mnohokrát 
mumlal pod fousy během našeho pobytu v Devonu.“ 

„Vidíš, že jsi,“ bránil se Harry. „Zlomyslný. Já to pořád říkám. Ještě teď mě bolí rameno, jak mě 
kletba Troneo odmrštila přes celé pole až na tu kamennou zeď.“ 

Snape se zatvářil trochu otřeseně, jako by litoval své zlomyslnosti, ale nebyl ochotný se změnit 
nebo se omluvit. „Mohu ti to zahojit?“ 

Harry se trochu styděl, že si stěžuje, když Snape dělá co může, aby zajistil, že on přežije 
všechny ty kletby, co na něj pošle, takže zavrtěl hlavou. „To nic. To bude dobré.“ 

Snape jen krátce přikývl. „Teď k tomu snu. Jelikož je to jen určitý druh noční můry, neřekneš 
Dracovi ani slovo. Je to jasné?“ 

Harry utrápeně obrátil oči v sloup. „Nemyslím si, že to je věštecký sen, ano? Je to všechno 
hloupost a neudělám to. Ale co když nám něco uniklo? Co když nemáme pravdu? Musíme 
udělat něco, abychom Draca ochránili, musíme to udělat.“ 

„Velmi dobře,“ povzdechl si Snape, zcela jasně naštvaný. „Bude to kolosální ztráta mého času, 
ale zajdu osobně do Sovince a kouzlem zajistím, že nic většího než pták se nedostane dovnitř 
nebo ven. Jestliže by někoho napadlo chtít shodit Draca dolů, jen by s ním uhodil do neviditelné 
zdi. Odstraní to tvůj strach?“ 

Harry si to promyslel a rozhodl se, že ano. „Proč tam není stejné kouzlo jako tady?“ zeptal se, 
spíš jen tak ze zvědavosti. 

Snape po něm bleskl pohledem, který říkal, že Harry není příliš bystrý. „Je tam. Věř mi, není nic 
strašnějšího, než možnost, že by některý student spadl ze Sovince, nebo kdyby sám skočil. Já 
přesto ty ochrany ještě zesílím, jak jsem slíbil.“ Jeho hlas zněl hedvábně: „A na oplátku uděláš 
něco ty pro mě.“ 

„Dobře, pomlčím o tom falešném věšteckém snu.“ 

„Něco jiného. Budeš si každý večer brát Pravdivé sny.“ 

Harry ztuhl. „Ty na studentech neexperimentuješ, pamatuješ? Nemůžu si to brát, když jsem měl 
věštecký sen!“ 

„To, co jsi měl, byla paranoidní halucinace,“ opáčil Snape. „Něco ti běhá po rozumu, maskuje se 
to jako věštecké sny a nepředstavitelně tě to stresuje. A mě s tebou, když musím absolvovat 
rozhovory typu Ty mě opustíš a nebo Draco zemře,“ vrčel . „Jednou už jsi mi říkal, že by sis 
přál, aby se ti přestaly zdát sny. Rozhodl jsem se, že to byl rozumný návrh. Budeš si brát 
Pravdivé sny, aby tahle noční dramata skončila. Konec debaty.“ 

„Ale ne, to není...“ 

„Uděláš, co jsem řekl,“ přikázal Snape a podíval se na něj přísně. Pak s podivně vyhýbavým 
pohledem dodal: „Trvá týden, než se ten lektvar připraví. Až ho připravím, vezmeš si každou 
noc jeden, dokud ti nedám jiné instrukce. Je to jasné?“ 

Harrymu připadalo divné, že kdykoli si předtím řekl o Pravdivé sny, měl jeho otec nějaké při 
ruce. 
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„Co se stalo s Nenapadlo vás, pane Pottere, že mám základní lektvary vždycky u sebe?“ 
vyzvídal Harry, poněkud zaskočen, když se na Snapeově krku objevil náznak rudnutí. Pak ten 
muž ale sevřel sanice, předvedl své železné sebeovládání, a skvrny zmizely. Harry byl ještě 
zvědavější než před tím, a tak naléhal, „Tati? Něco není v pořádku?“ 

„Kromě tvé neposlušnosti?“ zeptal se Snape ledově. „Ne, nic podstatného.“ 

Harry jasně cítil, že to není pravda, nebo ještě lépe, že je to pořádná lež. Ale bylo také podivné, 
že to poznal. Na rozdíl od Draca byl Snape výborný lhář. Musel být. A teď se nebyl schopen 
podívat Harrymu do očí. A ta poznámka o neposlušnosti... to bylo hodně divné, Snape s ním 
tímto způsobem už dlouho nemluvil, teď se na věcech většinou dohodli. 

Ať už se stalo cokoli, mělo to něco společného s tím lektvarem, došlo Harrymu. „Proč nemáš 
připravené nějaké pravdivé sny?“ zeptal se mírně. 

„To není tématem našeho hovoru. Nech to být.“ 

Harry zavrtěl hlavou. 

„Jamesovi bys také takhle vzdoroval?“ vyštěkl Snape otázku takovým způsobem, aby bylo 
jasné, že chce tuto debatu ukončit jednou pro vždy. 

„Já nevím, neznal jsem ho dost na to, abych to stačil zjistil,“ odpověděl Harry smírně. „Ale na 
tom nezáleží, protože teď jsi můj otec ty. A to neznamená, že se jenom budeš starat ty o mě, 
ale také, že se budu já starat o tebe. Jenže ty mi ani neřekneš proč nemáš ten pitomý lektvar. 
Jak myslíš, že se potom cítím? Myslíš, že se pak cítím jako tvůj syn, tati.“ 

„Nemohu uvěřit, že moje návyky při výrobě lektvarů mohou být zdrojem tvých obav,“ vrčel 
Snape a vstal tak prudce, až se křeslo převrátilo na kamennou podlahu. „Takže nemám žádné 
Pravdivé sny u sebe. Vzal by sis je, kdybych měl?“ 

„A proč je nemáš?“ 

„Pravděpodobně proto, že jsem je přestal vařit, ty bezduchá, pitomá, náhražko studenta!“ 

„Proč?“ zeptal se Harry a tentokrát byl jeho hlas tak naléhavý, že by se dal pokládat za křik. 
„Řekni mi, do háje, proč!“ 

„Neřvi na mě,“ zaječel Snape a ukázal třesoucím se prstem na dveře. „Jdi mi z očí! Hned, 
Pottere, hned teď!“ 

Ta slova se Harryho dotkla a vynesla na povrch jeho vlastní sarkasmus. „A tvoje další věta 
bude, že si nezasloužím být tvůj syn? A co řekneš, abys mě odsud dostal, když to nebude 
fungovat?“ 

Vypadalo to, že Snapeovi došlo, kam až by věci mohly dojít. Nebo kam vlastně už došly. „Já se 
nechci hádat,“ řekl tiše a rukou si přetřel unavené oči. „Jen bych chtěl být sám, Harry. Jdi 
prosím tě spát.“ 

„Ne.“ 

„Co jsi mi to řekl?“ 

„Ne,“ zopakoval Harry klidně. „chci, abys mi řekl, co je v nepořádku. Řekni mi o tom lektvaru.“ 
A když Snape nic neříkal, dodal Harry. „Prosím. Prosím, Severusi.“ 

Zdálo se, že to poslední slovo něco otevřelo. Snape zdvihl křeslo, které předtím převrátil a 
posadil se do něj a díval se na Harryho očima, muže o desítky let staršího, než ve skutečnosti 
byl. „Já...“ odkašlal si a pokračoval těkavým tónem. „Harry, vždycky jsem si myslel, že jediné, 

293 Kapitola 62. Z DEŠTĚ POD OKAP



co po tobě chci je, abys měl respekt k mým názorům. Ale teď potřebuji, abys respektoval mě, 
přesto, že se mi to zdá o hodně těžší.“ 

Harry nad tím přemýšlel, ale jediné, co dokázal odpovědět, bylo, „Nerozumím ti, co tím 
myslíš...“ 

Snape mávl rukou do vzduchu, jako by nevěděl, kde začít. „Ten lektvar. Byl bych raději, kdybys 
to nevěděl. Ukazuje mě to ve špatném světle. Možná, kdybych nebyl Mistr lektvarů, bylo by to, 
co jsem udělal omluvitelné...“ 

Harry tomu stále nerozuměl, až ho pak nakonec něco napadlo. „Ty... ty jsi pokazil vaření? Jsi 
přece taky jenom člověk. Myslím, že už jsi mě viděl udělat horší a mimo to, už jsem tě přece 
zažil pokazit vaření, tenkrát s tou Vlčí zhoubou.“ 

„Uvařil bych Pravdivé sny i v bezvědomí,“ zavrčel Snape, i když ne příliš přesvědčivě. 

„Tak co se děje?“ 

Snape náhle vypadal, jako že ho něco velmi zaujalo na zdi. „Ty ani netušíš, jak dlouho jsem ho 
bral. A nemáš tušení, z čeho je složen.“ Podíval se zpátky na Harryho. Pak následovala další 
dlouhá pauza. „Asi jsi si všiml, že v poslední době nejsem zrovna v nejlepší náladě.“ 

„Takže to nejsou jen smrtijedské aktivity, které tě pohlcují,“ hádal Harry, stejně jako se před tím 
dohadoval, že by to mohl být pocit, že je vyřazen z této války, co mu dělá starosti. Posmíval se 
přece kvůli tomu Siriusovi. „Má to něco společného s tím lektvarem.“ 

„Je to nedostatek toho lektvaru,“ přiznal Snape. „Přestal jsem ho dobrovolně vařit, abych neměl 
možnost si ho brát. Protože se z toho stal... zvyk, jak jsem nedávno pochopil. Popravdě, došlo 
mi to, když jsem ti říkal, abys byl opatrný a nestal se závislý na léčivých lektvarech. Uvědomil 
jsem si, že používám Pravdivé sny už déle než rok. Věř mi, že to dlouho bylo nezbytné. Musel 
jsem být schopen podat Řádu naprosto detailní hlášení o každém jednom setkání smrtijedů, 
které jsem navštívil. Pokoušel jsem se ho přestat brát, když byla má práce u konce.“ Vzdychl. 
„Jenže pak jsem začal mít hrozné noční můry o Samhainu a tak jsem se rozhodl pokračovat. A 
poté...“ nepatrně trhl rameny a sjel v křesle o trochu níž, „jsem už byl tak zvyklý ho brát, že 
jsem se ani nesnažil s tím přestat. Až do nedávna.“ 

„Aha,“ zamumlal Harry. „Ty jsi...“ nedokázal říct slovo závislý, přestože Snape to dokázal. To 
slovo znělo jako rozsudek, i když věděl, že by bylo špatné přemýšlet tímto směrem. Ale Snape 
mu řekl, že očekává jeho respekt, takže si Harry dával pozor, aby neřekl něco, co by znělo, že 
se jeho respekt ztratil, nebo zmenšil. „Takže, ty jsi... no, nemocný z toho nedostatku, 
předpokládám.“ Udělal nakonec kompromis. 

Snape přikývl a posadil se rovněji do pozice, která se téměř blížila té, v které sedával obvykle. 
„Vrbenka nachová, to jak jsem ji náhle přestal užívat, ovlivnilo mou náladu... řekl bych, že jsem 
o něco prchlivější, než bych chtěl.“ 

„Jsem rád, že jsi mi to řekl,“ oznámil Harry, hlasem tak vřelým, jakým to jen dokázal. A pak mu 
došlo, že není správné, nevysvětlit Snapeovi proč, když ho k vysvětlení donutil a tak 
pokračoval. „Jsem rád, když vím, co se s tebou doopravdy děje. Protože já jsem vážně začal 
přemýšlet o tom, že se kvůli tomu, jak jsem ti zničil ty knihy, zlobíš víc, než jsi mi řekl. Už jsem 
dokonce poprosil Draca, aby mi půjčil nějaké peníze, abych ti je mohl koupit, ale on mi řekl, že 
to nebude k ničemu.“ 

Jeho otec se na něj podíval trpce. „To sis nemohl doopravdy myslet.“ 

„No... slyšel jsem, že jsi křičel na Nevilla a zahodil jeho knihu, když ji poničil a tak jsem si 
myslel, že jsi se tak choval proto, že se zlobíš kvůli tomu, co Lumos udělalo tvým knihám.“ 
Harry rozhodil ruce, ale pokračoval, rozhodnutý vysvětlit to Snapeovi tak, aby to pochopil. 
„Když jsem vyrůstal, nesměl jsem se dotýkat ničeho v Dursleyovic policích. Ani knih. Říkali, že 
by moje malé špinavé prsty umazaly stránky, ačkoli jediný, kdo všude rozpatlával čokoládu, byl 
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Dudley. Vážně si nemyslím, že jsi stejný, ale opravdu jsem se cítil špatně, když jsem věděl, že 
jsem zničil tolik z tvých věcí. Myslím, že je to zvyk. Něco, jako ty a ten lektvar.“ 

„Když už o něm mluvíme,“ doplnil rychle Snape, „budu jich mít za týden pár hotových a ty si je 
vezmeš.“ 

„Teď ne... znovu ne. Možná bys ho neměl dělat,“ navrhoval chlapec. „Vždyť víš... no... 
pokušení?“ 

„Myslím, že se dokáži ovládnout,“ suše poznamenal Snape. „Můj nedostatek, jak jsi to nazval, 
je pod kontrolou. Jen bylo jednoduší, nemít je zatím u sebe. Ale pokud ho teď potřebuješ...“ 

„To, že mě poslední sen oklamal, neznamená, že skončili všechny moje věštecké sny.“ Dodal 
Harry. „Ten o zrušení adopce je jeden z nich. Jsem si tím naprosto jistý. Kvůli tomu Lotion Potion, 
pamatuješ?“ 

„Já vím, co je nejlepší...“ začal Snape ale Harry ho přerušil. 

„Jako jsi věděl, co je nejlepší s Ronem?“ 

Snape přivřel oči. „A co se týče trestu pana Weasleyho, možná jsem měl víc, než jeden záměr.“ 
To bylo všechno, co připustil. „Ve skutečnosti jsem myslel, že čas, strávený ve sklepení, i když 
ho stráví opisováním vět, pomůže tomu tvrdohlavému mladému muži vidět to, co bylo přímo 
před jeho očima.“ 

„Vím, že jsi to tak myslel,“ naklonil se Harry dopředu, ruce si opřel o kolena a díval se otci do 
očí. „Ale neměl jsi pravdu. Nechci, aby ses urazil, ani nechci, aby si se zlobil a mám k tobě 
respekt, ale jediné, čeho jsi tím trestem dosáhl, bylo, že se Ron rozzuřil a dokud se zlobil, 
nedokázal tě vidět jinak, než jak byl zvyklý z hodin Lektvarů.“ 

„Nechápu, proč se v tom tak pitváme,“ poznamenal Snape. „Pokud tedy nechceš, abych 
souhlasil s tím, že víš víc, než já. V šestnácti prostě nejsi nejchytřejší na světě.“ 

„Nevím víc, než ty,“ připustil Harry. „Já jen nechci, abys mi cpal nějaký lektvar do krku.“ 

„Samozřejmě, že tě nebudu nutit, kluku pitomá,“ zkonstatoval Snape napjatě, i když poslední 
dvě slova, byla řečena o něco jemnějším tónem, než ta předešlá. „Věřím, že tvé hrůzostrašné 
sny, budou pokračovat a ten lektvar by ti mohl pomoci. A určitě bych tě nenechal si na něj 
přivyknout, pokud to je to, co ti vadí.“ 

„To vím, ale je to proto, co jsi říkal o míchání věšteckých snů a lektvarů. Dobře, tenhle o Dracovi 
nebyl věštecký, souhlasím. Ale... mohly by přijít další.“ 

„To nemůžeš vědět.“ 

„To ne,“ souhlasil Harry. „Ale pamatuješ, jak jsi říkal, že mé instinkty jsou často dobré?“ 

„Mám pocit, že mě na to nikdy nenecháš zapomenout.“ 

Harry se letmo usmál. „Tati... myslím, že bys měl o tom lektvaru říct Dracovi. On si také všiml 
tvé... no... změny nálady. A neboj, bude si tě ještě ráno vážit.“ 

Snape se na něj podíval tázavě. „Ty myslíš, že bych ho měl jít teď vzbudit?“ 

„Ne, to ne, to je jen takové mudlovské rčení. Znamená... nelam si s tím hlavu. Je hloupé.“ 

„Myslím, že tvé blábolení definitivně ukazuje, že se potřebuješ jít vyspat.“ 

„Jo.“ Harry zívl a najednou se cítil tak unavený, že si připadal víc mrtvý, než živý. „Mám ti vrátit 
ty ponožky, než půjdu?“ 
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„Ne, prostě jen jdi. Dobrou noc. Harry.“ 

„Dobrou noc,“ odpověděl mu Harry a pomyslel si, že je to o hodně lepší, než to předcházející 
Snapeovo 'Jdi mi z očí'. Dokázali se pohádat a usmířit bez toho, aby to trvalo několik dní. To 
bylo pro Harryho příjemné pomyšlení. Zamířil ke dveřím, které pro něj Snape mávnutím hůlky 
otevřel. 

Když byl znovu ve svém pokoji, podíval se na Draca z takové vzdálenosti, aby ho ani 
zmijozelské reflexy nepostřehly. Nemohl si pomoci, ale musel o svém snu přemýšlet. Bude to v 
pořádku, že ano? Ta hloupá věc nebyl věštecký sen a Snape stejně zabezpečí Sovinec. A Draco 
by nikdy neopustil sklepení... 

„Znovu si hraješ na ghúla?“ přerušil jeho myšlenky Dracův hlas. 

Zmijozelské reflexy byly lepší, než si myslel. Harry si to uložil do paměti pro případ, kdy by 
musel čelit svým novým spolužákům z koleje na jejich vlastním teritoriu. 

„Ne, jen jsem se zamyslel,“ odpověděl. 

„Pomohl ti Severus s tvým snem?“ 

„Jo...“ Harry unaveně zalezl do postele a chvíli zápasil s přikrývkou, dokud s ní nebyl spokojený. 

„Tak to je dobře...“ Draco znovu usnul.

A chvíli po něm i Harry. 

***

Harry nevěděl, jestli Snape Dracovi tu situaci s lektvarem vysvětlil, jen si všiml, že v dalších 
dnech zmijozelský chlapec nemluvil o Snapeově náladě, nebo o jeho prchlivosti. A to bylo jen 
dobře. Harry nevěděl, jak by to vysvětlil, a navíc to ani nebyla jeho úloha. 

To ráno se Snape vrátil ze snídaně ve Velké síni se spoustou balíčků, které za ním poletovaly. 
Kysele se podíval na Harryho a vysvětlil mu, že jsou to knihy. Jedno rychlé kouzlo a každý z 
úhledně zabalených balíčků, ukázal svůj obsah. Snape část z nich odvelel do kanceláře a 
vzhledem k tomu, že byla sobota, požádal Harryho a Draca, aby zbytek knih zařadili do 
knihovny. Slíbil jim, že je odpoledne vezme do Devonu, na což se Draco zakřenil a Harry zaúpěl. 
A pak je Snape znovu opustil, mumlajíc něco o tom, že se někdy cítí spíš, jako mistr školních 
trestů, než jako Mistr lektvarů. 

Draco neztrácel čas kouzlem na otvírání krabic, ale když se pokusil donutit knihy, aby z nich 
vylétly, začaly obaly rudě jiskřit. „Vypadá to, že na některých z nich, je nějaká ochrana.“ 

To bylo pro Harryho nové, že knihy mohou být strážené. Ale pustil se do toho a začal vyndávat 
obsah z krabic. Netrvalo mu dlouho, než pochopil, že po prvních pěti sekundách je jediný, kdo 
pracuje. 

„Nestane se z tebe domácí skřítek, když mi pomůžeš,“ oznámil, zatím co položil sadu černých 
knih na stůl. 

Draco zdvihl oči od útlé knihy, která upoutala jeho pozornost. „No jo, tak dobře, když na tom 
trváš.“ Ale místo toho, aby začal pomáhat, posadil se za stůl a prohlížel si hřbety několika 
výtisků, na něm ležících. „Víš, já přemýšlím, jestli je to nějaký test,“ přemítal. 

Harry se na něj zvědavě podíval. 

„Vypadá to, jako bychom měli jen zařadit knihy do polic,“ přemýšlel Draco nahlas. „Ale 
nedostali jsme žádné instrukce. Severus je pravděpodobně zvědavý, jak si s tím poradíme.“ 

296 Kapitola 62. Z DEŠTĚ POD OKAP



Harry přestal vybalovat a prohlížel si tituly knih. „Budeme je řadit podle abecedy, nebo podle 
předmětu?“ 

Draco se zlomyslně usmál. „A co kdybychom je, jen tak pro legraci, srovnali podle velikosti? 
Velké naspod a malé navrch.“ A když Harry zavrtěl hlavou, naléhal. „Vždyť víš, že na tom 
nezáleží. Když Severus chce nějakou knihu, prostě si ji jen přivolá podle titulu.“ 

„Ale vždyť jsi říkal, že jsou ty knihy chráněné...“ 

„Proti Accio ne,“ poznamenal Draco svým oblíbeným arogantním tónem. 

A tak Harry souhlasil, že by mohla být docela legrace, vidět ten výraz na Snapeově obličeji, 
když mu poskládají knihy tímto způsobem. A byla to neškodná legrace. Ne, jako když si ji dělali 
z jeho šamponu, nebo spíš z jeho nedostatku... 

„Nejhorší věc, která se nám může stát je, že nás to nechá udělat znova.“ Přemlouval ho Draco. 
„Ale třeba se bude smát, a vždyť víš, Severus by se potřeboval něčemu zasmát.“ 

Harry se na druhého chlapce podíval ostře, ale nedokázal říct, jestli mluví o Snapeově problému 
s Pravdivými sny, ale byla pravda, že by bylo dobré, vidět otce něčemu se smát... 

Harry přikývl a udělal hromádku velkých knih a odložil je stranou. Draco mu nepomáhal, ale 
Harry už to od něj ani nečekal. Zmijozelský chlapec se pravděpodobně rozhodl, že už odvedl 
svůj díl práce tím, že řekl, jak mají být knihy zorganizovány, i když jeho návrh byl ze všeho 
nejvíc vtip. Ale ještě předtím, než si Harry mohl začít stěžovat, rozezněl se magický zvonek u 
dveří a Draco se natáhl, aby viděl na pergamen, ze kterého přečetl. Hermiona Grangerová. 

„Měl bys jí říct, aby nás alespoň o víkendu nechala na pokoji,“ stěžoval si Draco, ale když jí 
otevřel dveře, byl zdvořilý. To Harryho potěšilo. 

Když Hermiona uviděla Snapeův obývací pokoj, oči se jí nadšením otevřely dokořán. Jak Harry 
předpokládal, její první slova byla. „To jsou ale úžasné knihy...“ a potom si klekla a uchváceně si 
prohlížela obsah krabic. „Více než lektvary, Úvod do obrany, některé z nich vypadají jako knihy 
z oddělení s omezeným přístupem.“ S nadšením se obrátila na Harryho. „To musí být to nejlepší 
na tom, když člověk bydlí tady. Vždycky jsem si říkala, že Snape musí mít skutečně skvělou 
sbírku. Rozšiřuje ji pravidelně? Máte pořád nějaké nové knihy, když jste tady dole?“ 

Harry zavrtěl hlavou, nadšený, že pro jednou vede s Hermionou normální hovor. Mělo ho to 
napadnout už dřív, že by měl její mysl zabavit nějakými knihami. „Tyhle jsou náhrada za ty, co 
jsem zničil. Draco ti o tom říkal. Pamatuješ?“ 

Hermiona se podívala na zmijozelského chlapce, který seděl za stolem a četl tu samou tenkou 
knížku, do které byl zabraný už předtím. Harry se naklonil, aby viděl na titul a potěšilo ho, že i 
na tuto vzdálenost byla ta malá písmenka čitelná. Krev je silnější než lektvar... Harry si nebyl 
jistý, co kniha s takovým názvem může obsahovat, ani co na ní mohlo Draca zaujmout. 

Dal dohromady pár malých knížek o různých semenech. Bývaly by se mu hodily, když luštil 
nebelvírské přání a natáhl se, aby je dal do nejvyšší police. 

A tehdy se to stalo. 

Hermiona se na něj otočila, aby se zeptala ještě na něco okolo Snapeových knih, ale místo toho 
spatřila na Harryho předloktí, ze kterého se shrnula košile, příšernou černo-žlutou obrovskou 
modřinu. 

Hermiona zděšeně zalapala po dechu a Harry si pomyslel. Kruci. Měl jsem nechat Snapea, aby 
mi jí uzdravil. Jenže on si přál, aby ho jeho otec respektoval a ne, aby si o něm myslel, že je 
ubrečené děcko. A navíc to bylo dost vysoko na to, aby to někdo mohl vidět... jenže Hermiona 
to teď viděla. 
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Harry si bleskově stáhl rukáv zpátky, ale ne předtím, než Draco, který postřehl změnu nálady 
vzhlédl od svého čtení a prohlédl si celý ten výjev. 

„Harry...“ začala Hermiona. 

Tenhle tón už znal. Znamenal, že už má dost jeho lží a vytáček. Znamenalo to, že už nebude 
zticha. Znamenalo to, že něco udělá. Znamenalo to, že půjde a řekne někomu, že ho Snape 
týrá. Pro smilování! A nebo obviní Draca s tím, že Snape s tím nic nedělá. A půjde a řekne to 
Brumbálovi, nebo možná Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin a ta příšerná čarodějka 
přijde zpátky a vezme ho odsud a nechá Snapea podepsat nějaký hrozný papír, na kterém bude 
napsáno, že nebyl dobrý otec, nebo něco takového. Harry to jasně viděl ve své hlavě. 

Měl bych jí to říct, rozhodl se Harry náhle. Severus to pochopí. To, že to bude vědět, nebude 
žádný opravdový problém. Hermiona zachová mé tajemství, stejně jako Ron. 

„Je to takhle,“ přerušil ji uprostřed řeči. „Já tvrdě pracoval na tom, aby se má magie vrátila...“ 

„A rozhodl se zkusit létat,“ přerušil ho Draco a v jeho stříbrných očích zářila hrozba, že pokud 
Harry nezmlkne, Draco najde cestu, jak ho k tomu přinutit. „Ještě ke všemu na mém koštěti. 
Pokud by se mě byl zeptal, řekl bych mu, že jsem ho už před lety zaklel, aby každého, mimo 
mě, shodilo. Základy života ve Zmijozelu.“ Vysvětloval Draco. 

Hermiona se tvářila nedůvěřivě a nebylo divu. Ani ve svých nejlepších dobách Draco nebyl nijak 
dobrý lhář. A v celém tomhle vyprávění, byl také slyšet spodní vzteklý tón, že to znělo až 
podezřele. Možná si Hermiona bude myslet, že je Draco stále ještě rozzlobený, protože si Harry 
půjčil jeho koště bez dovolení. Harry samozřejmě věděl pravdu. Zmijozelský chlapec pěnil, 
protože Harry málem přiznal pravdu o tom, že se jeho magie vrátila. 

„Aha, takže ty jsi spadl z koštěte?“ zopakovala Hermiona takovým tónem hlasu, jako by měla 
problém takovou hloupost jen zopakovat. „A to se stalo kde? Tady v obýváku?“ 

Draco se zasmál tak neupřímně, až to s Harrym trhlo. „Prosím tě, Severus nás občas bere ven, 
copak se ti nikdy nestalo, že jsi sem přišla a nikdo tu nebyl?“ 

Hermiona pomalu přikývla, ale pořád se tvářila podezřívavě, když naléhala. „A kam vlastně 
chodíte?“ 

„To musí zůstat tajemstvím,“ informoval ji Draco. „ Promiň, asi jsme, co se týče Harryho 
ochrany, trochu paranoidní, ale předpokládám, že proti tomu nebudeš nic namítat.“ 

Když Hermiona ještě pořád vypadala pochybovačně, Harry pokračoval: „Poslouchej, já vím, že 
ta modřina vypadá hrozivě, ale ty tomu nerozumíš...“ 

„Zmlkni, Pottere,“ okřikl ho Draco. 

„Chtěl jsem jenom říct...“ 

„Je jen jediná věc, kterou můžeš říct,“ varoval ho Draco temně. „A to, že už se nikdy nedotkneš 
mého koštěte!“ 

Harryho napadlo, že je to ten druh rozhovoru, který nikdy nechtěl mít před posluchači. Celé se 
to nějak pokazilo. A tak obrátil oči v sloup, když zavrčel. „Už se nikdy nedotknu tvého 
zavšiveného koštěte. Však víš, že někteří z nás mají kulový blesk.“ 

„A z jakého důvodu jsi si létání nezkusil na svém kulovém blesku?“ vyzvídala Hermiona chytře. 

„Dracovo koště bylo při ruce,“ vymýšlel si Harry. Pak se mu ulevilo, že alespoň něco z toho, co 
řekne, je pravda. „Brává si ho s sebou, když my tři opouštíme sklepení.“ 
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„Aha, chápu,“ řekla Hermiona, tónem, ze kterého bylo jasné, že mu nevěří ani písmenko. 

A tak si Harry nedokázal představit, jak to vlastně skončí.

Kapitola 63. ÚŘAD PRO ZÁLEŽITOSTI KOUZELNICKÝCH RODIN

Hermiona se už dlouho nezdržela, ačkoli ještě před odchodem počastovala Harryho několika 
naléhavými pohledy, jakoby si přála aby jí to vysvětlil. A on by to pravděpodobně udělal, kdyby 
mu Draco nestál za zády. Připadalo mu, že nechat Hermionu odejít bez vysvětlení je hloupost. 
Dokonce si tím byl skoro jist. Jenže zrovna tak si byl jist, že pokud se jí to pokusí vysvětlit, Draco 
ho znovu přeruší a bude vykládat nějaké nesmysly o pádu z koštěte nebo o něčem ještě daleko 
nepravděpodobnějším. 

Samozřejmě, že se mohl rozhodnout a prostě to všechno říct, jenže s Dracovým problémem se 
sebeovládáním? Ještě by ho nakonec proklel, bohové vědí, že to má z Devonu nacvičené, a to 
by vážně nebylo moc příjemné. Poslední, co si Harry přál, bylo poskytnout Hermioně nějaký 
důkaz a potvrdit její podezření, že je skutečně terčem násilí. Ještě, že to nakonec dopadlo 
takhle a Hermiona už je pryč. 

V momentě, kdy se za ní zavřely dveře, otočil se na Draca a probodl ho pohledem. „Měli jsme jí 
to říct.“ 

„Nebuď blbej,“ vyjel na něj Draco a popadl knihu, kterou si četl už před tím. Zběžně se na 
Harryho podíval. „Severus si nepřeje, aby ta mudlovská holka věděla o tvé magii.“ 

„Takhle jí neříkej!“ vybuchl Harry. 

„A proč by ne?“ ušklíbl se Draco a očima při tom sledoval text v knize. „Ona je, co je.“ 

„Jenže ty si myslíš, že to znamená, že je něco méně než ty a já, nemysli si, že to nevím!“ 

Draco jen pokrčil rameny a otočil stránku. 

Harry se s otráveným výrazem otočil směrem k Salse, která se tiše vyhřívala ve své krabici. Pak 
mávl rukou Dracovým směrem a hadím jazykem zasyčel přivolávací kouzlo: „Kniho, pojď ke 
mně!“ 

V ten okamžik kdy skončila Krev silnější než lektvar v jeho ruce, hodil ji do spodní police 
knihovny, před kterou stál a zavrčel, „musím to probrat se Severusem, až se vrátí z dozoru nad 
školními tresty, už nechci Hermioně lhát. A stejně to nefungovalo, stejně přemýšlí, co se tady 
dole děje!“ 

„A nezačala by,“ zlobil se Draco, zatímco přišel až k Harrymu, „kdyby sis nechal svá zranění 
vyléčit, tak, jak jsem ti řekl! Můžeš mi, do háje, říct, co se to s tebou děje? Vystavuješ na odiv 
svá zranění z bitvy? Možná, že jsi opravdu ten malý, po pozornosti dychtící blbec, za kterého 
jsem tě celé ty roky měl. A nebo je pro tebe tahle tvoje kamarádka tak důležitá, že chceš, aby 
uhodla, že tvá zranění pocházejí od odražených kleteb! Je to ten důvod, proč jsi jí je ukázal, 
Pottere?“ 

Harry si nebyl jistý jak reagovat. „Ona...“ odkašlal si, poněkud zahanben tím, co musí vyslovit. 
Jenže to vypadalo, že Draco vůbec nepochopil, v čem je ten hlavní problém. „Ona nemá 
podezření, že jsem začal praktikovat magii, ona si myslí, že mě tu bijete!“ 

Draco na chvíli přestal dýchat. 

„Jo,“ zdůraznil Harry, když teď konečně získal pozornost druhého chlapce. 

„Když víš, že si to myslí, proč jsi jí neřekl, že nejsi?“ 

„Možná proto, že pokaždé, když jsem to zkusil, začal jsi plácat nějaké blbosti o přeměněných 
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postelích, co mě shodily na zem!“ 

„Možná, že jsem tak plácal, protože ty bys jí, do hajzlu, řekl celou pravdu, místo toho, abys jí 
řekl jen tu část, co potřebovala slyšet. Je vážně dobré vědět o tobě celou pravdu, Pottere. 
Možná, že jsi napůl Zmijozel, ale v hloubi duše, jen ona je tvůj opravdový kamarád. Ona a 
Weasley.“ 

„Tobě jsem taky řekl celou pravdu, ty kreténe!“ řval na něj Harry, namíchnutý Dracovým 
pocitem nejistoty. „Přestože si to Severus nepřál a nemysli si, že na mě za to nebyl pěkně 
nepříjemný! Řekl jsem ti o proroctví, které od základu převrátilo můj, už takhle zkurvený, život. 
A jestli tě to, do prdele, zajímá, tak Ronovi a Hermioně jsem o něm nikdy neřekl. Nebo ne tolik, 
co tobě, takže se vzpamatuj. Mám tě taky rád.“ Když mu došlo, že Draco je tím výbuchem 
poněkud ohromený, trochu se uklidnil a dodal: „Ron moje tajemství neprozradil ani Hermioně, a 
ona je stejně důvěryhodná. A myslím si, že to víš, stejně jako já. Nechceš abych jí to řekl, 
protože tě těší vědět víc, než ona, a protože máš pocit, že jsi mi kvůli tomu blíž než ona.“ 

Draco už se vzpamatoval z předchozího úžasu, opřel se o zeď a zdvihl jedno obočí ve výjimečně 
teatrální póze. „Ty dokážeš dát do všeho takový sentiment, Pottere,“ protáhl. „Opravdu si 
myslíš, že mě, byť i jen na chvilku, napadlo soupeřit s nebelvírskými?“ pohrdavě se té myšlence 
zasmál. 

„Jo,“ odpověděl stručně Harry a ignoroval Dracovy lži. „A nejenom, že tě to napadlo, ale jsi tím 
posedlý. A máš k tomu dobrý důvod. Dobře si pamatuji, co jsi mi říkal o tvém příjmení, že je to 
vlastně taková vstupenka do Azkabanu, a že já jsem ten jediný, kdo tě před tím může 
ochránit.“ 

Harry postřehl, že Draco udělal svůj nejlepší znuděný obličej. 

„Nemusíš soupeřit s Ronem a Hermionou,“ odvážil se Harry. „Tohle přece není žádná soutěž.“ 

„Chceš říct souboj,“ hořce ho přerušil Draco. 

„Ne, soutěž,“ zdůraznil Harry, „protože všichni moji přátelé jsou pro mě stejně důležití. Ty 
stejně jako oni. A, pro smilování, jsi teď přece můj bratr.“ 

Draco se tvářil vztekle. „Tak si to hlavně pamatuj, až budeš mezi Nebelvíry.“ 

„Nezapomenu na to,“ slíbil mu Harry, ale pak se zamračil. „Možná se budu muset vrátit dříve, 
než měl Severus v plánu, pokud se nám nepodaří nějak vyřešit tu situaci kolem Hermiony.“ 

Draco si odfrkl. „Ale prosím tě, copak si myslíš, že ta mrzimorská čarodějka by i jen na chvíli 
věřila, že tě Severus mlátí? Myslím, že ne, poté, co přímo před ní předvedl, jak tě miluje.“ 

Harry si popravdě nebyl jistý, čemu by sociální pracovnice věřila. „No, mohla by si myslet, že jsi 
to ty, kdo mě bije. A že si s tím Severus nedokáže poradit.“ 

„A proč by si to měla myslet?“ pak, ale tiše zaklel: „Do háje, co když četla moje školní 
záznamy?“ 

„Jo, nebyl jsi zrovna, nejmilejší chlapec ze školy,“ odpověděl mu Harry prostě a byl rád, že 
nemusí připomínat další motiv, který by mohl čarodějku napadnout. Že je Draco žárlivý, protože 
Snape adoptoval jen Harryho a jeho ne. Když o tom tak mluvili, Harry zaúpěl, „pamatuješ si na 
ten sen, co jsem ti o něm říkal, ten o zrušení adopce?“ 

Draco zbledl. „Ty si myslíš, že by Úřad mohl dát na ty pomluvy a rozhodnout, že Severus není 
dost dobrý otec?“ 

„Myslím, že bych byl radši, kdyby se k nim ta Hermionina vyšinutá obvinění vůbec nedostala,“ 
pokýval Harry hlavou. „Až přijde Severus domů, pomůžeš mi ho přesvědčit, že bychom jí měli 
říct pravdu?“ 
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Draco vypadal při vyhlídce na to, že by měli nebelvírské dívce sdělit pravdu, trochu roztrpčeně, 
ale přikývl. 

Váhavě. 

Hodně váhavě. 

Pak se samozřejmě zachoval jako správný Zmijozel a chtěl hned něco na oplátku. Ale v tomto 
případě to bylo něco, co Harry těžko mohl odmítnout. „Zapomněl jsi při Accio držet hůlku,“ 
poukázal. „Bylo by lepší, kdyby sis na to nezvykal, aby si tvé magie bez hůlky nevšiml někdo 
další.“ 

Harry přikývl. „Jo, to máš pravdu. Díky.“ 

Draco jen přikývl, přivolal si knížku zpátky a pokračoval ve čtení. 

***

Harry se nemohl otcova návratu domů dočkat. Byl už i v pokušení zavolat ho krbem, jenže tohle 
přece nebylo tak naléhavé. Nemohl tvrdit, že jeho nebo Dracův život jsou v nebezpečí a to byla 
podle Severuse jediná věc, kdy ho směli vyrušit, pokud je se studenty. 

I když teď právě jen dohlížel na studenty, kteří byli po škole, stejně se Harry rozhodl, že bude 
lepší počkat. 

Ale jak dlouho mu to bude trvat, než přijde domů? Už bylo dost po poledni, a copak neslíbil, že 
je vezme do Devonu? Pochmurně přemýšlel nad tím, že možná, vzhledem k tomu v jaké náladě 
ten člověk v poslední době byl, neproběhla poškola příliš dobře. Bylo mu vážně líto všech 
studentů, kteří byli donuceni drhnout stoly pod ostražitým Snapeovým dohledem. 

To mu připomnělo, jak se k němu Snape choval minulou noc. Jasně, že byl prchlivý a neodpustil 
si jedovaté komentáře jako: jdi mi z očí, nebo mluvil bys s Jamesem také tak... ale přesto 
všechno byl v jiných věcech nápadně tolerantní. A nakonec se otevřel natolik, že prozradil něco 
ze svého soukromí. To bylo vážně úžasné. A ještě lepší bylo, že nakonec Harrymu vyhověl a 
přestal mu nutit Pravdivé sny. 

Dohodli se... tak jak to Snape řekl, když se Harry poprvé ptal na pravidla. Harry z toho měl 
vážně radost. Nejenom proto, že teď svého otce znal lépe, tak jak si přál, ale také proto, že se 
Snape dokázal chovat jako skvělý otec, i když byl pod velkým tlakem. 

Zdálo se mu, že spolu vycházejí výborně, opravdu výborně... 

Tím spíš mu, ale dělala starosti bezprostřední budoucnost. Protože, kdy jemu věci vycházely? 
Kam až sahala jeho paměť, vždycky, když začal v něco doufat, jeho naděje byly bezprostředně 
pohřbeny. 

A tak, když později odpoledne Snape vešel do dveří, Harry se k němu hned hrnul a opřekot mu 
vysvětloval, „Hermiona tady byla a viděla moji modřinu a já jsem si absolutně jistý, že z toho 
bude nějaká nepříjemnost! Ona už si předtím všimla, že jsem byl celý bolavý, ale vypadá to, že 
tohle pro ni byla poslední kapka...“ 

Snape si pověsil plášť a pak Harryho přerušil, „slečna Grangerová už za mnou v této záležitosti 
byla.“ 

„Ó Bože,“ zaúpěl Harry. Zčásti byl rád, že měla Hermiona dost rozumu, aby se svými 
podezřeními šla za Severusem, ale na druhou stranu se cítil být ponížený tím, že jeho přátelé 
byli na jeho otce tak hnusní. Jakoby nestačilo to Ronovo nařčení ze zneužívání, teď tohle... 
„Promiň, je to moje vina,“ polkl Harry. „Měl jsem tě nechat to zranění vyléčit, když jsi mi to 
nabízel.“ 

301 Kapitola 63. ÚŘAD PRO ZÁLEŽITOSTI KOUZELNICKÝCH RODIN



„Evidentně,“ to byla Snapeova celá odpověď, zatím co si šel ke krbu objednat čaj. 

Draco se na ně díval zpoza svého čtení, ale neříkal nic. 

Snape objednal tři šálky, jeden podal Dracovi a Harrymu gestem pokynul, aby si přisedl k nim 
ke stolu. „Neobviňuj sebe za domněnky slečny Grangerové,“ doporučil mu klidně. 

„Ty... to nezní, jako by tě to naštvalo,“ osmělil se Harry. 

Mistr lektvarů pokrčil rameny. „Předpokládal jsem, že tvoji přátelé budou proti mně negativně 
naladěni. Mohlo by to být horší.“ Harry si pomyslel, že tím asi myslí Rona, ale Snape 
pokračoval: „A, konec konců, měla alespoň tolik slušnosti, že si šla promluvit se mnou, než aby 
poslala nějakou oficiální stížnost.“ 

Harry měl pocit, že to zní nadějně. „Takže jsi jí řekl pravdu?“ 

„Neměl jsem pocit, že to je nezbytné,“ protáhl Snape a usrkl si čaje. „Řekl jsem jí, že nejsem 
spokojený s tím, že by některý z mých synů měl být bezbranný a že tě proto učím boji zblízka.“ 

„A ona to spolkla?“ 

„To je výhoda polopravdy,“ poukázal Snape. „A také jsem jí řekl, že jsme se dohodli, že budeme 
uzdravovat jen ta nejhorší zranění, protože všechny použitelné lektvary jsou návykové.“ 

Harry si vydechl úlevou. „Tak to snad bude v pořádku, aspoň doufám,“ mrmlal. 

„Jen nechápu, proč jste jí to takhle neřekli vy?“ poznamenal náhle Snape, když s bouchnutím 
položil svůj šálek zpátky a díval se na Draca. „Místo toho, abyste jí vykládali nekonečné 
množství nesmyslných historek.“ 

Draco zrudl. „Však víš, někdy myslím kolenem...“ 

Snapeův pohled ještě ztvrdl. „Pokud jste si toho nevšimli,“ zlobil se, „slečna Grangerová je 
velmi chytrá mladá dáma! Přivítal bych, kdybyste se k ní tak v budoucnosti chovali a ušetřili mě 
nutnosti žehlit vaše pitominy! Musím říct, že ta mladá dáma byla velmi zvědavá, proč jste jí 
vlastně vy dva,“ a jeho vzteklý pohled teď patřil Harrymu, „neřekli, že učím Harryho 
sebeobranu.“ 

Ježkovy oči. Harry ztuhl a pak vzdychl, „a jak jsi jí vysvětlil, proč jsme jí to neřekli?“ 

Snape se na něj znechuceně podíval. „Toho dne, kdy já nepřelstím šestnáctiletou studentku z 
Nebelvíru, podám rezignaci,“ ušklíbl se a znovu si podal hrneček. Napil se a nechal Harryho 
chvíli čekat. „Řekl jsem jí, že Draco se stydí za to, že se kouzelník učí takovou věc. A ty, Harry, 
že jsi se bál, že pokud by se to nebelvírští dozvěděli, měli by pocit, že už se tvoje magie nikdy 
nevrátí. A že by se tato demoralizace mohla odrazit ve výsledku války.“ 

„Myslí ti to rychle, Severusi,“ pochválil ho Draco. Na Harryho se pousmál a jako by chvíli před 
tím nedostal vynadáno, úplně překypoval nadšením. Harry ho téměř slyšel. Vidíš Harry? 
Severus má všechno pod kontrolou, takže té mudlovské holce nemusíme říkat vůbec nic... 

Harry se nechtěl vzdát tak snadno: „Já si ale stejně myslím, že bychom měli říct Hermioně 
pravdu,“ snažil se prosadit svou. 

„Ne,“ odsekl Snape 

„Podívej, jestli si teď myslí, že mě učíš mudlovský způsob boje, nebude trvat dlouho, než tě 
začne podezřívat, že jsi při tom na mě trochu moc tvrdý, a že je to proto, jak jsi nenáviděl 
Jamese.“ 
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Snapeovy oči potemněly způsobem, který se Harrymu zdál nebezpečný. „A jak to, že slečna 
Grangerová ví o mojí nenávisti k Jamesovi? Řekl jsi mi, že jsi to, co jsi loni viděl, nikomu 
neprozradil!“ 

„Já nic neprozradil!“ bránil se Harry poněkud vyděšeně. „Severusi, to přece vědí všichni! Tedy 
ne o tomhle incidentu, ale o tom, že jsi Jamese nesnášel. Dokonce i ta sociální pracovnice o 
tom věděla, ptala se mě, jestli se nebojím, že nás dva budeš srovnávat.“ 

Po těch slovech se Mistr lektvarů uklidnil. „Harry, o tvé magii nebudeme nikomu vykládat, 
rozumíš, nikomu! Kdyby sám Merlin prošel těmito dveřmi, a gratuloval ti k tvému Lumos, 
zeptáš se ho, o čem to mluví! Je ti to jasné?“ 

„Ale tati,“ dohadoval se s ním Harry, „jsem si jistý, že to nebude dlouho trvat a Hermiona si 
zase začne myslet...“ 

„Je mi jedno, co si tvoji přátelé myslí!“ vybuchl Snape. „Nebo kdokoli jiný!“ 

„Tak bys s tím možná měl začít,“ zaječel na něj Harry. „Protože jestli se Úřad doslechne o 
Hermioniných podezřeních, tak mě od tebe pravděpodobně vezmou!“ 

Snape se nadechl, aby se, jak Harry předpokládal, znovu rozkřičel, ale v tu chvíli se lekl toho 
samého zvuku, který přinutil Draca vzhlédnout od čtení a Harryho nadskočit v křesle. 

V hlavách se jim rozezněl magický dveřní zvonek. 

Harry se podíval na pergamen a doufal, že tam bude napsáno Hermiona Grangerová. 

Jenže nebylo, vyděšeně četl jména, která v jeho hlavě rozezněla umíráček Amélia 
Thistlethorne, Richard Steyne. 

Harry měl pocit, že omdlí a ten pocit se ještě zhoršil, když viděl Snapea, jak v klidu vstává. 

„Neotvírej,“ prosil. 

Snape se na něj podíval. „To by nám asi příliš nepomohlo.“ Když Harry poraženecky zavřel oči, 
jeho otec dodal, „ať se stalo cokoli, překonáme to. A teď se na mě, Harry, podívej!“ 

Harry to udělal. 

„Uzavři svou mysl,“ naléhal na něj Snape. „A ovládni svoje rysy. Bude hlídat každý tvůj výraz, 
aby zjistila jestli se tu děje něco špatného. Vím, jak jsi rozrušený, ale před ní se musíš chovat 
naprosto uvolněně. Rozumíš mi?“ 

„Jo,“ zaúpěl Harry a pokoušel se dát dohromady. Nebyl si jistý, jak moc se mu to podařilo, ale 
zachytil Dracovo přikývnutí, kterým se mu pokusil dodat odvahu, a tak se na něj usmál zpátky, 
aby si to usmívání procvičil. V tu chvíli Snape otevřel dveře. 

Stála tam sociální pracovnice, jako obvykle se křiklavá barva jejích vlasů tloukla s barvou 
oblečení. Doprovod jí dělal blond muž, jen o málo větší než ona. 

„Slečno Thistlethornová,“ přivítal ji Snape, a v uctivém gestu se jí mírně uklonil. „Rád vás vidím, 
prosím, pojďte dál.“ 

Harry si povšiml, že se neusmívá ani sociální pracovnice, ani její doprovod, který se rozhlížel, 
jako by hledal nějaké důkazy o týrání právě tady, v obývacím pokoji. 

„Profesore Snape,“ odpověděla bez výrazu. 

Harry si vzpomenul na Dracovo chování k hostům a tak udělal pár kroků dopředu. Raději se 
bude chovat, jako by se tu cítil jako doma, tedy on se tu vlastně cítil jako doma, ale bude lepší 
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chovat se tak, aby si toho ti dva všimli. „Mohu vám vzít plášť?“ zeptal se jí zdvořile a pokoušel 
se znít nejen zdvořile, ale také uvolněně. 

Sociální čarodějka si svůj plášť vysvlékla a ukázala tak šaty ve stejně otřesném odstínu 
červené, ale kouzelník odmítl příkrým gestem hlavy. „Můj nový asistent, pan Richard Steyne,“ 
přestavila ho Thistlethornová. „Tohle je pan Potter. Profesora Snapea samozřejmě znáte a 
troufám si říci, že pana Malfoye si pamatujete z vlastních školních let.“ 

„Rád vás znovu vidím, pane Steyne,“ protáhl Snape hlubokým hlasem, který zněl upřímně, 
nějak však v tom skutečné radosti bylo málo. 

„Pane profesore,“ odpověděl Steyne úsečně a stroze. 

Draco povytáhl obočí. „Myslím, že si vaše jméno pamatuji, i když si nemyslím, že bychom spolu 
někdy mluvili.“ 

„Ne, studenti sedmého ročníku se obvykle s dětmi z nižších ročníku nesbližují,“ přerušil ho 
Steyne a prohlížel si okolí pořád stejně kriticky. Pak se zadíval na Harryho jizvu. 

Harry potlačil potřebu vzdychnout a zdvořile se zeptal: „Pan Darswaithe vaše oddělení opustil?“ 

Čarodějka se zatvářila poněkud otráveně. „Úřad pro záležitosti kouzelnických rodin není 
oddělení,“ opravila ho. „Je to přidružený orgán ministerstva.“ 

Harry přikývl, jako by tomu rozdílu rozuměl, nebo jako by ho to zajímalo. 

„Horace Darswaithe odešel, aby se mohl věnovat práci s osiřelými motáky,“ dodala a nechala 
Harryho přemýšlet nad tím, jestli odešel nebo byl odejit. 

Harry si všiml, že Snape oběma návštěvníkům pokynul, aby se posadili, a že ho oba ignorovali. 
„Musím přiznat, že jsme vaši pravidelnou návštěvu očekávali už dříve,“ testoval půdu Snape. 

Z hlasu Amélie Thistlethornové čišel chlad: „Tohle není pravidelná návštěva, profesore Snape. 
Vyšetřujeme tady stížnost.“ 

„Stížnost?“ zopakoval Harry a zakabonil se, jakoby se pokoušel představit si o čem to vlastně 
mluví. „Jakou stížnost?“ 

Čarodějka se podívala na Snapea i Draca pohrdavě a nechala Harryho na pochybách, kterého z 
nich hodlá obvinit. Když se otočila na Harryho, její pohled poněkud změkl, i když ne příliš. „Byli 
jsme upozorněni, že toto umístění možná neodpovídá vašim potřebám, pane Pottere.“ 

Harry vytřeštil oči a dal si záležet, aby to nepřehnal. „Ale já jsem tu opravdu šťastný,“ 
protestoval a díval se na ni s výrazem, jako by žádnou myslící bytost něco takového nemohlo 
napadnout. „Podívejte, jsem si jistý, že Severus má mnoho nepřátel, kteří říkají věci... no proti 
němu, ale já bych si nemohl přát lepšího otce.“ 

„To je možné,“ přerušila ho poněkud arogantně. „Teď, ale potřebuji mluvit s každým z vás o 
samotě a začnu s vámi, pane Pottere.“ Odmlčela se, jakoby něco zvažovala. „Budete opět 
potřebovat doprovod?“ 

Chtělo se mu říct, že ano a navrhnout, že chce mít u sebe Snapea, ale byl si jistý, že by to 
nedovolila. A konec konců možná, že bude dobré předvést jí, jak mu jde život tady k duhu. 

„Omlouvám se za to, že jsem si minule přál, aby byl s námi Remus, byl jsem po Samhainu na 
konci svých sil. A kdo by nebyl, že? Ale už jsem to překonal.“ Podíval se na Snapea a zeptal se, 
„tati, můžeme použít tvoji kancelář?“ 

Nemohl si nevšimnout Snapeova poněkud ironického pohledu, když říkal, „jak si přejete.“ Pak 
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vytáhl hůlku, aby otevřel dveře, ale strnul, když Steyne vytáhl svoji. 

„Obávám se, pane profesore, že vám nemohu dovolit žádná kouzla,“ oznámil mu Steyne 
vážným a přísným hlasem. „Doufám, že mi rozumíte.“ 

Harrymu došlo, že podezřívá Snapea, že by místnost očaroval odposlouchávacím kouzlem nebo 
něčím ještě záludnějším. 

Mistr lektvarů sklonil hůlku, avšak řekl, „samozřejmě, že vám rozumím, ale možná byste mi 
mohl dovolit alespoň sejmout ochranná kouzla chránící moji kancelář...“ pak pokrčil rameny a 
se sebedůvěrou, ve které ale nebyla arogance prohlásil: „Když se chtěli dostat dovnitř 
bystrozorové, trvalo jim to několik hodin.“ 

„Přeneseme se krbem do ředitelovy kanceláře,“ rozhodla se sociální pracovnice. 

Snape byl klidný, ale rezolutní: „Domnívám se, že vaše interní příkazy vás zavazují vyšetřovat 
všechny stížností diskrétně. A přestože tato záležitost bude bezesporu vyřešena v přátelském 
duchu, nepřeji si, aby k ní byla poutána pozornost mého zaměstnavatele.“ 

„Harry, tak jděte do naší ložnice,“ navrhl Draco, s poněkud nuceným úsměvem. „A slečna 
Thistlethornová nebo pan Steyne mohou mohou zabezpečit dveře kouzlem Silencio, jak je asi v 
obdobných případech běžné.“ 

„Bude vám to tak vyhovovat, slečno Thistlethornová?“ zeptal se Harry. 

Přikývla a nechala ho jít jako prvního. Ještě než se za nimi zavřely dveře, slyšel Draca jak si 
stěžuje, dost neupřímně znějícím hlasem, „Severusi, a co se bude dít teď?“ 

„Obávám se, že vám nemohu dovolit odpovědět, pane profesore,“ odpověděl Steyne 
profesionálním tónem, ze kterého, ale bylo zároveň slyšet, jak je spokojený sám se sebou. 
„Pokud jste tak dobře obeznámen s našimi interními předpisy, pak jistě víte, že moje role tady 
spočívá v tom, abych vám zamezil domlouvat se mezi sebou, zatímco s vámi moje kolegyně 
bude hovořit...“ 

Odpověď už Harry neslyšel, protože se dveře definitivně zavřely. 

***

„Takže, kdo si stěžoval?“ naléhal Harry, ještě než se posadil na svoji postel a sociální pracovnice 
zaujala pozici na protější. Věděl, samozřejmě, že mu to neřekne, ale myslel si, že to bude 
vypadat jako přirozená reakce, která by se od něj čekala. 

„Slyšel jsi svého opatrovníka. Celé vyšetřování je důvěrné,“ připomněla mu Thistlethornová. 

„Otce,“ opravil ji Harry. 

Věnovala mu dlouhý a pátravý pohled. „Když jsme spolu mluvili naposledy, nebyl jste o sobě 
ochoten uvažovat jako o jeho synovi.“ 

„Já vím,“ připustil chlapec. „Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl k někomu patřit. Severus byl 
skvělý. Dal mně i mým nejistotám dost prostoru.“ Pak se trochu zakabonil a dodal, „chápu, že 
mi nemůžete říct, kdo si stěžuje, ale snad mi můžete říct, čeho se ta stížnost týkala. Co má 
znamenat, že to umístění pro mě není vhodné? Znamená to, že mi Severus dává mnoho 
domácích úkolů, nebo co?“ 

Sociální pracovnice se na něj podívala pohledem, jaký u ní před tím nikdy neviděl. „Ráda bych 
viděla vaše paže, pane Pottere.“ 

Harry pokrčil rameny, jako by neměl nejmenší tušení, proč to chce, vyhrnul si rukávy a natáhl 
obě ruce před sebe. Na jedné z nich samozřejmě byla ještě pořád ošklivá modřina. Přemýšlel, 
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jestli si přeci jen po Hermionině odchodu neměl vzít nějaký Uzdravující lektvar. Jenže čekal až 
po rozhovoru se Severusem. A na druhou stranu by to mohlo vypadat, jako že se pokouší něco 
tajit. 

„To je docela vážné zranění, nemyslíte?“ zeptala se ho sociální pracovnice. 

Ještě, že mu Snape nabídl přijatelné vysvětlení. „Myslíte tohle?“ zeptal se Harry, jako by byl 
překvapen, že to někomu může připadat vážné. „Ani o tom nevím... vážně.“ 

„Chcete mi k tomu něco říct?“ 

„Aha, chápu,“ řekl Harry a přikývl. „Asi to vypadá trochu... poslouchejte, věci se mají takhle. 
Severus je Mistr lektvarů. A když mě začal učit jak bojovat, řekl mi, abych projevil soudnost, 
kdy použiji léčivé lektvary. Většina z nich je totiž návyková...“ pokrčil rameny. „Předpokládám, 
že ten, kdo si stěžoval, je moje kamarádka Hermiona. Vím, že si všimla mých modřin. Ve 
skutečnosti tu byla před nedávnem a všimla si právě téhle. Vím, že si myslí, že by mi otec měl 
vyléčit každé škrábnutí, ale já jsem si jistý, že pravdu má on.“ 

Přestože ta historka musela perfektně zapadnout do toho, co říkala Hermiona - i pokud se 
zmínila o tom, co se dozvěděla z konverzace se Snapem - měl Harry pocit, že to bude dlouhá 
cesta, než se jim podaří přesvědčit sociální kouzelnici, že se tu neděje nic špatného. 

„Ten člověk, co si stěžoval - a já vám neřeknu, kdo to byl, má zřejmě hlavně pochybnosti o tom, 
jak jste k těm modřinám přišel,“ dodala Thistlethornová. 

Harry se zamračil. „Víte já jsem jí to nemohl říct,“ vysvětloval. „Je to holka!“ a pak jakoby 
trochu kajícně, „bez urážky.“ 

„Možná byste mi to mohl nějak vysvětlit.“ 

„Jo, dobře.“ Harry si odkašlal a svoji nervozitu ani nemusel hrát. „Jak už jsem řekl, je to holka. 
Nemyslím, že by rozuměla něčemu, co se týká boje. Ona je přesvědčena, že se všechno dá 
vyřešit rozhovorem. Podívejte, nikdo, mimo mého otce neví, jaký je můj život. Jsem cíl a musím 
být připraven. A moje magie... však víte, není taková, jaká by měla být. Severus je dobrý otec. 
Nechce, abych byl tak snadno zranitelný. Ne, že by mi ta sebeobrana, kterou mě učí mohla 
nějak příliš pomoci proti kouzlům a kletbám, ale je to lepší než nic.“ Kousal se do rtů. „A pak 
taky...“ 

„Ano?“ 

Harry stočil pohled stranou. „Ředitel se zmínil o tom, že jste bývala v Řádu, takže 
předpokládám, že vám to mohu říct. Vím, že to bude znít trochu namyšleně, ale já jsem 
symbol. Myslím, že kdyby se lidé dozvěděli, že jsem se začal učit mudlovský způsob boje, 
mysleli by si, že se moje síly už nikdy nevrátí zpátky. A Denní věštec by o tom napsal několik 
článků a ministerstvo by vydalo tiskové prohlášení a pravděpodobně by nám sem přišla slídit 
Rita Holoubková a...“ Harry si vzdychl. „A to já prostě nechci. A to ani nemluvím o tom, že lidi 
vyděšené tím, že už nejsem kouzelník, bude těžké nadchnout pro boj s Voldemortem.“ 

Thistlethornová nedala ani mrknutím znát, co si o tom celém myslí. „A jak vycházíte s panem 
Malfoyem?“ Pokračovala. 

„Dobře,“ odpověděl jí Harry. „Vážně dobře. I když právě teď má záchvat žárlivosti na moje 
nebelvírské přátele, ale jinak spolu vycházíme vážně skvěle.“ 

„A co jeho pochopitelná zlost na to, že profesor Snape adoptoval jen jednoho z vás?“ 

Harry přemýšlel, co všechno jí prozradit, ale pak se rozhodl, že pokud si myslí, že je to Draco, 
kdo mu tady ubližuje, bude lepší vysvětlit jí, jak málo důvodů k tomu má. 

„Vím, že mu Severus vyhrožoval, že za takové chování mu bude strhávat body,“ prozradil jí 
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Harry a opřel si hlavu do dlaní, „ale pokud vím, nikdy to neudělal. Nicméně, vypadá to, že vám 
Severus skutečně naslouchal, když jste mu říkala, že by neměl nechávat Draca stranou. Chci 
říct, je tady ta záležitost s penězi, kvůli které byl Draco zplnoletněn, ale velmi jasně nám dal 
najevo, že on a já jsme si rovni. Že jsme rodina.“ 

Obočí Amélie Thistlethornové vylétlo vzhůru. „A jak to udělal?“ 

Harry se při té vzpomínce pousmál. „My jsme s Dracem docela vycházeli, ale také jsme se 
občas hádali. A Severus už toho měl plné zuby, a tak si nás zavolal do kanceláře a posadil si 
nás naproti sobě a řekl svým nejhlubším hlasem: ty jsi můj syn - to patřilo mně a potom, ty jsi 
také můj syn, jenom na to nemáme potvrzení - a to patřilo Dracovi. Tehdy jsem pochopil, že se 
s Dracem k sobě už nějakou dobu chováme jako bratři a tak jsme o tom chvíli mluvili, je to jako 
by byl také adoptovaný. Severus si dává pozor, aby se k nám choval stejně... dokonce i vánoční 
punčochu jsme si museli rozbalit ve stejný okamžik, jakoby nám bylo pět! Ale život tady mě 
naučil, že zmijozelští si na svojí akurátnosti zakládají.“ Pak mu došlo, že se nějak moc 
rozpovídal, ale to je vlastně v pořádku, ne? Alespoň to bude vypadat přirozeně. 

„Máte nějaké stížnosti na svůj nový domov a na to co se tu děje?“ 

Harry se na ni překvapeně podíval: „Nevím, co vám na to mám říct. Mám tátu rád a vy jste tu, 
abyste vyšetřila stížnost, takže poslední, co bych chtěl, je přidat k tomu ještě nějakou vlastní, 
ale na druhou stranu, když řeknu, že všechno je perfektní, musí vám být jasné, že není a že lžu, 
protože se pokouším něco skrýt...“ povzdechl si, když dodával, „nemůžu vyhrát.“ 

„Samozřejmě, že by mi připadalo divné, pokud byste neměl vůbec žádné námitky,“ připustila 
sociální pracovnice. 

Harrymu došlo, že je to finta jak ho donutit, aby mluvil, ale zároveň bral tu skrytou vyhrůžku 
vážně. „Problémy,“ přemýšlel na hlas. „Jsem docela zoufalý ze svojí magie, ale to nesouvisí s 
adopcí. Severus ode mě někdy očekává, že budu přemýšlet jako Zmijozel a to mi jde na 
nervy...“ a v duchu si přitom uvědomil, že tenhle rozhovor dokazuje, jak moc přemýšlí, jako 
Zmijozel. 

„Je ještě něco, co byste mi chtěl říct?“ 

Harry zvažoval říct, jak moc má rád Severuse, ale pak se rozhodl, že by to mohlo znít, jako že si 
zoufale přeje zůstat a to nebyl ten dojem, který chtěl vzbudit. Proto zavrtěl hlavou. 

„A jak se vám daří při vyučování?“ 

„Dobře...“ 

I z toho jednoho slova muselo být znát Harryho překvapení, protože sociální pracovnice začala 
vysvětlovat, že vzhledem k tomu, že u nich ještě nebyla na pravidelné návštěvě, aby si s ním 
popovídala o běžných věcech, udělá to právě teď. Po několika skutečně nevinných otázkách, 
které zřejmě měly ukolébat jeho pozornost, následoval výpad: „Jak jste přišel při vyučování 
mudlovského způsobu boje k modřině na krku, pane Pottere?“ Takže o tomhle věděla taky. 

Přes své rozhodnutí, že se mu to nestane, byl přistižen nesoustředěný a tak zamumlal, „Tohle... 
to už je dlouho. Myslím, že mi Severus ukazoval nějaký nový chvat...“ došlo mu, že jestli 
nebude opatrnější, budou jeho lži znít stejně hloupě jako Dracovy. A tak dodal jen, „už ani 
nevím.“ 

„Chápu,“ řekla tím samým tónem, který před tím použila Hermiona. Než se Harry mohl pokusit 
napravit škody, pronesla, „domnívám se, že bych si teď měla promluvit s profesorem Snapem.“ 

„Nikdo mi tu neubližuje!“ protestoval Harry. „Jestli je to to, co si myslíte. Chci říct, nemyslíte si 
to, že ne?“ 

Mávla hůlkou směrem ke dveřím, aby odemkla ochranu, kterou tam předtím zakouzlil její 
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kolega, „zavolej mi svého opatrovníka, ano?“ 

„Otce,“ opravil ji Harry, tentokrát už trochu vztekle. Zastavil se ve dveřích a přemýšlel, co by 
mohl říci, aby situaci nějak vylepšil, ale výraz na její tváři mu prozradil, že nic takového 
neexistuje. 

Vyšel z místnosti se zachmuřeným výrazem, vzdychl a řekl: „Teď čeká na tebe, tati.“ 

Snape přikývl, pak dodal Harrymu pohledem odvahu a zmizel v místnosti. 

***

„Nesmíme spolu mluvit,“ řekl Draco, zatím co Steyne očarovával dveře od ložnice. 

„To tu máme sedět mlčky?“ zeptal se Harry kouzelníka, který místo odpovědi jen přikývl. 

„A proč s námi vlastně chcete mluvit?“ vyhrkl. „Proč prostě nepoužijete Veritasérum, nebo 
myslánku, abyste se ujistili, že tu nejsem v nebezpečí?“ 

Draco vedle něj ztuhl. 

Steyne to postřehl, ale odpověděl, „Máme svá pravidla.“ 

„Nebylo by to smysluplnější?“ naléhal Harry. „Byl bych rád, kdyby se to celé vyjasnilo.“ 

„My z Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin neporušujeme práva dětí,“ poznamenal sociální 
pracovník důležitě, a připomněl tak trochu Harrymu Percyho sebestředný způsob mluvy. 

Měl pocit, že v tom Draco slyšel nějakou narážku - tolik k času stráveném se Zmijozely - 
protože reagoval popuzeně. „Vy ne? To ten váš kumpán, jak on se... Darswaithe, že? Tak ten se 
pokusil unést Harryho, aby ho doručil přímo Temnému pánu! To já ho zachránil. Ještě, že jsem 
tu byl.“ 

„Ano, to ano,“ souhlasil Steyne, i když poněkud bez nadšení. Harryho napadlo, že je možná jen 
příliš podezíravý. Ale kdo by po Darswaithovi nebyl... „Jste tu šťastný, pane Malfoy?“ 

Harry si všiml, že Draco bez jakéhokoli výrazu přikývl. 

„Není vám líto, že se už nikdy nevrátíte do Wiltshiru?“ 

„Do Wiltshiru?“ podíval se na něj Harry tázavě? 

„Tam je naše panství,“ řekl Draco neutrálním tónem. Pak se otočil ke Steynovi a pokračoval o 
něco tvrdším tónem. „Myslíte, že bych toho měl litovat?“ 

Steyne povytáhl jedno obočí a Harry měl pocit, že se ten člověk pokouší vypadat jako Snape, 
ale k tomu mu scházela jeho osobnost! „Jen mi vaše nedávná rozhodnutí přijdou zvláštní. 
Možná, že jsme spolu nikdy nemluvili, ale přesto vím, o kom jste vydržel mluvit celé hodiny ve 
společenské místnosti. A teď tu s ním sedíte docela přátelsky?“ 

Po této větě to byl Harry, kdo zdvihl jedno obočí. „Ty jsi o mně mluvil?“ 

„Ano, o tom jak moc tě nenávidím,“ přiznal Draco a zamračil se při této Steynově připomínce. 
„Lidé se mění. Řekl bych, že to jako sociální pracovník musíte vědět. Copak jste nemusel 
absolvovat nějaký kurz z psychologie nebo něčeho takového, abyste získal tuhle práci?“ 

„Draco!“ napomenul ho Harry, protože měl pocit, že zjevná hrubost jim v jejich problému nijak 
nepomůže. 

„Tak moc se lidé zase nemění,“ poznamenal Steyne rozhodně. „Tak třeba vy. Pokud jste zrovna 
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nemluvil o tom, jak moc nenávidíte Harryho Pottera, vytahoval jste se otcovými miliony. A nyní 
jste o všechny peníze přišel, že? A vy mi chcete namluvit, že vám to není líto?“ 

„Mám svoje vlastní peníze, když to musíte vědět,“ odpověděl mu Draco chladně, „a vaši 
poznámku považuji za nevhodnou.“ 

„Dělám práci, na kterou jsem byl najat,“ dodal Steyne trpkým tónem. A znovu to bylo skoro 
jako Snape. „Vyšetřuji zdejší situaci, abych zjistil, jestli je v nejlepším zájmu nezletilého zde 
zůstávat.“ 

Harrymu se moc nelíbilo být nazván nezletilým, ale vycítil možnost připojit k tomu svůj 
komentář. 

„Samozřejmě, že je. Draco mě doučuje ve všech předmětech a mám pocit, že jsem se naučil 
víc, než kdybych chodil do školy. A Severus je vážně úžasný otec.“ 

„Zřejmě je to jeho zkušeností jako hlavy koleje,“ dodal Draco. „To by asi mohl potvrdit i pan 
Steyne, předpokládám.“ 

„Řekl bych, že propagandy už bylo dost,“ uťal je Steyne, „a dost řečí, vy dva spolu nesmíte o 
ničem mluvit, vůbec o ničem.“ 

Harry se nad tím zamyslel. „A smíme si třeba zahrát nějakou hru?“ poté, co Steyne přikývl, 
Harry došel pro kouzelnické Scrabble, vyndal je z police a začal skládat písmenka. Doufal, že se 
mu podaří složit pár slov. Narážek na to, co řeknou sociální pracovnici, pokud by to vypadalo, 
že vezme Hermioninu stížnost vážně. Jenže Steyne byl příliš chytrý. Hlídal je jako ostříž, a 
podíval se na Harryho podezřívavě, když se zaradoval, že může použít svoje č utvořil tak slovo 
rozvláčný. 

***

Zatímco sociální kouzelnice hovořila s Dracem, usadil se Snape vedle Harryho a nasadil výraz 
nonšalantního nezájmu, jako by se nemusel obávat vůbec ničeho, co Draco může říct. Přehodil 
si nohu přes nohu, položil si do klína magazín o lektvarech a četl si, zjevně zcela pohlcen 
textem. Harry se po chvíli natáhl pro knihu, která před tím tak zaujala Draca a začal číst Krev je 
silnější než lektvar. 

Kniha byla na Harryho vážně příliš komplikovaná, ale zřejmě pojednávala o tom, že některé 
lektvary působí jen na určité kouzelnické linie. Harryho to vůbec nezajímalo, ale četl dál, 
především proto, že chtěl přijít na to, co Dracovi na tomto tématu přijde tak fascinující. 

Harry měl pocit, že sociální pracovnice je s Dracem zavřená v ložnici neuvěřitelně dlouho, pak 
konečně vyšli, a ona jim oznámila, že si přeje mluvit se všemi najednou. Harry si nebyl jistý, 
jestli je to dobré nebo špatné Znamení, ale rychle mu došlo jak se věci mají, když se na ně přes 
svou neimpozantní výšku podívala svrchu a oznámila, „nejsem s vaším vysvětlením o tom, jak 
přišel pan Potter ke svým zraněním spokojena.“ 

Do hajzlu, pomyslel si Harry, Draco na rozdíl od Snapea ztichl a zkameněl . 

„A důvod vaší nespokojenosti, slečno Thistlethornová?“ zeptal se Snape hlasem tak klidným, 
jako kdyby se jen domlouvali na další dodávce scvrkoflíků. 

Podívala se na něj ještě nepříjemněji. „Stížnost zaměřená proti umístění zde byla velmi 
konkrétní a obsahovala popis plejády různých zranění, která mi ještě nebyla uspokojivě 
vysvětlena. Pokud vám je způsobil profesor Snape, když vás učil bojovat, tak byl příliš surový. 
Úřad vás sem neumístil, abyste byl zraňován vlastním opatrovníkem. Profesor Snape nesplnil 
svou povinnost zachovat vás fyzicky v bezpečí, pane Pottere...“ 

„Tak to není!“ namítal Harry. „On se ke mně chová skvěle!“ 
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„Ať už je váš názor jakýkoli, předám tuto věc Úřadu k dalšímu posouzení.“ 

„Severus ke mně nikdy nebyl krutý, přísahám...“ 

„Obávám se, že to nedokážete posoudit správně. Profesor Snape je tady ten dospělý, to on měl 
pochopit, že věci zašly příliš daleko při tom vašem...“ mírně se odmlčela, „tréninku.“ 

Tak a je to, pomyslel si Harry. Zrušení adopce. Nevěří, že to byl výcvik. Myslí si, že se tu děje 
něco dalšího, třeba, že je na mě Severus záměrně krutý, protože ve mně pořád vidí Jamese. 
Teď se budou řídit jejich stupidními vnitřními pravidly a nějaká komise rozhodne, že je to celé 
špatně, že jsem především neměl být adoptován bývalým smrtijedem a tehdy se ta čarodějka 
vrátí a můj sen se naplní. Snape se mě bude muset vzdát... 

Hlavou mu najednou proběhlo několik myšlenek. Je čas to změnit, je čas změnit budoucnost. 

„Promiň, Draco,“ pronesl najednou nečekaně, vyskočil z gauče a poodešel od zmijozelského 
chlapce. „S tímhle jsme nepočítali, musím jí to říct.“ 

Draco otevřel pusu, že něco namítne, ale pak ji s cvaknutím zase zavřel. Ještěže se do toho 
příliš nezapojil, došlo Harrymu, vždyť je tak příšerný lhář. 

„Máte pravdu,“ řekl Harry a otočil se k sociální pracovnici. „Těch zranění by nebylo ani zdaleka 
tolik, kdyby pocházela od Severuse, který mě rozhodně nezraňuje, jak jste říkala.“ Harry si 
povzdychl. „Jsem z Nebelvíru, každý předpokládá, že budu držet slovo a já jsem Dracovi slíbil, 
že to nikomu neřeknu. Jenže pokud je to teď nutné, aby se věci vyjasnily, mám pocit, že to 
musím říct. Pravda je, že jsme se s Dracem potloukli, když jsme hráli ragby.“ 

„Rug-bi,“ zopakovala čarodějka slovo, které ji zjevně nebylo známé. A to byla narážka pro 
Draca. 

„To je taková mudlovská hra,“ dodal zmijozelský chlapec s očekávatelným opovržením na 
předposledním slově. 

„Neměli jsme to tajit před Severusem,“ přiznal Harry. „A rozhodně jsem mu neměl tvrdit, že 
jsem v pořádku, zatím co jsem byl doopravdy zraněný, a neměl jsem nosit dlouhé rukávy, 
abych je zakryl. Jenže jsem věděl, že jakmile na to přijde, zakáže nám to,“ znovu si vzdychl, „a 
mně ragby vážně schází, hrál jsem ho celé roky před tím, než jsem přišel do Bradavic, druhou 
ligu. A Draco mě jednou přistihl, jak si kreslím obrázky z téhle hry a měl pocit, že to vypadá 
zajímavě, a pak už to šlo ráz na ráz. Když nás pak Severus vzal ven, začali jsme zkoušet nějaké 
ragbyové chvaty...“ 

„Ta hra nemůže být tak surová,“ řekla zamračeně čarodějka. „To je nějaký mudlovský sport?“ 

„Tak se na něj někdy podívejte v telce,“ doporučil ji Harry a doufal, že jí ta hláška připomene, 
jak byl vychován a učiní tak jeho lež o tom, jak se mu po mudlovské hře stýská, uvěřitelnější. 
„Ragby je důvod, proč mi famfrpál nikdy nepřipadal surový.“ Lhal bezostyšně. 

„A z jakého důvodu jste mi to nevysvětlil tehdy, když jste k tomu měl příležitost?“ zeptala se 
kousavě. 

„To už jsem přece řekl, nechtěl jsem, aby se to dozvěděl Severus, a pak taky, slíbil jsem to 
Dracovi...“ 

„Právě pana Malfoye jsem se ptala,“ vysvětlila a tázavě se otočila jeho směrem. 

Draco pod Harryho pohledem zrudl. Harry si nebyl jistý, jestli Draco zachytil jeho nevyřčený 
vzkaz: Pro Merlina, jednou v životě lži tak, aby se tomu dalo věřit... ale to, že zrudnul, jim teď 
hrálo do karet, protože na zmijozelském chlapci bylo vidět, že se cítí velmi nepříjemně. A 
docela dobře pokračoval. „Vždyť víte jak jsem byl vychován, myslíte, že se mi chce šířit se o 
tom, že trávím čas hrou, kterou vymysleli mudlové?“ Jeho stříbrné oči zazářily a hlas byl 
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naplněný uspokojením a arogancí. „A pak také, byl jsem o hodně lepší než Harry. Proto vypadal, 
pokaždé, když jsme hráli, on hůř, svým způsobem to dává smysl, jsem čistokrevný, mám lepší 
reflexy a koordinaci. Ale stejně bych asi stěží chtěl, aby někdo věděl, že nejenom hraji 
mudlovskou hru, ale ještě ke všemu, že jsem v ní velmi dobrý.“ 

„Vy jste mi lhali?“ ledově se zeptal Snape a postavil se k Harrymu. „Já jsem byl tak hodný, že 
jsem vám vyhověl a vzal vás někam, kde svítí slunce, tak jak jste si přáli, a vy jste se mi 
odvděčili tím, že zatím, co jste mi řekli, že si jdete zaběhat, abyste se udrželi v kondici, ve 
skutečnosti jste se vyplížili věnovat se takovému nebezpečnému sportu? Možná, že tě, Harry, 
překvapí, že vím jaký sport tohle ragby je! Nikdy ti nedovolím zaobírat se něčím, co vypadá, 
jako organizovaná sebevražda!“ 

Harry si kousal rty. „Promiň,“ zamumlal, a pak se obrátil na sociální pracovnici, „tak už chápete, 
proč jsem mu to nechtěl říct?“ 

„A k tomu zatajování zranění,“ zlobil se Snape. „Samozřejmě, že bych ti pomohl, děcko jedno 
pitomé!“ 

„Jenže já měl pocit, že si myslíš, že jsem v poslední době měl spoustu lektvarů, zejména po 
Samhainu, a proto jsi mě varoval před závislostí.“ 

„Nestaneš se závislým, pokud se nenecháš zraňovat,“ odsekl Snape. „A teď k tobě,“ zahřměl 
na Draca, který elegantně vstal: „Ty jsi ho v tom podporoval a pomáhal mu. A nejenom to, 
věděl jsi, že je Harry zraněný, ale hrál jsi s ním tuhle imbecilní hru dál? Co jsi to za bratra!“ 

„Jsem dobrý bratr,“ odsekl Draco. „Podívej, ty jsi nebyl u toho, když tu pořád fňukal po dietní 
kole, a dalších mudlovských věcech, které tady my v Bradavicích nemáme. Pokoušel jsem se 
mu udělat radost, když to musíš vědět, i když to znamenalo hrát mudlovskou hru...“ 

„Pokud tě tak zaujaly mudlovské aktivity, možná bys měl vyčistit všechny moje kotlíky bez 
použití magie.“ 

„Nemyslím, že by mudlové měli nějaké kotlíky,“ poukázal Draco a Snapeovi téměř šla po tomto 
komentáři pára z uší. 

„Mrzí mě, že jsme lhali Severusovi a taky mě mrzí, že jsme lhali Hermioně“ , dodával Harry o 
překot. „To proto, že se Draco tak styděl! A já také, jestli to chcete vědět. Ne kvůli té hře, ale 
proto, že byl Draco o tolik lepší. Tohle jsem nemohl Hermioně říct.“ Trochu svěsil hlavu, „ona... 
ona se mi docela líbí, víte?“ 

Čarodějka si je chvíli prohlížela, Harryho stud, Snapeovo otcovské rozhořčení, Dracův obranný 
postoj, pak se obrátila na svého asistenta. „Richarde?“ 

Také si je chvíli prohlížel, ale jeho průzkum byl o něco mrazivější, než předtím čarodějčin. 
„Nikdy jsem tu hru neviděl,“ připustil nakonec a významně se při tom podíval na Snapea, „ale 
ragby má pověst velmi agresivního sportu.“ 

Harry musel asi vypadat poněkud překvapeně, protože sociální pracovnice začala vysvětlovat: 
„Pan Steyne má diplom z mudlovských studií.“ 

„Aha, pak tomu rozumím,“ řekl Harry a dal si záležet, aby v tom nebylo slyšet, co si doopravdy 
myslí: kdo vám, proboha, dal diplom z mudlovských studií, když jste neviděl ani jeden 
ragbyový zápas?! 

Steynův výraz byl nečitelný 

„Přesto o té věci sepíšu hlášení,“ rozhodla Amélia Thistlethornová. „Nicméně, s přihlédnutím k 
okolnostem, doporučím, aby se to odbylo jen napomenutím.“ 

„Napomenutím?“ vydechl rozhořčeně Harry. Nelíbilo se mu, jak to zní. Kdo ví, kam by v jejich 
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případě mohlo takové napomenutí vést. „To my dva s Dracem jsme porušili pravidla a vy za to 
potrestáte Severuse?“ 

„Profesor Snape musí být napomenut, aby své úkoly plnil svědomitěji,“ poznamenala čarodějka, 
pak trochu zčervenala a opravila sebe samu, „úkol.“ 

„Ale to není spravedlivé,“ namítal Harry. 

„Odpusťte mu jeho předsudky,“ vmísil se do debaty Snape omluvným tónem. „Obávám se, že 
je to taková nebelvírská vlastnost, domnívat se, že svět musí být spravedlivý. Já jsem vám za 
dnešní návštěvu vděčný.“ Jeho zachmuření znovu přešlo v hluboké vrčení. „Když pro nic jiného, 
tak pro to, že jste mě upozornili na to, že můj dohled nad těmito mladými muži byl poněkud 
nedbalý. Ujišťuji vás, že žádné další ragby nebude!“ 

„A jak je potrestáte?“ zeptala se. 

Harrymu připadalo, že ona začíná být drzá. Co je jí do toho? Pak jím, ale ta otázka otřásla. Co 
když se tak ptá, protože se domnívá, že Mistr lektvarů je krutý a pomstychtivý? 

Snape věnoval svým synům povýšený pohled, ze kterého se nedalo nic vyčíst. „Domnívám se, 
že je tu pár knih, které byly zařazeny neslýchaně špatným způsobem,“ poznamenal a se 
znechuceným pohledem mávl rukou směrem ke knihovně. „Bezpochyby bych z toho mohl 
obvinit pár zlomyslných domácích skřítků, kteří jsou neschopni zorganizovat cokoli. Myslím, že 
tito mladí muži to mohou napravit. Oba“ , dodal s významným pohledem upřeným na Draca. „A 
potom si promluvíme.“ 

„To znamená kázání,“ objasnil Draco Harrymu. 

„Těch už jsme dostali,“ vzdychl Harry směrem k čarodějce. 

Amélia Thistlethornová si je ještě jeden nekonečně dlouhý okamžik prohlížela, ale nakonec 
energicky a věcně přikývla a gestem naznačila, že ona a její kolega jsou na odchodu. 
„Nicméně,“ pronesla varovným tónem, „časem se vrátíme na neočekávanou návštěvu.“ 

„Jistě, jistě,“ pronesl Snape tónem někoho, kdo se pokouší uklidnit rozbouřenou situaci. 

„A samozřejmě, pokud bychom obdrželi další stížnost,“ dodala čarodějka. 

„Už žádné nedostanete,“ ujistil ji Harry. „Na mou duši, už nebude žádné další ragby.“ 

Steyne se na ně mezi dveřmi otočil a upřel na něj pohled. „To doufám, že ne.“ 

V momentě, kdy sociální pracovníci odešli, Snape chlapcům pokynul, aby byli zticha, pak vytáhl 
hůlku a napsal ohnivým písmem do vzduchu: Dávejte si pozor, co v několika nejbližších 
minutách řeknete. Mohli tady nechat nějaké odposlouchávací kouzlo, ale moje strážná kouzla 
by s nimi měla udělat krátký proces. 

Draco přikývl a otočil se na Harryho. „Co to mělo znamenat? Na mou duši?“ 

„To je taková mudlovská říkanka, je to způsob jak říct, že něco slibuješ...“ zamyslel se a řekl 
básničku celou: „Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí, to co říkám, to je pravda, jinak 
skončím pod zemí.“ 

Draco se zašklebil. „To, ale vážně není legrační, Harry.“ 

„Ne, to není,“ připustil, „ale to ani nemá být, to říkají mudlové, když chtějí o něčem říct, že je to 
jisto jistě pravda.“ 

„Není divu, že jsou mudlovské hry tak násilné,“ odsekl Draco a teatrálně se otřásl. Harry si 
pomyslel, že je dobře, že tu nezbyl nikdo, kdo by to viděl, tak nevěrohodně to vypadalo. 
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„Ale bavilo tě to, ne?“ nahrával mu Harry. 

„Ale nechtěl jsem, aby z toho Severus měl potíže, ale to není moje vina. To byl tvůj nápad, tahle 
pitomá hra...“ 

„A tvůj byl nápad nic mu neříct...“ 

„Tak dost,“ okřikl je Snape a přestože se tvářil pobaveně udržel svůj hlas hrozivý. „Vy dva tu 
máte nějaké knihy k zařazení, doporučuji vám, abyste začali.“ 

A odešel. 

A když Harry začal tentokrát vyndávat knihy na stůl, aby je seřadil správně, Draco mu opravdu 
pomáhal. 

Snape zkontroloval, že knihy jsou v knihovničce srovnány správně a pak je informoval: „Zjistil 
jsem, že tady žádná odposlouchávací kouzla nenechali.“ 

„To dává smysl,“ poznamenal zamračeně Harry. „Ten Steyne byl dost pyšný na to, že jejich 
oddělení neporušovala práva dětí. Zřejmě zapomněl na Darswaitha! A to nemluvím o tom, jak 
hrubý byl na Draca!“ 

„Oni nejsou oddělení, jsou přidružený orgán ministerstva!“ odsekl Draco. „Což znamená, jak 
předpokládám, že je to banda lidí, přesvědčených o své vlastní důležitosti. Trochu jako tvoje 
přítelkyně Hermiona!“ 

„Se slečnou Grangerovou si to vyřídíme později,“ prohlásil Snape tak temně, až se Harry otřásl. 
Uvažoval, co tím otec myslí, ani to nemuselo být vyloučení nebo deset tisíc vět. Mohlo to být 
něco ještě daleko horšího. Ne že by si to Hermiona nezasloužila, pomyslel si Harry a jeho 
myšlenky začaly být stejně temné, jako Snapeův hlas. 

Aby rozptýlil tyto Harryho myšlenky, přivolal Snape náhle ze své ložnice zabalenou krabici a 
podal ji chlapci. „Myslel jsem, že ji pro tebe schovám, dokud nezačneš znovu navštěvovat 
vyučování, ale rozhodl jsem se, dát ti to dnes, potom, co jsi se předvedl jako opravdový 
Zmijozel. Doufám, že se ti to bude líbit.“ 

Dárek? Harry nevěděl co na to říci. Své pocity skryl za slova: „Rychle jsi pochopil moji lež, a 
Draco zrovna tak. Domnívám se, že je lepší lhář, než jsem si myslel.“ 

Zmijozelský chlapec pokrčil rameny. „Myslím, že je snazší připojit se ke lži, nežli s ní začít. 
Možná to je důvod, proč je vždy jen jeden Pán zla,“ přemítal. 

„A v čem Voldemort lhal?“ ostře se zeptal Snape. 

Harry se podíval ze Snapea na Draca a zpět. 

Dlouhý bolestný povzdech a Draco zasténal: „Ty chceš abych to řekl? Nahlas?“ 

„Myslím, že to pro tebe bude lepší,“ oznámil mu Mistr lektvarů. „Protože nás Harry brzy opustí, 
jak dobře víš. Na co chceš, aby si vzpomněl, když začnou nebelvírští, a to je nevyhnutelné, 
reptat, že je chyba věřit ti?“ 

„No prima,“ povzdechl si Draco, obrátil oči v sloup. „Krev není všechno, že? Tvoje matka se 
narodila u mudlů, ale hle, tady jsi ty, plod jejího lůna a lepšího kouzelníka svět nikdy neviděl. 
Vidíš, říkám to nahlas. Jsi stejně dobrý jako já.“ 

„Ještě kdyby to šlo bez toho sarkazmu,“ suše oznámil Snape. 

„Když to musíš vědět, tak já už mu to řekl“ prohlásil Draco. „Když jsme mluvili o Samhainu. 
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Připustil jsem, že přes čistou krev neměl Lucius kuráž postavit se Pánu zla! A přiznal jsem, že 
jsem musel ledacos přehodnotit!“ Pak se podíval na Harryho a dodal: „Když jsem řekl, že mám 
lepší koordinaci, protože jsem čistokrevný, nemyslel jsem to vážně. Jen jsem hrál s tebou v té 
lži.“ 

„Já věděl, že to tak nemyslíš.“ Harry se udiveně díval na bratra, ale věděl, že bude lepší dál to 
nerozvíjet. Opravdu ho překvapovalo, že s tím Snape začal. 

Draco ukázal na balíček, který Snape dosud držel. „Tak to je vše, co jsem chtěl k tomu říct, 
podívejme se, co jsi to dostal.“ 

Po chvíli zápolení s jednoduchou šedou stuhou otevřel Harry víko krabice a vyndal hedvábný 
papír. Pod ním leželo složené nějaké černé oblečení, ušité z luxusní, silné, na omak jemné 
tkaniny. Harry to zvedl a roztřepal ho. 

„Studentský hábit,“ konstatoval s úsměvem. „Pane, to je krásný dárek. Děkuji vám,“ 

Draco téměř pukal smíchy. „No to je úžasné, Severusi. Kdo je autorem toho uměleckého díla?“ 

Harry si teprve teď všiml odznaku. Byl na něm starý známý nebelvírský lev, ten kterého nosil už 
roky, ale zároveň i had, symbol Zmijozelu. Nádherná práce, had byl omotán kolem lví tlapy, 
jeho hlava ve výši lvích očí. Dívali se jeden na druhého bez nenávisti, na Znamení toho, že 
koleje jsou si rovny a žijí spolu v míru. 

Harrymu zářila z očí radost. „Draco má pravdu, je to nádhera.“ 

Harrymu došlo, že si ho Snape pečlivě prohlíží, „Nemáš nějaké pochybnosti o tom, že to chceš 
nosit?“ 

„Ne, ani jednu. Patřím přece do obou kolejí a tohle to jenom potvrzuje. Chci tím říct, všichni už 
to vědí, ale moji kamarádi se to pravděpodobně pokusí ignorovat. Já ne,“ přejel prstem po 
hadovi. „To byl opravdu dobrý nápad, zkombinovat oba symboly. Jak tě to napadlo?“ 

Draco se posmíval. „Jak to jeho napadlo? No dovol! To byl přece můj nápad. Jak jsi tady plácal, 
že budeš spojovat různé části uniformy a já ti řekl, že stačí, když si do odznaku přidáš hada, 
pamatuješ?“ 

Snape přikývl. „I když teď samozřejmě má tvůj odznak daleko důležitější úkol, než být jenom 
symbolem.“ 

„Jo, já jsem opravdu uvnitř obojí,“ souhlasil Harry. „To není jenom díky té adopci.“ Draco něco 
netrpělivě zafrflal a tak se na něj Harry otočil. 

„To není jen o tom,“ protáhl Draco, samolibý jako vždycky, i když tentokrát se díval Harrymu do 
očí potěšeně. „Jde o tvoje síly, víš přece, že potřebuješ vidět hada. Jak sis myslel, že to budeš 
řešit, tahat všude sebou Salsu, abys mohl kouzlit?“ 

„Myslel jsem,“ odpověděl mu Harry, „že bych to měl udělat tak, abych si byl jistý, že všude 
budu mít jednoho ve výhledu. Že si je namaluju na učebnice, na...“ 

„To ti třeba během jídla ve Velké síni bude pramálo platné,“ poukázal Snape, posadil se a 
elegantně si přehodil nohu přes nohu. 

„Obvykle nemám potřebu čarovat nad bramborovou kaší.“ 

„Ale můžeš to potřebovat, pokud bys byl napaden.“ Snape se na něj dlouze zadíval, aby ho 
přinutil o té věci přemýšlet. 

„Ano pane,“ tiše zamručel Harry. Pak měl pocit, že si jeho otec zaslouží víc, dodal: „Asi 
nedokážeme lidem zabránit, aby věděli o tom, že kouzlím v hadím jazyce, ale asi by bylo lepší 
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neprozradit, jak moc jsem na tom odznaku závislý. Ale mít ten odznak po ruce je chytré.“ 

Mistr lektvarů, se nad tou pochvalou usmál. „Podívej se do kapsy.“ 

Když to Harry udělal, našel tam ještě jeden odznak 

„To je na tvůj famfrpálový dres,“ poinformoval ho Snape. „A řekni mi, kdybys potřeboval další. 
Nechci tě bez něj vidět, je to jasné?“ 

„Jo, připni si jeden i na pyžamo,“ vtipkoval Draco. 

Harry se usmál nad obrázkem, který mu vytanul na mysli, „kde jsi prosím tě slyšel o dietní 
kole?“ 

„Dudley se po ní přece sháněl, pamatuješ?“ pokrčil rameny Draco. „I když ještě před tím jsem 
slyšel tvoji malou přítelkyni, jak ve Velké síni fňuká, že by si jednu dala.“ 

„Pro smilování, zapamatoval by sis už pro jednou, že ona není moje děvče!“ 

„Samozřejmě, že není. Vždyť jsi sociální pracovnici řekl jen, že se ti líbí...“ 

„To byl výmysl, a ty to víš. Ale když už tak mluvíme o tom, kdo jí má rád, nebyl jsi to náhodou 
ty, kdo ji poslouchal během jídla? Možná, že jsi to ty, komu se líbí.“ 

Draco se otřásl, „ty chceš, aby se mi udělalo špatně, Pottere. Teď zpátky k tématu. Všiml jsi si 
toho výrazu ve Steynových očích, když jsem řekl dietní kola? Jakoby vůbec netušil o čem 
mluvím.“ 

Harry se zamyslel. „Jo. Měl jsem ten pocit, že ať už má ten titul z mudlovských nauk nebo ne, ví 
toho o mudlech opravdu málo.“ 

„To by mě zajímalo, proč se zrovna Zmijozel pustil do takového studia.“ 

„Už zase začínáš, Draco? Na studiu mudlů není nic špatného, a na tom že je Ronův otec tímhle 
tématem fascinován, také není nic špatného. A také není nic špatného na tom být chudý.“ 

„Ale já děkuji Merlinovi, že nejsem.“ Zavrčel Draco. 

Potlačil potřebu znovu vzdychnout a otočil se k otci. „Děkuji vám za ten nový hábit, pane 
profesore.“ 

„Zase začínáš s profesorem?“ hučel Draco 

„Řekl jsi, že se nebudeš montovat do toho, jak říkám Severusovi!“ 

„Také si myslím, že by ses do toho neměl plést,“ vmísil se do debaty Snape a přísně se podíval 
na zmijozelského chlapce. „Nejenom, že je to můj vztah s Harrym a ne tvůj, ale také je 
zajímavé pozorovat, co všechno o něm tenhle zvyk může vypovědět. Například,“ otočil se zpět 
k Harrymu, „k profesorovi se vracíš pokaždé, když se cítíš nespokojený, nejistý nebo máš 
nějaké starosti. Takže, co se děje?“ 

Harry měl chuť říct, že nic, ale upřené otcovy oči ho donutily si odpověď skutečně dobře 
rozmyslet. „Já... myslím, že se prostě jen cítím divně, když jsem dostal takový dárek.“ 

„Myslel jsem, že už jsi si zvykl na myšlenku, že se o tebe starám.“ 

„To ano, většinou...“ Harry se kousal do rtu. „Já jen, že jsem zapomněl na vaše narozeniny, 
pane. Chci říct, tati.“ 

Snape mírně zavrtěl hlavou. „Těžko můžeš říct, že jsi na to zapomněl, když jsem ti nikdy to 
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datum neprozradil. A vážně je mi jedno, jestli si lidé pamatují, kdy mám narozeniny nebo ne.“ 

„Já nejsem lidi“ , stěžoval si Harry, „já jsem tvůj syn!“ 

„To máš pravdu.“ Snape se na chvíli odmlčel. „Možná bys mi mohl pomoci s nějakou 
korespondencí. Jak jsem si stačil všimnout, můj obvyklý způsob vyjadřování tě příliš nenadchl.“ 

Harry se najednou cítil hodně, hodně špatně. „Chceš tím říct...?“ 

„Jistě.“ Snapeovy temné oči zazářily, když mávl hůlkou, aby si přivolal pergamen. „Domnívám 
se, že je na čase srovnat účty se slečnou Grangerovou.“ 

Kapitola 64. SOUBOJE A DOHODY
„Ano, vypořádáme se se 'slečnou-všechno-vím' Grangerovou,“ dodal Draco. „Hmm. To bylo 
opravdu sprostý, stěžovat si na učitele. Severusi, nepředpokládám, že bys uvažoval o 
vyloučení? No dobře, myslel jsem si to. A co takhle strhnout Nebelvíru tisíc bodů?“ 

Harry se na zmijozelského chlapce podíval velmi nevlídně. 

Draco zamrkal, jako by ho něco napadlo, a řekl s dlouhým, bolestným povzdechem: „Zdá se mi, 
že to bude velmi nepraktické, mít bratra z Nebelvíru.“ 

„Nestrkej nos do nebelvírských záležitostí.“ 

„Tak fajn. Takže já ti nebudu gratulovat k dobře odvedené práci? Já nepožádám Severuse, aby 
přidáním bodů Zmijozelu ocenil tu řadu lží, které jsi napovídal úřednici,“ vyzýval ho Draco, a s 
upřeným pohledem vrčel cosi jako a mám tě... 

Harry se ale nedal nachytat: „Škoda. Zmijozel z nich mohl dostat polovinu.“ Draco otevřel pusu, 
aby něco odsekl, ale Harry pokračoval: „Mimochodem, ten nádherný nový hábit je pro mě 
dostatečná odměna.“ 

„Hleďme na Nebelvíra,“ poškleboval se trochu Draco. „Náš hrdina. Předvedl brilantní výkon, nic 
menšího, než že sám změnil budoucnost a vše, co požaduje jako odměnu, je skromný 
studentský hábit.“ 

„Co tím myslíš, změnil budoucnost!“ 

Teď se mu opravdu posmíval. „Tvůj věštecký sen. To zrušení adopce, nemám pravdu?“ 

Harry stiskl rty a zamyslel se nad tím: „Hm... tedy on mi ředitel řekl, že věštecké sny se nedají 
změnit. A každopádně to, co se stalo, vůbec mému snu neodpovídá. Pro začátek, ve snu přišla 
úřednice sama...“ 

„Samozřejmě, že to neodpovídá tvému snu,“ přerušil ho Draco a netrpělivě si dal nohu přes 
nohu, když se usadil na gauči. „Pravděpodobně jsi něco změnil, takže sen se nikdy nemohl 
úplně vyplnit. Já to vidím tak, že úřednice si o tebe dělala starosti. Mohla se domáhat zrušení 
adopce, ale teď už to nebude chtít. Nikdy.“ 

Harry doufal, že nebude, ale nebyl si tím tak jistý. Lze vzdorovat věšteckému snu? Lze vzít věci 
do svých rukou a silou vůle dát budoucnosti novou, líbivější tvář? Ptal se Brumbála na něco 
podobného... pokud se mi bude zdát, že se zabiju při pádu z koštěte a já na něm přestanu 
lítat... Ředitel mu ve skutečnosti nedokázal odpovědět. Ale Harrymu to dávalo smysl. Jestliže 
vše uspořádá tak, že to, o čem se mu zdálo, se nebude moct uskutečnit, pak samozřejmě 
změní budoucnost, že ano? 

Ne že by si dělat velké starosti s adopcí, věděl, že on a Severus budou v pořádku, děj se co děj. 

V duchu se ale pořád maličko bál o Draca. 
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„Nebude žádné odadoptování,“ důrazně řekl Snape, s výmluvným pohledem na Harryho. „Tvoje 
věštecké sny, všechny tvoje poslední věštecké sny, nejsou ve skutečnosti takové, abychom o 
nich museli dlouze diskutovat.“ 

Snape si zřejmě všiml, že Harryho myšlenky se přesunuly k Sovinci... 

„Dost s tím nesmyslem,“ usekl ho Snape. „Jak jsem řekl, je čas vypořádat se se slečnou 
Grangerovou.“ 

Harry se zamračil: „Dobře. Víte, já opravdu neoceňuji tu její přemrštěnou starostlivost, ale 
nemyslím si, že bychom na ni měli být příliš tvrdí. Myslím tím že, na rozdíl od Rona, ona měla 
důvod domnívat se, že jsem zraňován. Svým způsobem je to opravdu moje chyba, že si to 
mohla myslet. Je dost chytrá na to, aby prohlédla naše lži...“ polkl, opravdu to bolelo. „Ale 
divím se, že skutečně podala svoji stížnost. A nemůžu uvěřit, že to udělala ještě před tím, než si 
promluvila s tebou, ale proč to tak nakonec udělala?“ rozhodl se, nezmínit se Severusovi o tom, 
co řekl o podání rezignace. 

„Zřejmě ji moje lži neuklidnily,“ zdráhavě přiznal Snape. „Jak už jsem řekl, má na svůj věk 
nechutně vysoký intelekt.“ 

„Ne, ona to musela podat dřív, než šla za tebou, i když to zní divně,“ prohlásil Harry. „Jak by 
jinak mohla sociální čarodějnice mít dost času dostat se sem? Posledně jeli vlakem, 
pamatuješ?“ 

Snape potřásl hlavou: „Interní pravidla Úřadu říkají, že pokud je dítě v nebezpečí, úředníci se 
mohou k vyšetřování přenést. Bezpochyby byli v Prasinkách minutu potom, co si přečetli to její 
absurdní tvrzení.“ 

„Takže napsala tu stížnost hned potom, co s tebou mluvila? Předpokládám, že pokud by řekla 
sově ať si pospíší, dalo by se to stihnout.“ 

Snape se zamračil. 

„Nemáš v plánu nechat ji psát věty, že ne? Já... bez urážky, pane, ale já skutečně nevěřím, že 
by to bylo k něčemu. Myslím, že se nepokoušela o něco záludného. Když se to tak vezme, měla 
pravděpodobně právo podat na nás tu stížnost.“ 

„Z toho všeho rozruchu kolem Grangerové se mi dělá špatně,“ ponuře prohlásil Draco, když 
obracel stránku. 

„Nerad musím souhlasit, že Harry má pravdu,“ přiznal Snape, sesunul se do křesla a začal 
konečky prstů poklepávat na kuchyňský stůl. 

„Grangerová že měla právo oznámit její nesmyslné domněnky?“ vybuchl Draco a odložil knihu. 

„Ne. Že ředitel může odvrátit každý trest, který jí uložím,“ vysvětloval Snape a vztekle 
odsekával slova. „Každopádně za těchto okolností bude myslím nejrozumnější pozvat slečnu 
Grangerovou na večeři.“ 

„Ty chceš, aby Hermiona přišla na večeři,“ opakoval pomalu, trochu ohromeně Harry. 

„Ledaže bys měl lepší nápad.“ 

Harry si všiml, že Snape již nadrápal Vážená slečno Grangerová na list pergamenu. 

„Ale co máš v plánu?“ 

Mistr lektvarů se ušklíbl: „Nejenom dosáhnout satisfakce, když řeknu té mladé dámě můj názor 
na její odporné vměšování se. Myslím, že naše nejlepší strategie leží jinde. Zdá se mi, že bude 
lepší předvést jí stejné vroucí vztahy v rodině, které nakonec přesvědčily pana Weasleyho, že v 
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mé péči jsi v bezpečí.“ 

Harry si dobře rozmyslel, zeptat se Severuse, jestli má v plánu opět zpívat. „Ale Rona 
přesvědčila pouze pravda, ne to, co jsme mu předváděli. Takže, nebylo by lepší, a jednodušší, 
prostě říct Hermioně pravdu...“ 

„Ne,“ odmítl to Snape a probodával Harryho zlostným pohledem. 

„Neřekla by to nikomu, stejně jako to neudělal Ron! Poslyš, už ten fakt, že ona neví o mojí 
magii, ukazuje, jak důvěryhodní moji přátelé jsou. Proč to nevidíš? Je to proto, že jsou z 
Nebelvíru?“ 

„Je to proto, že jsou příliš mladí,“ odsekl Snape. „Stejně jako jsi ty. Kdybych měl tu šanci, nikdy 
bych nedovolil, aby se pan Weasley dozvěděl, že jsi mohl pouhým Lumos zničit zdi. Co se týče 
slečny Grangerové a ostatních tvých přátel, zůstaneme u té vaší historky s rugby a konec 
debaty. A teď, chceš mi asistovat, až jí budu psát, nebo ne?“ 

Harry si povzdechl: „Co máš proti mladým?“ 

„Viděl jsem jich mnoho zlomených mučením,“ drsně ho informoval Snape. 

„Mě ne! Pamatuješ Samhain?“ 

„Stěží bych mohl zapomenout!“ 

„A čtvrtý ročník, Cruciatus...“ 

„Ty nejsi typický!“ káral ho Snape. „Tvoji přátelé, ať jsou jakkoliv loajální, jsou pro Voldemorta 
snadnou kořistí. A co víc, jejich neschopnost nitrobrany mu dává šanci zjistit, jak nejlépe použít 
mučení! Dokážeš to pochopit? V sázce je víc, než tvoje dětinská touha sdílet vše se svými 
přáteli!“ 

„Pod mučením se zlomí i dospělí,“ mumlal Harry. 

„A všimni si, že jsem nedovolil informovat nikoho! Pouze Albus ví, že tvoje temné síly se 
uvolnily a on to ví jen proto, že Řád musí mít nějakou představu, jak síly Světla mohou uspět 
proti Temnotě!“ Snape chvíli ztěžka oddechoval, a když se uklidnil, zeptal se unaveně: „Tak co, 
pozveme slečnu Grangerovou na večeři nebo ne?“ 

„Dobře, dobře,“ souhlasil Harry a přitáhl si křeslo blíž k otci. Díval se na to, co již otec napsal a 
mračil se. „Především, jestli chceš, aby přišla, abychom jí nacpali do hlavy tu historku s ragby, 
je třeba, aby to vyznělo trochu méně... hm...“ 

„Ano?“ ptal se Snape temně, oči přimhouřené. 

„Tedy, no... takhle to vypadá, jako kdybys měl v úmyslu ji při večeři otrávit,“ přiznával Harry. 
„Myslím, že máš vztek a je to opravdu, ale opravdu vidět. A myslím, že chceme, aby se 
uvolnila, ne aby se dívala na jídlo a na nás s nedůvěrou. Už vím. Pozvěme Rona, ať to víc 
vypadá jako společenská příležitost.“ 

„Rona,“ opakoval Snape a upřeně se zadíval na Harryho. 

„Jo, Hermiona si nebude myslet, žes ji pozval sem dolů, abys na ni ječel kvůli té stížnosti, 
nemyslím, že ho o ní informovala.“ 

„Ledaže mu již řekla vše o předpokládaném špatném zacházení, kterému jsi vystaven v našich 
hrubých zmijozelských rukách,“ připomněl mu Draco. 

„Ale to právě ne,“ argumentoval Harry, otočil hlavu, aby na Draca viděl. „Ona se nemůže 
podělit o své znepokojení s Ronem, protože ví, že by šel sem dolů a varoval mě.“ 
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„Ledaže by i on předpokládal, že tvoje modřiny mohou mít nějakou podivnou příčinu.“ 

„Potom, co viděl, jak mi Severus zpíval?“ posmíval se mu Harry, pak dodal s rychlým pohledem 
na otce, „vlastně broukal, chtěl jsem říct.“ 

„Zmlkni,“ řekl Snape a zkřížil ruce na hrudníku. 

„Mimochodem, Ron viděl, jak mě dokázalo praštit jen to obyčejné Lumos,“ připomínal Harry. 
„Kdyby si mu Hermiona stěžovala, že mi tu ubližujete, napadlo by ho, že cvičím magii. Udělal 
by, co by mohl, aby jí vysvětlil, že se tu nic zlého neděje, a kdyby se mu to nepovedlo, vydal by 
se přímo za mnou říct mi, že ona nám může způsobit problémy.“ 

„Proč mám pocit, že je mnou manévrováno?“ ptal se učitel Lektvarů s vytaženým obočím. 

Harry se s trhnutím otočil. „Protože jsi mě právě viděl v sebeobraně lhát ostošest?“ 

„Nerad vidím, že se mnou můj syn zachází stejně, jako zacházel s tou pitomou mrzimorskou 
úřednicí,“ oznámil mu Snape ostře. 

Harry si pomyslel, že má možná na otcovo rozpoložení vliv nedostatek vrbenky Nachové, ale 
nepřipadalo mu moudré to připomínat. „Dobře, tak nebudeme zvát Rona. Jen jsem si myslel, že 
by pak napětí bylo o něco nižší, než když sem dolů přijde Hermiona sama.“ 

Snape se na něj stále díval podezřívavě, ale vypadalo to, že ustoupí, protože pokývl, že by se 
na tom mohli shodnout. 

„Nedomnívám se, že bych to chtěl té mladé dámě tak ulehčit,“ protáhl Snape. „co třeba 
takhle... Vážená slečno Grangerová. Neuniklo mé pozornosti, že žijete v omylu, který by měl 
být napraven. Jste proto pozvána, sem do sklepení, abyste s Harrym, Dracem a mnou zítra 
večer povečeřela a abychom mohli probrat, proč je vaše poslední křížová výprava podniknutá 
na jeho záchranu nesmyslná, stejně tak, jako váš úsudek.“ 

Harry si podepřel rukou bradu a přemýšlel nad tím. „možná spíš takhle... Vážená slečno 
Grangerová, ačkoliv jsem si jistý, že jste vedena péčí o Harryho, jsou tu některé věci, které 
nevíte. Možná, že je čas vyjasnit to. Připojte se prosím k Harrymu, Dracovi a mě na večeři, 
abychom mohli tyto záležitosti prodiskutovat.“ 

Draco se ozval z druhé konce místnosti, kde si četl: „Severus by nikdy nenapsal vyjasnit to.“ 

„No dobře... pravděpodobně je čas, abychom si některé věci vysvětlili.“ Opravil větu Harry. 

„Předpokládám, že to by šlo,“ řekl Snape a přikývl. 

„A ani tam není žádný prekoncept,“ popichoval ho Harry, ale jeho otec se ani neusmál, když 
přepisoval vzkaz na nový svitek pergamenu. 

„Ronovi to napíšeme zvlášť?“ ptal se Harry. 

Snape vzdychl, namočil znovu brk a připsal: Pokud si přejete, rádi uvítáme i pana Weasleyho. 

„Kdybyste se mě zeptali, Grangerová by si zasloužila něco daleko bolestivějšího, než večeři,“ 
zavrčel Draco. 

„Dobře, tak my se tě teda nebudeme ptát,“ odsekl Harry a pak se na druhého chlapce zadíval. 
„A bez urážky, myslím si, že je docela štěstí, že my všichni nedostáváme to, co bychom si 
zasloužili.“ 

Draco neodpověděl, přestože narážku pochopil. Přestal si ztěžovat, ale způsob, jakým 
ostentativně četl knihu, dával jasně najevo, že z vyhlídky na to, že bude večeřet s Hermionou 
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Grangerovou rozhodně není šťastný. 

***

Další ráno při snídani všechny tři kouzelníky donutilo zahučení v krbu vytáhnout hůlky, ale 
všechno, co se objevilo, byl úhledně svinutý pergamen, který elegantně přistál v popelu. Snape 
nejprve dopis prověřil všemi kouzly, které Harry znal, a potom i několika, které neznal a pak 
prohlásil. „Vypadá to zcela nevinně.“ 

„Možná, že je to odmítnutí od Grangerové,“ zadoufal Draco 

„Možná je načase, abys přijal, že mám a budu mít další přátele!“ zlobil se Harry. 

„To jsou přátelé,“ zamumlal Draco, ale opustil téma, jakmile se zadíval na dopis, který četl 
Snape. „Steyne!“ 

„Ano,“ odsouhlasil Snape a zatím co četl, vrtěl nad tím hlavou. 

„Co chce?“ naléhal Draco. 

Snape se na zmijozelského chlapce tázavě podíval a pak přečetl dopis nahlas. 

Vážený pane profesore Snape, 

Bylo doopravdy milé znovu Vás vidět a potkat se s Vaším synem, proslulým Harry Potterem. 
Musím říct, že jsem byl nadmíru překvapen, když jsem poprvé slyšel, že hlava zmijozelské 
koleje adoptovala zrovna jeho. Ale vzhledem k tomu, že Vás znám, předpokládám, že k tomu 
máte své vlastní důvody. 

Doufám, že výsledek naší návštěvy ve Vaší rezidenci byl uspokojivý. Rád bych se domníval, že 
jsem se o to alespoň trochu přičinil tím, že jsem jako nezainteresovaný ujistil mou nadřízenou, 
že ragby je skutečně tak nebezpečná aktivita. Myslím, že to bylo dodatečné potvrzení Vaší 
historky, které ji přesvědčilo. 

Musím říct, pane, že jsem vždycky obdivoval Vaše umění při výrobě lektvarů. Bylo by mi 
skutečně velkou ctí, kdybych Vám někdy v budoucnosti směl asistovat. Doufám, že si na mě 
vzpomenete, pokud bych se na Vás někdy v budoucnu musel obrátit. 

S úctou, 

Richard Steyne 

„Vypadá to docela v pořádku,“ komentoval ho Harry neutrálně, zatím co Draco si jen odfrkl. 

„Svatá prostoto,“ posmíval se zmijozelský chlapec. „Ty jsi to nepochopil? Je to dohoda! On 
pomohl Severusovi a teď mu oznamuje, že za to bude chtít něco nazpátek.“ 

„Ale to tam přece neříká.“ 

„Že ne?“ Draco natáhl ruku pro dopis a když mu ho Snape podal, pokračoval. „Tak budeme číst 
mezi řádky, co ty na to. Schválně, jestli je to tak dobré, jak říkáš.“ A začal překládat. 

„Mohu říct, že mě překvapilo, že jste udělal z Harryho Pottera vlastního syna. Ale ne že bych 
věřil, že jste ho adoptoval pro to, abyste si mohl hrát na tatínka. Jste dokonalý Zmijozel, takže 
ho asi na něco potřebujete. Že ano? 

Takže já vám ho, Snape, nechám a nedělám to z dobroty mého srdce. I blbec by poznal, že 
Potterova zranění nemají nic společného s ragby. Byl zraněný dole ve sklepení, ale vy 
nechcete, aby to někdo věděl, takže jsem kvůli vám lhal své šéfce. Zachoval jsem vaše 
tajemství. 
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Jsem příliš chytrý na to, abych vás vydíral teď hned. Ale vzhledem k tomu, že vaše pověst v 
lektvarech je jedinečná, časem po vás budu něco chtít. A až se tak stane, pamatujte si, že jste 
můj dlužník.“ 

Harrymu poklesla čelist: „Ale to přece není tak hrozně napsané.“ 

Snape vypadal vztekle. „Dracova interpretace je správná. Popravdě, pan Steyne měl tendenci 
vydírat své spolužáky ze Zmijozelu i během svého pobytu tady. Řekl bych, že si tento zlozvyk 
přenesl i do svého pracovního života.“ 

„Už to chápu,“ přikývl souhlasně Draco. „Teď už to dává smysl. Předpokládá se, že zmijozelští 
budou ambiciozní, že? Pořád jsem přemýšlel nad tím, proč si jeden z nich vybral takovou 
nudnou a špatně placenou práci, jako je na Úřadu.“ 

„To ano,“ odsouhlasil Snape a pousmál se, „to dává smysl.“ 

„Teď to zní, jako byste se vy dva bavili nějaký cizím jazykem,“ stěžoval si Harry, který se snažil 
proniknout do jejich slovní přestřelky. „Řekl bych, že zmijozelštinou.“ 

„Spisy, Harry,“ smál se Draco. „Steyne se tady naučil vydírat. A co udělal potom? Našel si práci, 
kde může celý den sedět v kanceláři, obklopený spisy, které obsahují ten nejosobnější druh 
informací, který si dokážeš představit.“ 

Harry si vzpomněl na délku dotazníku, který Snape musel vyplnit před adopcí a otřásl se. Byly 
to opravdu osobní informace a dokonce zahrnovaly i příjmy a majetek, což bylo pro vyděrače 
skvělé. 

„Takže teď už víme, proč se specializoval na studium mudlů,“ rozhodil Draco ruce. „Úřad má 
přece co do činění i se spoustou motáků. Ten diplom pravděpodobně dal Steynovi výhodu při 
získání této práce, protože mohl prohlásit, že jim bude schopen lépe porozumět.“ 

„Prohlásit, to je to správně slovo,“ poznamenal Snape, zatím co si natíral džem na vdoleček. 
„Předpokládám, že ten diplom získal jen proto, že vydíral svého profesora. To by vysvětlovalo, 
proč o mudlovském světě vůbec nic neví.“ 

„Ještěže ho nenapadlo vydírat tebe,“ dodal Draco. 

„Pochybuji, že jsme slyšeli o Richardu Steynovi naposledy.“ 

Harry si ustaraně skousl ret: „Kolik myslíš, že bude chtít peněz, aby zůstal zticha?“ 

Snape se na chlapce podíval chladně. „Nemyslím, že bude chtít něco, co je v tvém trezoru, 
Harry. Nebo v mém. Myslím, že bude chtít lektvar. S největší pravděpodobností jed. Ale teď ho 
nepotřebuje. Najde si svůj čas.“ 

„A ty-ty- bys mu-mu u-u-uvařil je-jed, po-pokud by to-to zname-menalo, že-že tu budu smět zů-
zůstat?“ koktal Harry, nejistý tím, jestli mu hrůzostrašnější odpověď přijde ano, nebo ne. 

„Ne, ale mohl bych ho nějakým otrávit,“ odpověděl Snape s ledovým klidem. 

Draco se rozesmál nahlas a potom ujišťoval Harryho, který úplně zbledl: „Dělá si legraci! Copak 
nepoznáš, když si dělá legraci?“ 

„Ale já si nedělám legraci,“ odporoval Snape. „Nebudu se v klidu dívat na to, jak mi vyhrožuje, 
že mě oddělí od mého syna. A Richard Steyne je skutečný hlupák, pokud to nepochopil.“ 

Jako by to slyšel, dopis se náhle rozpadl na popel a oharky se rozplynuly v nicotě. 

Snape přesto řekl Evanesco a pak se otočil k Harrymu. „Nemysli na to, ale pamatuj si tohle. 
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Steyne po mně může něco chtít, a může být kvůli tomu nepříjemně protivný, ale nebude na mě 
tlačit nebo mě dokonce vydírat. Mě ne.“ 

Harry ochable přikývl. Už jen když přemýšlel nad tím, že by jeho otec mohl někoho otrávit, 
dělalo se mu špatně. Ale Snape přece celou dobu dělal lektvary pro Voldemorta, že ano? 
„Předpokládám, že tvá pověst je někdy užitečná,“ řekl nakonec. 

„Vypadáš, jako by tě to rozrušilo.“ 

„Jen přemýšlím, nakolik to ovlivnilo Hermionu,“ řekl Harry, ačkoli to nebyla pravda. Pak obrátil 
svou pozornost zpátky ke snídani a snažil se ignorovat tíhu pohledu, který na něj upíral Snape. 

***

„Slečno Grangerová, pane Weasley, pojďte dál,“ řekl Snape téhož dne večer, když dokořán 
otevřel dveře sklepního bytu. 

Ron vešel dovnitř bez váhání, zatímco Hermiona vypadala trochu jako by se chystala přejít 
silnici, než se pohnula, rozhlédla se do všech stran. A Snape, který si zjevně užíval jejích 
rozpaků, ironicky poznamenal: „Pokud by to šlo, tak ještě dnes.“ 

Hermioniny tváře zrůžověly, přestala se rozmýšlet a vstoupila dovnitř. 

„Smím vám před večeří nabídnout nějaký aperitiv?“ zeptal se Snape a pokynul nejprve 
Hermioně a pak i Ronovi směrem ke křeslům. 

„Ohnivou whisky,“ odpověděl Ron bez váhání. 

Snape významně zvedl obočí, když se otočil k zrzavému chlapci: „Nabízel jsem aperitiv, ne 
možnost opít se do němoty.“ 

Harry si pomyslel, že Ron asi sotva ví, co je to aperitiv - on si konec konců také nebyl úplně jistý 
- a když viděl přicházejícího Draca, byl si jistý, že uslyší nějakou narážku, něco v tom smyslu, že 
Ronova rodina je tak chudá, že si nemohou dovolit nabízet nic jiného než vodu... 

Ale zmijozelský chlapec se prostě jen podíval na hosty, otočil se ke Snapeovi a navrhl: 
„Objednám něco vhodného, mohu?“ Po Snapeově souhlasu to odešel udělat. 

Harry se posadil na gauč a nenuceným tónem prohlásil: „Severus a já jsme si říkali, že by bylo 
dobré pozvat vás dva sem dolů na kus řeči.“ 

„Z nějakého konkrétního důvodu, Harry?“ vyzvídala chytře Hermiona. Ona si byla zjevně 
naprosto jistá, že se nejedná o společenskou příležitost. 

„Samozřejmě, že ano,“ odpověděl poněkud nakvašeně. S velkým úsilím se pokusil svůj vztek 
potlačit a chovat se dospěle, protože věděl, že když tu stížnost psala, pokoušela se mu jen 
pomoct... jenže ten výraz, co měla v očích, mu lezl na nervy. Ona si ještě pořád myslí, že mu 
Draco nebo Snape ubližují, za to by dal ruku do ohně. A to ho vážně, vážně štvalo. „Měli jsme tu 
včera návštěvu, Hermiono, z Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin!“ 

Měla tu drzost odpovědět: „To je dobře.“ 

„Jak jsi mohla podat na Severuse stížnost!“ 

„Hermiono?“ ptal se Ron a zamračil se. „O čem to Harry mluví?“ 

„Tvoje vyšinutá přítelkyně se rozhodla, že jsem tu do krve bit!“ 

„Ale no tak, Pottere,“ napomenul ho Draco, když se vracel od krbu, „ty opravdu nemáš žádnou 
představu o slušném chování. Nechám tě tu jen na chvíli samotného, abych přichystal nějaké 
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občerstvení, a ty tu řveš na naše hosty.“ Zmijozelský chlapec se vyzývavě zadíval na 
servírovací stolek, dokud se neobjevil podnos, pak ho několikerým elegantním mávnutí hůlky 
donutil levitovat a zdvořile se zeptal nejprve Hermiony: „Dáš si Mimózu?“ 

„Mimózu?“ zopakovala. 

„Hm, to je šampaňské s jablečným džusem...“ 

„Mimóza se dělá z pomerančového džusu, Malfoyi,“ odsekla Hermiona 

„Vážně? Budu to muset někdy zkusit,“ opáčil Draco a mírně přikývl hlavou. „Ačkoli v 
kouzelnickém světě není pomerančový džus skoro znám, od té doby, co si ho Harry tak často 
objednává, jsem si ho docela oblíbil.“ 

Harry měl pocit, že Draco by dokázal i se svým nejhorším nepřítelem společensky konverzovat 
třeba celou noc, kdyby se mu chtělo. Muselo to být tím, jak ho otec brával na večírky 
ministerstva. Bylo docela dobře, že tu je, Ron a Hermiona ještě zdaleka nepřekonali předešlé 
téma. 

„Neříkej Hermioně, že je vyšinutá,“ okřikl Ron Harryho a pak se otočil k Hermioně, „A ty mi 
vysvětli, co je to za pitomost, s tím, že je tu Harry bit?“ 

„Vždyť je už několik dní pokrytý modřinami od hlavy až k patě,“ přeháněla Hermiona. „Taky ho 
navštěvuješ, tak neříkej, že sis toho nevšiml.“ 

„Někteří lidé,“ řekl Harry pomalu a s důrazem, „jsou dost chytří na to, aby si věci nedomýšleli!“ 
Gestem odmítl Mimózu, co mu nabízel Draco. 

Pak promluvil Snape, jeho hlas byl uvážlivý, ale zároveň odměřený. „Slečno Grangerová, když 
jsem s vámi mluvil v mé kanceláři, vysvětlil jsem vám, že bylo v nejlepším zájmu mého syna 
naučit ho mudlovské sebeobraně.“ 

„Vím, co jste mi řekl,“ odpověděla Hermiona a zvedla hlavu, aby na učitele lépe viděla. 

„Pravděpodobně jste byla z pochopitelných důvodů vyvedená z míry tím, že vám to Harry 
nevysvětlil hned, jak jste se všimla jeho zranění, ale měl jsem za to, že jsme tuto záležitost 
vysvětlili pro vás uspokojivě...“ 

Hermiona ho přerušila a v očích se jí zaleskly slzy. „Pane, nepopírám, že jsem smutná z toho, 
když vidím, jak mi Harry lže, ale to není ten důvod, proč jsem napsala tu stížnost.“ Dívala se 
jinam, aby se vyhnula Harryho naštvanému výrazu. „Profesor Snape říkal, že jsi nechtěl, aby 
lidé věděli, že se učíš mudlovský způsob boje, protože by si mohli myslet, že to znamená, že je 
tvoje magie ztracena navždy. A že proto jsi ani nechtěl jít k madam Pomfreyové, takže není 
žádná možnost, jak by se někdo o tomhle tréninku dozvěděl. To znělo dost rozumně na to, 
abych se sem vrátila a znovu si o tom s tebou promluvila. Jenže tehdy mi došlo, že na tom 
vlastně nezáleží.“ 

Harry na ní zíral a přemýšlel co se to vlastně pokouší říct. „Prosím?“ 

„Harry... je mi líto, že se zlobíš kvůli té zprávě. Ale já jsem to musela udělat, copak to nevidíš? 
Jestli je ta historka o sebeobraně vymyšlená, pak se tu děje něco příšerného, ale jestli je 
pravdivá...“ na chvíli zadržela dech. „Potom profesor Snape potřebuje někoho, kdo by mu z 
pozice autority řekl, že jeho lekce zašly příliš daleko, protože není od něj správné omráčit tě, 
ani když to dělá s dobrým úmyslem.“ 

Po tváři jí stékala osamocená slza, setřela ji a dívala se na Harryho doširoka otevřenýma 
smutnýma očima. 

„Omráčit mě?“ Harry se zamračil a vrtěl hlavou. „To je, ale směšné. Měl jsem pár dní namožená 
záda, pak jsem ošklivě upadl na ruku, a viděla jsi jednou na mém krku pár modřin.“ 
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„Harry, měl jsi otřes mozku!“ vykřikla Hermiona a sevřela ruce v pěst. „Někdo tě uhodil tak 
ošklivě, že tu Ron strávil celou noc, aby si byl jistý, že přijdeš k sobě a budeš v pořádku!“ 

Ale ne, pomyslel si Harry. Ona vlastně neví, že Lumos byla nehoda. Ron dostal příkaz nemluvit o 
tom, takže jí řekl... co to vlastně bylo napsané v tom dopise? ... No ano, on jí řekl, že k tomu 
zranění došlo před tím, než sem přišel, takže neví, jak se to stalo... Hermiona nad tím možná v 
tu chvíli ani nepřemýšlela, ale když pak viděla všechna ta zranění... dala si dohromady dvě a 
dvě a vyšlo jí patnáct... 

„Snape Harryho neomráčil!“ vtrhl do debaty Ron, a pak se opožděně opravil. „Profesor Snape 
jsem chtěl říct. To by neudělal!“ 

Snape pokýval hlavou, ačkoli nebylo poznat, jestli to bylo nad opravou oslovení nebo nad 
Ronovým tvrzením. 

„Rone, ještě to ani nejsou dva měsíce, co jsi tvrdil, že... no...“ 

„Ale ve skutečnosti jsem si to nikdy nemyslel!“ trval na svém Ron a zavrtěl hlavou tak rychle, 
až mu vlasy vlály kolem hlavy. „Byl jsem jenom rozzuřený na Harryho, protože nesnášíme Sn... 
chci říct, protože Snape nesnáší Nebelvír... Chci říct...“ 

„To už stačí, pane Weasley,“ přerušil ho Snape. 

Hermiona vzdychla. „Pravda je, Rone, že nevíš, jak Harry k tomu zranění přišel, protože jsi tady 
nebyl.“ 

„Já jsem tu byl,“ vmísil se Draco, který se právě předklonil, aby položil svoji Mimózu na stolek. 

„Aha, a já bych samozřejmě měla v této záležitosti věřit tvému slovu,“ zaječela na něj 
Hermiona. „Podle všeho jsi to stejně byl ty, kdo mu ten otřes mozku způsobil!“ 

„Ano, byl jsem to já, kdo ho zranil,“ přiznal Draco a mírně rozhodil ruce. „Strčil jsem ho přímo 
proti kamennému ohrazení. A máš pravdu, že není žádná omluva proto, co jsem udělal. Hrál 
jsem příliš tvrdě. Zmírnili jsme potom sílu ragby, ale očividně ne dost.“ 

„Ragby!“ Hermiona zalapala po dechu a zavrtěla hlavou směrem k Harrymu. „To je přece 
mudlovský sport! Předpokládáš, že ti budu věřit, že jsi hrál ragby s Dracem Malfoyem, který by 
zemřel, kdyby měl i jen dýchat ten samý vzduch jako mudla?“ 

Draco vybuchl smíchy: „Mám vypít nějakou dietní kolu, abys pochopila, že trochu přeháníš?“ 

„Proč si myslíš, že jsme ti to neřekli?“ vysvětloval Harry. „Věděli jsme, že tomu nebudeš věřit, a 
vidíš, nevěříš! Tak si Draco vymyslel všechny ty historky o posteli a o koštěti a já nevím, o čem 
všem ještě, a profesor Snape vzal všechnu vinu na sebe a ty nám ještě pořád nevěříš! Ani po 
tom, co tu byli ti lidé z Úřadu a vyšetřovali nás a ani po tom, co nám oni uvěřili, ty nám 
nevěříš!“ Všiml si, že gestikuluje poněkud divoce a tak silou vůle své ruce ovládl. 

„A proč mi tedy o tom ragby neřekl profesor Snape?“ zavrčela Hermiona. 

Harry málem řekl, že protože o tom nevěděl, ale pak mu došlo, že je to hloupost. Protože 
Severus věděl o Harryho otřesu mozku, a který rodič by se po něčem takovém neptal, jak se to 
stalo... 

„Protože jsme věděli, že tomu nebudeš věřit,“ zkusil to Harry znovu, a rozhlížel se zoufale 
dokola hledaje pomoc. Pokoušel se vymyslet něco, čím by ji přesvědčil, ale měl pocit, že má v 
hlavě úplně prázdno. Do háje, zaklel sám pro sebe. Bylo tak snadné vymyslet nějakou historku 
pro tu pitomou sociální pracovnici! Proč se mi nedaří něco vymyslet teď? 

„Poslouchej, Míno, byl bych rád, kdybys mi bývala řekla, o čem přemýšlíš,“ vmísil se Ron, když 
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zachytil Harryho pohled. „Byl bych ti řekl, že profesor Snape by nikdy Harryho nezranil, ani by 
nikoho nenechal zranit ho. Nejsem slepý. Těch modřin jsem se také všiml, ale stejně jsem se 
kvůli tomu nezačal chovat jako blázen, jako ty! Prostě jsem si jen řekl, že se Harry s Malfoyem 
trochu poprali.“ 

„Trochu!“ 

„Jo, protože koneckonců jsou oba zhruba stejně velcí,“ pokračoval Ron a vyhýbal se Harryho 
pohledu, jako by měl strach, že se začne culit radostí nad tím, jak oni dva přechytračí 
Hermionu. „Hele, ty možná nevíš, jak se k sobě chovají kluci v rodině, ale já to vím. A nechápej 
mě špatně, ne že bych měl radost z toho, že Harry měl malou přátelskou šarvátku se 
zatraceným Malfoyem, ale brzy jsem pochopil, že se tady dole neděje nic špatného.“ 

„A předpokládám, že když ty jsi se pral se svými bratry, měl jsi stejné modřiny? 

„Ne, měl jsem horší,“ připustil Ron. „O hodně horší. Jak už jsem říkal, oni byli o něco větší než 
já. Ale Harry je tady v pořádku, vážně je. A poslat sem sociální pracovníky? To od tebe byla 
vážně pitomost, Hermiono. Proč jsi to, prosím tě, do háje, udělala?“ 

„Možná proto,“ odsekla vztekle Hermiona, „že Malfoy nikdy neměl ani jednu modřinu!“ 

„Protože Harry ještě pořád má svou čest,“ vztekal se Draco a popadl znovu svoji Mimózu. 
„Nebo ji měl, dokud jsi nevlezla sem dolů a neobrátila to tady všechno vzhůru nohama. 
Nechtěl, abych ho pokaždé uzdravil kouzlem a také nechtěl s každou hloupostí běžet hned za 
Severusem.“ 

„Harry, co je s tebou, že jsi najednou tak zticha,“ poznamenala Hermiona, natáhla se a 
poklepala mu na rameno. 

Samozřejmě, že ztichl, hlavou se mu najednou honilo tolik věcí. Zatracený Malfoy... Ronova 
slova v něm něco rozezněla a vrátila zpět jeho vzpomínky, které vlastně jeho mysl nikdy 
neopustily. Alespoň nám nemusí dělat starosti, že tráví tolik času s tím zatraceným Malfoyem, 
řekl Ron... nebo by mohl říct. Byla to část jeho snu, část, která se teprve měla vyplnit. 

Alespoň nám nemusí dělat starosti, že tráví tolik času s tím zatraceným Malfoyem, řekl Ron a 
pak Hermiona dodala, že se obviňuje z toho, že nezastavil Draca, aby neopustil sklepení, 
přestože bez magie se mu to nemohlo podařit... 

To je ono, pomyslel si Harry a byl vzrušením bez sebe. To je ono, to je ta věc, kterou mohu 
změnit! Ve snu Hermiona stále ještě nevěděla, že je moje magie zpátky. Takže, co když jí to 
řeknu. Změním budoucnost, tak jak o tom včera mluvil Draco. Můj věštecký sen - jestli to tady 
byl věštecký sen, se nikdy nenaplní. 

„Jsem v pořádku,“ odpověděl nakonec Hermioně. Severus ho nejspíš zabije, ale on to musí 
udělat. Musí to říct a rozhodně je dost chytrý na to, aby to s ním znovu rozebíral. Otec by mu to 
stejně rozmluvil, tak jako mu v první řadě rozmluvil varovat Draca. 

Jenže Snape přece neměl vždycky pravdu, že ne? Co třeba, jak to zvoral s Ronem, celé to 
směšné opisování. Nehledě na to, že se mu nepodařilo přesvědčit Hermionu o tom, jak Harry 
přišel ke všem těm modřinám. 

Harryho starosti byly zpátky s plnou silou, protože jestli si byl něčím jist, pak tím, že na jeho 
věšteckých snech něco je. Možná, že jim úplně nerozuměl, ale něco pravdy v nich je. Nemůže 
být přece náhoda, že jemu se zdálo o zrušení adopce a Hermiona napsala na Úřad pro 
záležitosti kouzelnických rodin o jeho modřinách. Možná, že má Draco pravdu a jeho včerejší 
lhaní opravdu změnilo budoucnost. 

Jenže, co když se ten sen o Sovinci vyplní a on bude vědět, že to mohl zastavit a neudělal to? 
Bylo by to stejné jako tenkrát se Siriusem, horší o to, že tehdy pochopil, jak pitomě se zachoval 
až potom. 
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Tak už dost, pomyslel si Harry. Nenechá Draca umřít. Prostě nenechá. 

Ale třeba se mu to podaří udělat tak, aby se s otcem úplně nerozhádali. Nebo alespoň v to 
doufal. 

„Poslouchej, to co se doopravdy stalo je, že se moje magie vrátila,“ vyhrkl a jak byl z toho, co 
říká nervózní, vstal. „A je vážně skoro k ničemu a hrozně slabá. Řekl bych skoro ubohá, ale 
stejně se mám brzy vrátit do vyučování a tak se Severus pokouší zajistit, že mě zmijozelští 
neroztrhají na kusy, takže jsme nacvičovali souboje. To je všechno!“ 

Ach Bože, cítil, jak ho Snapeův pohled propaluje. Ten člověk zuřil. 

Vážně, vážně zuřil. 

Hermiona se na něj podívala lítostivě. „Ale Harry, nejdřív si měl spoustu neuvěřitelných nehod, 
pak jsi se učil mudlovský způsob boje, pak jsi se učil mudlovský způsob boje a zároveň hrál 
ragby – sport, o kterém jsem od tebe za celých pět let neslyšela, a teď přijdeš s tvrzením, že jsi 
si cvičil magii, kterou nemáš? Nemohl bys přestat urážet moji inteligenci?“ 

Harryho napadlo, že by jí to měl předvést a tak vytáhl hůlku. Viděl, že Hermionin zájem díky 
tomu vzrostl. 

„Pottere,“ varoval ho Snape temným nebezpečným tónem. 

„Nechtěl, abych ti to prozradil,“ řekl Harry. „Proto ty historky. I když je pravda, že mudlovský 
způsob boje mě učil taky. Musel, protože moje magie je vážně mizerná. Chci říct, skoro ani 
nejsem kouzelník...“ koktal. „A Snape měl starosti...“ 

„Jsem schopný mluvit sám za sebe, Pottere,“ přerušil ho Snape tónem máš-opravdu-velký-
průšvih. 

„Polož tu hůlku!“ 

„Stejně to budou všichni za pár týdnů vědět,“ namítal Harry, zatímco odešel z otcova dosahu, 
„jen co se vrátím do vyučování.“ A pak, dříve než se jeho otec dokázal vrhnout přes místnost a 
zastavit ho, zamířil Harry prsty na Ronovu prázdnou sklenku na šampaňské. Ujistil se, že to 
vypadá, jakoby používal hůlku. 

Podíval se do Salsina pelíšku a hadím jazykem pronesl: „Získej křídla...“ 

„Accio Harryho hůlka!“ přerušil ho Snape a mávl svoji hůlkou. 

Byl to reflex zdokonalený hodinami soubojů, který ho donutil hadím jazykem zakřičet „Zůstaň 
tam, kde jsi!“ Ještěže má protisvolávací kouzlo ve svém lexikonu! 

Jeho hůlka mu zůstala v ruce. 

Hermiona se roztřeseně postavila, ruku přitištěnou na ústa. „Tvoje... tvoje kouzlo...“ 

„Pro Merlina!“ vybuchl Draco. „Vždyť víš, že je hadí jazyk!“ 

Vypadalo to, že ten výpad pomohl Hermioně vzpamatovat se. „Harry, tys ho překouzlil,“ sotva 
lapala po dechu a její komentář byl důkazem, že to, co ji udivilo nebyl hadí jazyk. Podívala se na 
Snapea, ale pak zjevně nejistá, zda ho tím nerozzuří, rychle sklonila pohled. 

„Ale, to nebylo kouzlo,“ lhal zděšeně Harry, když pochopil do jakého maléru se to dostal. 
Přemýšlel, co by jí řekl, cokoli, co by mu pomohlo zamaskovat, že Snapeovo accio selhalo v 
závislosti na čemkoli, co udělal. Měl pocit, jako by všude okolo něj tančily lži, ale jemu se 
nedařilo na ně dosáhnout. A tak jediné vysvětlení, které ho napadlo bylo opravdu velmi 
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ubohé... „Je to... je to takhle... víš, Snape má také nějaké potíže se svojí magií. Protože to, co 
způsobilo moje zmizení magie, je nakažlivé a on to nějak chytil...“ 

„Harry, vážně vypadám tak pitomá? Protože už se mi vážně dělá zle z toho, jak se chováš, jako 
bych byla!“ 

„Můj bože,“ zaúpěl Harry. Celé se to zvrtlo. Chtěl jí jen ukázat, že je jeho magie zpátky. Nechtěl, 
aby pochopila, jak je silná je! 

„Řekni mi pravdu, pokud možno celou pravdu, jestli by to šlo,“ dožadovala se Hermiona. A když 
to nepomohlo, pokračovala sama. „Nevadí, předpokládám, že zbytek jsem uhádla. Překouzlil si 
ho...“ zopakovala pomalu. „Takže tvá magie je zpátky, ale rozhodně není slabá.“ 

„No...“ 

Na chvíli se odmlčela a pak pokračovala: „Tvá magie je silná, pravděpodobně děsivě silná, což 
usuzuji z toho, že kouzlíš v hadím jazyce, protože to je velmi výjimečné a jen málokdo tuhle 
moc má. Pravděpodobně jsi našel cestu ke svým nejhlubším silám. Proč se profesor pokoušel 
přivolat tvou hůlku, aby tě zastavil? Pravděpodobně proto, že už ji nepotřebuješ a s hůlkou jsou 
tvá kouzla silná tak, až je to neuvěřitelné...“ 

„To stačí, slečno Grangerová!“ vybuchl Snape. 

„Předpokládám, že ten otřes mozku jsi si způsobil sám!“ vydechla Hermiona, ignorujíc učitele 
Lektvarů. „Nějaký kouzlem, které tě zastihlo nepřipraveného, že? A tady profesor ti pomáhal 
naučit se kontrolovat tuhle novou nebezpečnou magii, takže není divu, že jsi z toho byl trochu 
pomlácený. Bože, Harry, promiň, že jsem napsala na ten Úřad, nikdy bych to neudělala, kdybys 
mi to býval byl řekl.“ Rychle se nadechla a udělala pár kroků směrem ke Snapeovi. „Je mi to tak 
líto. Vy jste mi to nemohl říct a teď máte potíže...“ 

„Máme potíže, ale nejsme v nebezpečí,“ vrčel Snape. „Pokud teď nepůjdete poslat další zprávu 
s tím, že se obáváte, že Harryho zmijozelský otec bude řešit malou rodinnou neshodu za použití 
své hůlky nebo ještě pravděpodobněji pěstí.“ 

„Ne, pane,“ zalapala Hermiona po dechu a zbledla. „To si o vás nemyslím a nikdy jsem si to 
nemyslela. Popravdě jsem byla přesvědčená, že by to mohl být Malfoy, kdo bije Harryho, 
připadalo mi to, jako věc, které by byl schopen. A mimo to, nikdy předtím jsem neviděla 
Harryho tak poslušného. Přímo přede mnou Malfoy Harryho okřikl, aby přestal mluvit, a Harryho 
to udělal. Opravdu mě to vystrašilo.“ 

Harry vzdychl a znovu se podíval na Snapea, který stále vypadal tak rozezleně, až Harrymu 
přeběhl po zádech mráz. „Draco věděl, že není příliš dobrý nápad, abych neposlechl otce. A tak 
mi akorát pomohl zůstat zticha.“ 

Ron nic neříkal, ale vypadalo to, že představa pomáhajícího Draca je na něj trochu moc. 

Harry si nemohl pomoct, ale zamračil se. Poznámka o zatraceném Malofoyovi mu stále ležela v 
hlavě a teď ten Hermionin předpoklad, že by to mohl být Draco, kdo ho bil. „Podívej, to, že se 
vrátím brzo do vyučování, je pravda, takže se uvidíme častěji. Ale jedno si musíme ujasnit. 
Nebudete špatně mluvit o Dracovi. Vím, že ho nemůžete vystát, ale ať se vám to líbí, nebo ne, 
on je teď také můj přítel.“ 

Ron udělal znechucený zvuk, ale pak rychle změnil téma hovoru. „Míno, Harry si ten otřes 
mozku opravdu způsobil sám. Vím to, protože jsem tady byl a celé jsem to viděl. Ale nesměl 
jsem o tom mluvit a proto jsem ti řekl, že nevím, co se stalo.“ 

Hermiona stáhla obočí a pomalu se otočila ke Snapeovi. Harry viděl, že se rozmýšlí, jestli se má 
zeptat, ale nakonec zvítězila její zvědavost. „Ale... pane, já tomu nerozumím. Proč tolik tajností? 
Pokud se Harry má brzo vrátit do školy, tak všichni budou vědět, že jeho síly jsou zpátky.“ 
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Snape se napřímil v celé své výšce a zavrčel. „Je mi jedno, jestli víte, že se jeho magie vrátila. 
Ale nechtěl jsem, aby kdokoli pochopil, jak je silná.“ 

„Chápu,“ přikývla Hermiona. „Strategie. Nechceme, aby se smrtijedi dopředu dozvěděli, jaká 
kouzla je schopen udělat. Takže máte v plánu skrývat, co dokáže, právě tak, jak Harry řekl. 
Předpokládám, že nedokážete skrýt hadí jazyk, ale sílu jeho kouzel a to, že dokáže kouzlit bez 
hůlky. To je rozhodně lepší neukazovat.“ 

„Pokud nás už nehodláte ohromovat svým deduktivním uměním,“ odsekl Snape, „mohli 
bychom se vrátit k problému, který Harry způsobil tím, že vám řekl o svém tajemství.“ 

„Jako bych to já někomu řekla!“ bránila se Hermiona a hned po ní se hájil Ron. „Jo! Já jsem to 
neřekl dokonce ani jí! Tak jsem důvěryhodný!“ 

„Možná, že během mučení už byste tak důvěryhodní nebyli,“ vztekal se Snape. „I když 
samozřejmě pořád je tu možnost paměťových kouzel...“ 

„Můj bože, prosím tě, to ne!“ zoufale vykřikl Harry. „Ty prostě nebudeš spokojený, dokud 
alespoň občas nevymažeš někomu paměť, že ne?“ 

„Nic takového jsem nenavrhoval!“ ostře ho pokáral Snape. „A ty buď rád, že nesešlu paměťové 
kouzlo na tebe! Ze všech lidí na světě, právě ty bys měl vědět, jak moc Voldemort a jeho 
nohsledi milují... jak žes to nazval? Týrání, co odkoukali od ďábla? Nehledě na to, že mají mnoho 
dalších způsobů, jak získat informace!“ 

Ron se podíval ze Snapea na Harryho a zpátky. „Pane... co uděláte Harrymu za to, že řekl 
Hermioně pravdu?“ 

„To je jen a jen moje záležitost!“ zařval učitel Lektvarů. 

„Jen jsem se zeptal,“ zamumlal Ron a zamrkal. 

Draco si opatrně odkašlal a když se Snape podíval jeho směrem, tiše řekl: „Nejsem si v tuto 
chvíli zrovna jistý protokolem, ale mám pocit, že bych měl oznámit, že... se podává večeře.“ 
Rukou ukázal ke stolu, kde na každého čekalo sýrové soufflé. 

Harry přikývl a zoufale hledal něco, čím by prolomil napětí. „Pojďme se najíst,“ oznámil a 
pokoušel se, aby to znělo nadšeně. Ve skutečnosti měl žaludek příšerně sevřený a rozhodně to 
nebylo hlady. Vlastně se cítil, jako by právě povečeřel plnou misku pilin a spousta mu jich 
zůstala ještě v krku. Snape se ani nepohnul, dokonce se ani nepodíval směrem ke stolu. Byl 
příliš zaměstnaný zíráním na Harryho. 

„Možná trochu vína,“ zdvořile navrhl Draco, ačkoli naplnil jen jednu sklenici. Pro Snapea. Když 
mu jí podával a ten jí ignoroval, chlapec dodal: „Nebo Galiano?“ 

„Nebuď idiot,“ zlobil se Snape. „Myslíš, že jsem jako mudlové, kterým stačí nalít, aby se 
uvolnili?“ 

Draco pokrčil rameny a místo toho nabídl víno Hermioně, potom podal sklenici Ronovi a 
Harrymu a nakonec sobě. „Takže můžeme?“ navrhl. 

Harry se váhavě pohnul směrem ke stolu nejistý tím, co má udělat. Když viděl Draca, jak 
zdvořile odsunul Hermioně židli, měl potřebu začít se hystericky smát. Ron se nad tím zamračil. 

Snape se na ně díval, jak si sedají, ale nikdo se nedotkl jídla, dokud se k nim nepřipojí jejich 
hostitel. 

On se k nim ale nepřipojil. Se znechuceným zvukem se otočil na patě a odkráčel do své 
kanceláře. 
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Harry polkl: „Předpokládám, že bych měl jít za ním a omluvit se...“ 

„Abych tak citoval jednoho velkého muže,“ odpověděl Draco a zdvihl sklenku jako při přípitku. 
„Nebuď idiot. Dej mu čas, aby se trochu uklidnil. A mimochodem, lituješ toho, co jsi udělal?“ 

„Ne, ve skutečnosti ne,“ přiznal Harry. 

„O důvod víc, nedráždit hada bosou nohou,“ doporučil Draco a pak se podíval po jejich hostech. 
„Myslím, že klidně porušíme protokol. Jezte. Za chvíli tu bude další jídlo. Krevety ve vinné 
omáčce s mangem, cornwalské křepelky s pomerančovou omáčkou a nakonec...“ 

„Já nemůžu jíst,“ oznámil utrápeně Harry položil vidličku a svěsil hlavu do dlaní. 

„Tohle už jsme řešili,“ napomenul ho netrpělivě Draco. „Není důvod, aby ses trestal hladověním. 
Severus se zlobí, ale to už tady přece bylo a vy dva jste to překonali. Takže se prostě jen uvolni 
a najez se.“ 

Hermiona si opatrně nabrala kousek soufflé. „Je to vážně dobré,“ řekla, jako by ho chtěla 
povzbudit. 

„To je,“ doplnil Ron, když ho také okusil. „Jen jez, Harry.“ 

Harry kousek ochutnal. 

„Napij se trochu vína,“ doporučil mu Draco. 

„Nejsi jeho ošetřovatelka, Malfoyi,“ namítal Ron. 

Hermiona naklonila hlavu na stranu: „Myslím, že se mu jen pokouší pomoct, Rone.“ 

„To máš pravdu,“ souhlasil Draco. 

„Já jsem se ti také jen pokoušela pomoct,“ dodala tiše Hermiona. „Harry, co jsem měla dělat? 
Myslela jsem, že ti tu ubližují a že vážně potřebuješ pomoct.“ 

Harry si nemohl pomoct, a vzdychl: „Nemyslíš, že bych mohl Úřadu napsat sám, pokud by se mi 
tu nedařilo dobře?“ 

Hermiona si skousla ret a přikývla. „Věděla jsem, že bys mohl, ale nebyla jsem si jistá, jestli bys 
to udělal. Myslela jsem si, že... pokud tak zoufale toužíš po rodině, že jsi dokonce souhlasil s 
tím, aby tě adoptoval profesor Snape... smíříš se s ledasčím, abys mohl u svého nového otce 
zůstat. Měla jsem pocit, že jsi trochu… závislý.“ 

„A ty jsi trochu moc panovačná a trochu moc zvědavá...“ Harry raději zavrtěl hlavou a zmlkl. 
„Nechci se hádat.“ 

Ron si nabral poslední kousek soufflé a řekl: „Harry se nenechal Snapem adoptovat, protože se 
cítil tak zoufalý, Hermiono. Ty jsi je neviděla dohromady tak, jako jsem je viděl já. Když se Harry 
zranil při objevování své nové magie, choval se Snape jako každý jiný táta. Chci říct, že byl 
vyděšený a pečoval o něj.“ 

„Snape,“ zopakovala Hermiona pochybovačně. „Snape pečoval o Harryho. Harryho Pottera.“ 

Draco se podíval na Rona výhružně, možná proto, aby nezačal mluvit o zpívání. 

„Ano,“ souhlasil Ron. „Proč myslíš, že jsem tak rychle překonal své pocity, které jsem z celé 
téhle věci měl? Harrymu je tady dole dobře, vážně je. A to nemluvím o tom, jak nestydaté bylo 
poslat sem vyšetřovat sociální pracovníky. Má tu všechno, co potřebuje a byla od nás pitomost 
snažit se ho přesvědčit, že to tak nemá být jenom kvůli tomu, že je v tom zamotaný Snape.“ 
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Draco byl příliš hrdý na to, aby s Ronem souhlasil nahlas , ale jakmile chlapec domluvil, naplnil 
znovu jeho sklenici. 

„Ale proč Snape?“ naléhala Hermiona. „Harry, vždyť tebe by adoptoval kdokoli!“ 

Harry se jí zadíval do očí. „Hermiono, já mám Severuse rád. Strašně moc rád. Rozumí mi a je na 
mě hodný. A já bych nikoho jiného za otce nechtěl.“ 

„Ty ho nemáš rád. Jen jsi se k němu nezdravě připoutal, protože o tebe pečoval, když jsi byl tak 
příšerně zraněný o Samhainu!“ 

„A proč ty máš ráda své rodiče?“ zeptal se Ron a rukou mávl na Harryho, aby ho nechal mluvit. 

„Protože se o tebe starali, když jsi byla malá, protože tady byli kvůli tobě. A Harry to cítí stejně. 
Jenom s tím začal o něco později. A ještě něco. Proč by se Harry měl před tebou hájit? Měla bys 
být ráda, že je konečně šťastný z toho, co má, a ty místo toho pořád pitváš jeho emoce a říkáš 
mu, že je špatné, když cítí, co cítí. Kdyby ses mě zeptala, řekl bych ti, že to jde pěkně na 
nervy.“ 

„Ronalde Weasley, jak můžeš...“ 

„Je to stejné, jako s domácími skřítky!“ zlobil se Ron, dopálený tématem. „Oni jsou šťastní! 
Jejich malé životy jsou naplněné radostí! Oni už nemůžou být šťastnější a co děláš ty? Násilím 
jim vnucuješ svobodu, kterou nechtějí a kterou nemají rádi, a teď se ti málem podařilo udělat z 
Harryho znovu sirotka! Ježkovy voči, Úřad pro záležitosti kouzelnických rodin! I když jsem byl 
tak naštvaný, jako ty, nepokusil jsem se zničit celý Harryho život!“ 

Hermiona zmlkla, jako by o tom přemýšlela. 

„Dobře,“ zabručela nakonec. „Chápu, Harry je šťastný.“ 

„Byl jsem,“ vzdychl Harry. „Dokud jsi do toho nezačala strkat nos a neskončilo to tím, že jsem 
neposlechl Severuse. Teď jsem zatraceně zoufalý. Díky, Hermiono.“ Podíval se na ni a viděl, že 
vypadá sklíčeně. Pomyslel si, že dobře jí tak, i když dobře věděl, že to, co řekl, nebylo úplně fér. 
Měl přece ještě další důvody, proč jí o své magii řekl. 

„Už jsem řekla, že je mi to líto...“ 

„Jo, ale je ti líto toho, že jsi napsala na Úřad, nebo toho, že jsi se ke mně chovala, jako bych byl 
příliš pitomý na to, abych nevěděl, co dělám?“ 

Hermiona polkla, když to slyšela takhle vyslovené. „Obojího,“ odpověděla tak potichu, že jí 
skoro nebylo slyšet. 

„To je dobře,“ odpověděl Harry. „Tak toho lituj. A zůstaň u toho, protože až se vrátím do věže, 
nechci slyšet o mém otci vůbec nic špatného. Tedy o tom, že se stal mým otcem. Můžete si 
ztěžovat na to, jak odebírá body Nebelvíru, nebo na nesmyslné úkoly z Lektvarů. Vím, že není 
dokonalý.“ 

Domácí skřítkové využili toho okamžiku, aby nechali zmizet zbytky soufflé a nahradili je talíři ve 
tvaru lastur, naplněnými slíbenými krevetami s vinnou omáčkou Harry při pohledu na svou 
porci jídla zavzdychal. 

„Možná bychom měli naši večeři ukončit,“ navrhl Draco. 

„Dobrý nápad,“ souhlasila s ním Hermiona a odsunula křeslo. Ron ji následoval, ačkoli se na 
svoje krevety díval poněkud lítostivě. 

„Takže, kdy se vrátíš do třídy?“ zeptal se Ron. 
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„Až se mi podaří získat nad kouzly trochu kontroly.“ 

„To se nedivím, po tom Lumos...“ 

„Takže to bylo Lumos, co ho poranilo?“ pokývala Hermiona chytře hlavou. „A to také 
pravděpodobně zničilo profesorovy knihy.“ 

Draco došel ke dveřím a mávnutím hůlky je otevřel. Když Hermiona procházela kolem něj, 
zastavil ji gestem ruky, ale nedotkl se jí. „Jsi vážně chytrá. Slyšel jsem Harryho, jak říká, že jsi 
nejchytřejší čarodějka tvého věku. Poslouchej, štve mě, že jsi poslala tu stížnost a vážně mě 
pobouřil ten způsob, kterým jsi rozhodla, že Severus není pro Harryho dost dobrý, ale stejně... 
je mi líto, že jsem tě nazval mečící krávou.“ 

Hermiona téměř reflexivně udělala několik kroků dozadu, ve tváři úžas. „To, co mečí, jsou kozy, 
Malfoyi. Ale… tvoji omluvu přijímám.“ 

„A toho, žes ji nazval mudlovskou šmejdkou, toho taky lituješ?“ vyzval ho Ron, který vypadal s 
vývojem událostí poněkud nespokojen. 

„Popravdě, je mi líto, že je, co je,“ odsekl Draco, ale Rona tím jen ještě víc rozzuřil. 

„Draco!“ zaúpěl Harry když konečně vstal od stolu. „Nezačínej znovu. Říkal jsi, že už nebudeš 
lidi posuzovat...“ 

„Všechno, co jsem chtěl říct je, že ať se nám to líbí nebo ne, některé dveře před ní zůstanou 
zavřené,“ vysvětloval Draco povýšeně. 

„Jo, aha,“ zavrčel Rona sevřel ruku v pěst, neztrácel čas a táhl Hermionu za sebou. 

Jen co se za nimi zavřely dveře, vzal Draco Harryho za loket a přistrčil ho zpátky k večeři. „Vím, 
že chceš jít za Severusem, ale měl bys toho vážně ještě trochu sníst. Nebude rád, když mu 
řeknu, že jsi zase nejedl.“ 

Harry si pomyslel, že je to pravda a že nemá žádný důvod naštvat ho ještě víc. Nabral si trochu 
krevet a ochutnal je. Ostrá chuť trochu přehlušila chuť pilin, kterou měl pořád ještě v puse. 
„Proč jsi se omluvil Hermioně?“ zeptal se. 

„Netvrď mi, že jsi zapomněl na naší dohodu. Řekl jsem, že se jí omluvím za tu krávu v 
momentě, kdy přizná, že se mýlila o tobě a Severusovi.“ 

Harry snědl další krevetu a uvažoval nad tím. „Ona ale přece neřekla, že se mýlila.“ 

„Ale tak jako tak,“ mávl nad tím Draco rukou, „by s tím už nikdy nezačala, řekl bych. A já jsem 
nechtěl, aby sis myslel, že nedržím slovo.“ 

„Jsi Zmijozel, ty dodržíš své slovo, jen když je to ve tvém nejlepším zájmu.“ 

„Jo, ale myslel jsem, že už chápeš, kde jsou moje zájmy. Ale Harry, i kdybys nebyl prorokovaný 
zachránce světa,“ posmíval se Draco, „Stejně bych pořád byl na tvé straně, protože... do háje, 
je to téměř mrzimorské, říkat takové věci, ale stejně to musím udělat. Teď, když už tě znám, jsi 
docela snesitelný. Teda někdy. A určitě bych tě nechtěl vidět mrtvého.“ 

„No skvěle,“ protáhl Harry a jeho duch na okamžik pookřál. „Občas mě máš rád a nechceš, 
abych umřel. To je ale citu. Hodláš si vymalovat pokoj na růžovo?“ 

„Já jsem jen chtěl, abys věděl, že nejsem na tvé straně, jen proto, že jsi ohavně znetvořený“ , 
protahoval Draco a významně se díval na Harryho jizvu. 

„Jo, já vím.“ Připustil Harry. „Jsme bratři.“ Odložil vidličku a všiml si, že snědl skoro polovinu své 
porce. Měl z toho docela radost. 
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I když tušil, že brzy to bude horší. Byl čas jít čelit otci. 

***

„Dále,“ odpověděl Snape na Harryho ostýchavé zaklepání a i to jediné slovo znělo nepřátelsky. 
A celé se to jen zhoršilo, když se chlapec posadil na kraj křesla proti Snapeově stolu. Rysy 
učitele Lektvarů, který za ním seděl, byly stažené nelibostí a vztekem a Harry měl náhle 
příšerný pocit, že se přenesl v čase o několik měsíců zpátky, a je tady, aby na něj Snape křičel 
a uložil mu školní trest. 

Což byla samozřejmě pitomost. Snape by si ho přece nikdy nepozval sem, do svého soukromí, 
aby mu uložil školní trest. 

„Pane, já jsem měl pocit, že bych měl přijít a omluvit se,“ začal Harry . 

„Ne, pokud to nemyslíš vážně,“ vyštěkl na něj Snape a na Harryho tázavý pohled odpověděl, „k 
čemu ti je všechna ta síla, když nemáš dost rozumu na to, aby ti došlo, že kouzlo na mých 
dveřích pracuje jen jedním směrem? Slyšel jsem tě!“ 

Harry se najednou styděl za svoje slova o tom, jak moc má otce rád. I když to vypadalo, že 
zrovna tohle Snape přeslechl... 

„Mě ale je líto, že jsem nedokázal být lepší syn,“ řekl rychle. „Vážně jsem tě chtěl poslechnout. 
Vážně jsem se o to pokoušel. Držel jsem se té historky o ragby...“ 

„Dokud jsi se nerozhodl, že tví přátelé jsou příliš dobří na to, abys jim lhal,“ vztekal se Snape. 
„Není divu, že jsi trval na tom, aby se k nám připojil pan Weasley. Věděl jsem, že máš něco za 
lubem! Měl jsem, pro Merlina, věřit svým instinktům.“ 

„Když jsem ti navrhoval, abychom pozvali také Rona, nebyla to žádná manipulace!“ trval na 
svém Harry. „Vážně jsem si myslel, že by nám mohl pomoct...“ 

„A mohu říct, že byl daleko větší pomocí, než si zřejmě doufal, když podpořil tu historku o ragby 
způsobem, jakým to udělal.“ Ten hlas byl ledový, skrz na skrz ledový. „Co jsi čekal, že se stane, 
že zmíní tvoje Lumos hned, jak přijde řeč na tvá zranění? Takže jsi to musel říct slečně 
Grangerové zcela bezdůvodně a v rozporu s mými jasnými příkazy!“ 

„Ale já jí to musel říct...“ 

„Už si nepamatuješ, jak jsem říkal, že nestrpím být obelháván a podváděn vlastním synem?“ 

„Tak mě tedy potrestej!“ zaječel Harry 

„To taky udělám,“ přislíbil Snape s hrozivým výrazem ve tváři. 

„Ale nelhal jsem ti,“ stál si Harry za svým. „Neposlechl jsem tě, ale nelhal jsem ti. A chci ti říct, 
proč jsem tě neposlechl. Je to vážně důležité. Ó bože, jsou ty dveře dobře zabezpečené?“ 

„Samozřejmě, že jsou, jsou zavřené! Copak jsi mně před chvílí nerozuměl? Já jsem mohl slyšet 
tebe, ale ty bys nikoho uvnitř neslyšel!“ 

„Rozumím, ale mohl bys to překontrolovat? Prosím?“ 

Snape se na něj podíval znechuceně, ale mávl hůlkou a přikývl. 

„Dobře.“ Harry se zhluboka nadechl a vydechl. „Já jsem se jen pokoušel zachránit Draca před 
tím, aby byl shozen ze Sovince!“ 

„Ty a tvoje potřeba pořád někoho zachraňovat,“ vrčel Snape. Pak jeho hlas náhle nabral na síle, 
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natáhl se přes stůl tak, že prakticky chrlil Harrymu oheň do tváře. „Co má co k čertu společného 
cokoli z toho, co jsi dnes řekl, s tím proklatým Sovincem?!“ 

Harry se neubránil, aby před tím návalem čisté zuřivosti neuhnul. Jeho páteř zaúpěla nad 
pokusem prohnout ji na druhou stranu, a knoflík z koženého polstrování si zarazil do zad 
takovou silou, že ho cítil i přes tlustý svetr. 

Ta reakce Snapea nadzdvihla. „Pro Merlina! Když jsem tě neuhodil před tím, dokud jsi nebyl můj 
syn a dokud nám tu neslídila slečna Grangerová, tak to zcela jistě neudělám teď, když jsi se stal 
mým synem a máme ji v zádech.“ 

„Nemyslel jsem, že mě chceš uhodit,“ popřel Harry a z celého tohohle tématu se mu dělalo 
trochu špatně. „Jen na mě, prosím tě, přestaň křičet. Na pět sekund. Vážně jsem chtěl udělat to, 
o čem ty si myslíš, že je nejlepší. Myslel jsem si, že mi Ron pomůže přesvědčit Hermionu. A to 
on dělal. To byl můj jediný důvod, proč jsem chtěl, aby sem přišel. Jenže, jak řekl zatracený 
Malfoy, připomnělo mi to něco z mého posledního věšteckého snu...“ 

„To nebyl věštecký sen!“ 

„Poslouchej,“ naléhal Harry a přitáhl si křeslo ke stolu, rozhodnutý zůstat tam, i kdyby Snape 
začal znovu křičet. „Celou dobu jsem si přál, abych mohl udělat něco proti mým snům, něco, 
aby se nevyplnily. Brumbál tvrdil, že to není možné. Nebo to alespoň naznačoval...“ 

„Tvých pět sekund právě vypršelo.“ 

Ten komentář byl sice docela klidný, ale stejně byl na nervy drásající. „Budeš mě poslouchat, 
nebo ne?“ zeptal se Harry a zadíval se do otcova obličeje. „Protože jestli ne, tak mi prostě jen 
ulož trest a popřejem si dobrou noc.“ 

„Chtěl jsi změnit budoucnost,“ vzdychl Snape, opřel se dozadu a prsty zlehka bubnoval po 
stole. „A co?“ 

Harry si vydechl úlevou. „Najednou jsem si uprostřed toho rozhovoru vzpomněl na můj 
věštecký sen, nebo co to vlastně bylo. Hermiona tam přece říkala, že nemám magii! A tak jsem 
si řekl, že mohu zaručit, že Draco nikdy nevejde do Sovince. Řekl jsem jí o mojí magii, tak 
nemůže říct, že žádnou nemám a můj sen se nevyplní a Draco nezemře!“ Harry se odmlčel a 
zrudl: „Teda jednoho dne ano, ale ne teď.“ 

„Dal jsi přednost Dracovu životu před životem slečny Grangerové?“ vysmíval se mu Snape. „To 
je skutečně zajímavé. Samozřejmě jsem postřehl, že si moji synové přísahali bratrskou loajalitu, 
ale netušil jsem, že jsi si to vzal až tak k srdci. Ale ať je tvoje teorie jakákoli, rozhodl jsi se ji 
vystavit milosrdenství Voldemortových vyšetřovatelů, jejichž velitelem je Lucius Malfoy. Už jsem 
se ti zmínil o tom, že její mudlovský původ z ní nedělá jeho oblíbence?“ 

Harry cítil vzrůstající vztek nad tím, že Snape má nervy na to mluvit zrovna takhle. „Není moje 
chyba, že se Hermiona dozvěděla tolik, že by byl problém, pokud by ji někdo podrobil 
nitrozpytu!“ Odsekl. „Nevím jestli jsi si toho všiml, ale já jsem se jí pokoušel říct, že moje magie 
je zpátky a je velmi, velmi slabá. Chtěl jsem jí říct tu samou historku, kterou budu říkat 
ostatním studentům, až se vrátím do vyučování. Řekl jsi mi, abych se snažil vypadat 
neschopně, aby se začalo šířit, že se téměř nemůžu bránit! Jaký by byl rozdíl v tom, že by to 
Hermiona slyšela o něco dřív? Ale ty jsi se rozhodl přivolat moji hůlku a spláchnout náš plán do 
záchodu. Proč jsi to udělal? Myslel jsem, že nechceš, aby někdo věděl, že jsem schopen kouzlit 
bez hůlky!“ 

„Moje přivolávací kouzlo byl pokus, jak tě přivést k rozumu. Nejsem nadšený z toho, že jsi se mi 
postavil!“ 

„Ale co by se stalo, když bych jí předvedl roztřesené levitační kouzlo! Byl bych si dal záležet na 
tom, aby vypadalo opravdu uboze! Všechno by to bývalo bylo v pořádku!“ 
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„Harry,“ řekl Snape a jeho hlas byl náhle smutný. „Máš nápadný sklon považovat se za 
neomylného. Ne vždycky je to špatné. V bitvě může sebedůvěra být klíčem k vítězství. Ale je ti 
šestnáct a tvůj úsudek má k neomylnosti daleko. A přesně tak tomu je v tomto případě. Svůj 
sen naprosto špatně interpretuješ.“ 

To, že otec náhle mluvil potichu, Harryho zaskočilo. „Špatně interpretuju?“ 

Snape přikývl. „Když slečna Grangerová říkala, Vyčítá si, že nezastavil Malfoye, aby neopustil 
Snapeův byt! Jako by tomu bez magie mohl zabránit! Tak mlžila.“ 

„Co?“ 

„Lhala, kluku pitomá. Skutečně bys měl věnovat více pozornosti jemným nuancím v tónu a 
výrazu. Lhala před ostatními z Nebelvíru, aby si mysleli, že tvoje magie se nevrátila, ale ona o 
ní zjevně věděla celou pravdu!“ 

„To je ale přece směšné!“ 

„Myslíš? Myslíš, že nepoznám lež, když ji vidím? Strávil jsem většinu života mezi lidmi, kteří si 
mysleli jednu věc a říkali druhou. Je to součástí toho, být Zmijozelem, tak jako Draco neměl 
problém vyčíst pravdu z květnaté řeči Richarda Steyna. Zamysli se nad těmi roky, kdy jsem 
pracoval jako zvěd, Harry. Jsem naživu jenom proto, že poznám podvod, když ho vidím.“ 

Harry si skousl ret. „Věděl jsi, že Ron lže sám sobě, o tom, že jsi... no že jsi se mnou dělal nějaké 
špatné věci, dříve, než jemu došlo, že to z něj mluvil vztek.“ Harry se odhodlal zeptat se: „Takže 
ty si myslíš, že Hermiona v tom snu lhala o tom, že nemám magii? A to jenom proto, že měla 
divný tón hlasu?“ 

„Tón hlasu, její gesta, výraz očí,“ objasňoval Snape. „A to nemluvím o výmluvné reakci pana 
Weasleyho. Okamžitě tě začal bránit s tím, že není tvoje chyba, že se Draco vydal do Sovince, 
jakoby tušil, že si slečna Grangerová myslí, že to je tvoje chyba, protože tvoje magie je zpátky v 
plné síle.“ 

Harrymu se začal zvedat žaludek hrůzou nad tím, co udělal. Zalapal po dechu a ruce si přitiskl 
na žaludek. „Můj bože,“ zasténal, „to nemůže... to prostě nemůže být tak, jak říkáš, nesmí!“ 

„Samozřejmě, že to tak je,“ odvětil Snape, a z jeho hlasu zmizel všechen soucit. „Tím, že jsi se 
chtěl ujistit, že se tvůj sen nevyplní, jsi udělal pravý opak! Zaručil jsi, že proběhne nerušeně!“ 

„Je mi to líto!“ řekl Harry a tentokrát to myslel vážně, skoro se rozplakal. 

„Tvoje lítost bude ještě větší, až se tvůj bratr rozbije o skály pod Sovincem po pádu do sto 
metrové hloubky.“ 

Najednou měl v puse odpornou chuť, téměř se pozvracel, když se jí pokoušel polykáním zbavit. 
Fuj. Už nikdy nebude jíst krevety. 

„Bavme se o tom, proč jsi odsoudil Draca k tak hrozné a bolestivé smrti,“ poznamenal Snape 
konverzačním tónem, ale jeho oči byly stále jako černý led, chladné a neúprosné. „Protože jsi 
uvěřil ve svůj okamžitý nápad, který tobě přišel skvělý, i když podle mého názoru byl pořádně 
hloupý. Copak s tebou ředitel o těchto věcech nemluvil? Řekl ti přece, že věštecké sny se 
vždycky naplní a proroctví nemůže být poraženo! Ale samozřejmě, on má přece jen o sto 
čtyřicet let víc zkušeností než ty, což pro tebe nic neznamená.“ 

„Ale on mi to nevysvětlil moc dobře,“ pokoušel se Harry obhájit sám sebe. Mělo ho napadnout, 
že lepší bude zůstat zticha. 

„Aha, takže on ti to nevysvětlil? A tím se chceš omluvit pokaždé, když neposlechneš dospělé? 
Pokud si pamatuji, počínal jsi si stejně nemožně při tvých žalostných pokusech naučit se 
Nitrobranu v době, kdy jsem se tě poprvé pokoušel ji naučit. Protože ty vždycky víš všechno 
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lépe než tvoji představení.“ 

„Ale on mi to nevysvětlil,“ trval na svém Harry, rozhodnutý nezabíhat do podrobností o tom, jak 
příšerným způsobem se ho Snape v pátém ročníku pokoušel učit, a nebo o tom, kam jeho 
vlastní selhání vedlo v Siriově případu. „Já jsem se ho jenom zeptal, co by se stalo, pokud bych 
změnil něco tak, aby se můj sen nevyplnil, a on mi na tu otázku neodpověděl, pane profesore!“ 

Snape se na něj chvíli díval a pak ho opravil: „Severusi. Nebo otče. Nebo tati. I když na tebe 
zuřím, jsem stále tvůj otec.“ 

Harry to věděl, ale stejně ocenil, že to Snape řekl uprostřed jejich hádky. Roztřeseně přikývl. 

„A teď k Albusovi, zřejmě chtěl být opatrný při pokoušení osudu,“ pokračoval Snape vážným 
tónem. „A nebo se obával, že jsi ještě příliš mladý, abys pochopil, co je to paradox. I když si 
troufám říci, že teď už to víš. Ve snaze změnit budoucnost jsi neudělal nic jiného, než žes ji 
potvrdil. Ale nebyl to jen Albus, koho jsi v tomto případě ignoroval. Myslím, že jsem ti naprosto 
přesně řekl, že si nepřeji, abys se slečnou Grangerovou mluvil o své magii. A proč si myslíš, že 
tomu tak bylo? Nenapadlo tě, že třeba proto, že mám víc zkušeností než ty? Třeba, že poznám, 
když někdo lže?“ 

Harry polkl. „Tak proto jsi nechtěl, abych jí to říkal? Protože jsi věděl, že v mém snu o moji magii 
věděla, a pokoušel jsi se udělat něco, aby se to nenaplnilo? A co se stalo s tvrzením, že 
budoucnost nemůže být změněna?“ 

„To jsem neřekl já, to řekl Albus.“ 

„Ale on tomu určitě nevěří!“ vyhrkl Harry. „Jak by mohl, když nás ve třetím ročníku poslal 
zpátky v čase, abychom mohli zachránit Klofana a Siriuse...“ Když mu došlo co právě řekl, 
raději zmlkl. 

„Dřív než tohle všechno skončí, tak toho chlapa zabiju,“ oznámil náhle Snape, vymrštil se z 
křesla a začal chodit po pokoji sem tam. Na několik strašných sekund se Harry domníval, že se 
ve Snapeovi ozval starý vztek nad Siriovým útěkem, ale důvod Snapeova vzteku byl jiný. „On ti 
dal převraceč času? On dal třináctiletému dítěti převraceč času a poslal tě do lesa, kde se volně 
potloukal vlkodlak? To je vážně skvělé!“ 

„No, ale změnili jsme budoucnost,“ poukázal Harry, také vstal a šel si stoupnout vedle svého 
otce ke krbu. 

„Změnili jste přítomnost,“ opravil ho Snape. „A v tomto případě nemluvíme o převraceči času, 
ale o věšteckém snu. Pokud by věštecký sen byl opravdu tak daný, jak věří Albus, pak by 
použití převraceče času prostě jen vyvolalo další paradox.“ 

„Takže ty si myslíš, že prorocký sen nemůže být poražen, ale přesto jsi se ho pokusil porazit,“ 
zkonstatoval smutně. „A já to všechno pokazil.“ 

„Takže teď už víš, proč bys alespoň občas měl poslechnout dospělé?“ zeptal se Snape temně. 

„A Draco teď umře?“ rozplakal se Harry. „Mojí chybou! Je to jako se Siriusem, přesně tak jak jsi 
říkal s Nitrobranou. Neposlechl jsem a Draco mojí vinou skončí rozbitý na skalách!“ 

Snape se na něj zadíval. „Měl bych říct ano,“ připustil příkrým hlasem. „A měl jsem v úmyslu tě 
takhle potrestat. Po tvé, do nebe volající, neposlušnosti, kterou jsi dnes večer předvedl, by sis 
naprosto zasloužil uvěřit, že Draco zemře kvůli tomu, co jsi udělal. Ale...“ odvrátil zrak, „zjistil 
jsem, že ti nejsem schopen něco takového udělat.“ 

Harry se na něj podíval zarudlýma očima, tváře ještě pořád mokré od slz, přestože se je snažil 
otřít. „Cože?“ 

Tvrdou linii Snapeových úst změkčil první náznak slitování. „Už teď se obviňuješ ze spousty 
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věcí, které jsi nezavinil. Nechci ti přidat další trápení, zvláště ne takovéhle.“ 

„Já ti ne... co tím myslíš?“ 

„Draco neumře, ty děcko jedno pitomé. Zřejmě si zapomněl na jednu důležitou věc v celé téhle 
záležitosti. Já nevěřím, že tvých několik posledních snů předpovídalo budoucnost.“ 

Harry z toho měl najednou v hlavě zmatek. Tolik možností, tolik paradoxů, a všechny ty 
propletené lží a úskoky, takže už sám nevěděl, kde pravda končí a kde začíná. Nakonec se dal 
dohromady alespoň natolik, aby se dokázal zmateně zeptat, „ale vždyť jsi říkal, že nechceš, aby 
to Hermiona věděla, protože jsi chtěl udělat něco, aby se ten sen nenaplnil... jestli jsi ale jenom 
lhal, abys mě vytrestal, proč jsi tak moc nechtěl, abych jí řekl o tom, že moje magie je zpět, ale 
velmi slabá. Vždyť na to stejně přijde, jen co se vrátím do vyučování.“ 

„Nelhal jsem, abych tě potrestal,“ řekl Snape a natáhl se, aby vzal Harryho ruce do svých. 
Snapeovy byly překvapivě teplé, takže Harrymu došlo, že ty jeho musí být ledové. „Jen jsem 
trochu přeháněl. Pravda je, že chci, abys nad svými nápady trochu přemýšlel, než se do nich po 
hlavě vrhneš. A také je pravda, že když jsem viděl v myslánce slečnu Grangerovou, která 
vypadala jakože o tvé magii ví, přestože se to pokoušela skrýt před svými nebelvírskými 
spolužáky, pochopil jsem, jak bych mohl tomu snu zabránit vyplnit se.“ 

„Takže už v můj sen věříte, pane? Teda, otče?“ 

„Ne,“ Snapeovy dlouhé vlasy zavlály, jak to kategoricky popřel. „Nevěřím. A nevěřil jsem ani 
minutu. Ale stejně jsem šel a ochránil Sovinec dalšími kouzly, a stejně tak teď budu věnovat 
Dracovi větší pozornost. Protože... nevěřím, že to byl věštecký sen, ale připouštím i malou 
možnost, že se mýlím.“ učitel Lektvarů vzdychl. „Zdálo se mi nejjednodušší ještě chvíli slečnu 
Grangerovou klamat. Všechno, co jsme potřebovali, byla trocha času. Z tvého snu bylo jasné, 
že se to celé událo před tím, než jsi se vrátil do nebelvírské věže.“ 

„Pak mě nech vrátit se tam ještě dnes v noci,“ prosil Harry. „I když tomu snu nevěříš. Taky mu 
moc nevěřím, vážně. Ani po tom, co jsem řekl Hermioně. Bylo by to, jak už jsi řekl... jen tak pro 
jistotu.“ 

„Ještě nejsi připravený vrátit se zpátky,“ řekl Snape a stiskl svoje ruce ještě pevněji. „Jak dobře 
víš, mám vás rád oba. Nebudu riskovat tvůj život, abych zachránil Draca, zrovna tak jako bych 
neriskoval jeho život, abych zachránil tebe. A mimochodem, pokud to opravdu byl věštecký 
sen, tak se na dnešních událostech jen ukázalo, jak marné je pokoušet se ho přelstít. Jen by se 
tím vytvořil další paradox, další cesta, kterou by budoucnost mohla použít, aby se projevila.“ 

Harry si nemohl pomoci, ale otřásl se. „Tati, proč jsi mi o svém plánu neřekl dopředu, i kdyby to 
znamenalo vysvětlit mi, co znamená paradox. Vždyť jsi přece říkal, že je lépe, když mám víc 
informací, než když jich mám málo.“ 

„Neměl jsem svůj plán, jak jsi to nazval, zformulovaný, dokud se naše konverzace nepřiblížila 
ke konci.“ 

„Ale stejně jsi mi to měl říct...“ 

„Ne, nemohl jsem, protože ty jsi byl svým snem příliš zaujatý a jen krůček od toho říct o něm 
Dracovi. A to nechci, a ty víš proč. A přestože jsem měl v plánu neříct slečně Grangerové 
pravdu, stejně si nemyslím, že ten sen předpovídá Dracovu smrt. Všechny moje přípravy byly, 
jak jsi ty řekl, jen tak pro jistotu.“ 

Harry se roztřásl od hlavy k patě. 

Snape poodešel, otevřel skřínku, vytáhl něco a podal Harrymu malou skleničku. „Zahřívací 
lektvar,“ vysvětloval, „zdá se mi, že ho potřebuješ.“ 

Díky lektvaru se Harrymu po těle bleskově rozlilo ohromující horko. Tak tak doklopýtal ke křeslu 
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a zhroutil se do něj. „Ten má ale sílu,“ dodal a snažil se vydýchat pocit tepla, který se mu 
rozběhl po útrobách. 

„Možná, že teď už ti budou stačit normálně silné,“ poznamenal Snape a pečlivě si ho prohlížel. 

„Jo,“ souhlasil Harry. „Nebo alespoň u tohohle. Když jsem měl v poslední době Uzdravující 
lektvary, vypadalo to v pořádku.“ 

„To je zajímavé.“ 

Harrymu to zas tak zajímavé nepřišlo. Ale ještě méně byl nadšený z dalšího tématu, se kterým 
Snape přišel. 

„Teď k tvému trestu,“ pronesl učitel Lektvarů a jeho hlas byl znovu hrozivý, i když ne tak moc 
jako před tím. „Ignoroval jsi moje jasné instrukce, pohrdl mými radami, a zašel jsi tak daleko, že 
jsi se vzepřel mému pokusu ukáznit tě.“ 

Harry se díval na svého otce nervózně: „Myslel jsem... že můj trest bylo, když jsi mě nechal 
myslet si, že Draco umře.“ 

Snape se nad tím jen zasmál. „Ano, to byl, ale nevydržel jsem to déle než dvacet sekund. 
Doufám, že jsem díky tomu, že můj syn je z Nebelvíru, nezměkl. A chci se o tom přesvědčit tím, 
jaký trest ti uložím.“ 

Deset tisíc vět, pomyslel si Harry zděšeně. Ne sto tisíc... 

„Což takhle praktika z lektvarů,“ oznámil Snape. „To bude ono. Znám tě, z toho radost mít 
nebudeš. A poslouží to dvojímu záměru, vzhledem k tomu, že jsi laboratorní práci žalostně 
dlouho zanedbával.“ 

„Ale v šestém ročníku se musí většina lektvarů zakouzlit,“ stěžoval si Harry. „A víš, že jsem 
dlouhou dobu nemohl čarovat. A ani normální lektvary jsem nemohl vařit, když moje magie 
byla uzamčena někde uvnitř.“ 

„Tyto těžkosti už byly překonány,“ chladně poznamenal Snape. „Budeš se lektvarům věnovat 
každou sobotu, celý den, do... no dejme tomu do konce školního roku. To by tě mělo naučit, aby 
si se příště dvakrát rozmyslel neposlechnout mě.“ 

„A co v ty soboty, kdy chodíme do Prasinek?“ 

„Myslím, že potřebuješ dostat pořádnou lekci a ztráta návštěv Prasinek tomuto mému záměru 
jen pomůže.“ 

„Ne, to ne,“ odporoval Harry. „Poslouchej, co kdybychom se dohodli? Ty mě necháš jít v sobotu 
do Prasinek a já pak budu vařit celou neděli. Jo?“ 

Snape ho chvíli pozoroval. „Dobře, pokud se máme dohodnout,“ vyslovil pečlivě, „vyjasněme si 
pojmy. Můžeš nahradit sobotu za neděli, ale jen s mým svolením, které ti ale nedám, pokud 
nebudu spokojen s tvým chováním jako takovým a s tvými pokroky ve výrobě lektvarů.“ 

„A jaký je rozdíl v tom, jestli budu vařit v sobotu nebo v neděli?“ 

„Myslím, že v motivaci, zejména nebelvírské zajímá daleko víc společenský život, než aby si 
vážili ne zrovna levného bradavického vzdělání.“ 

„No počkej, ale já si ho tu platím sám!“ vykřikl Harry, ale pak mu to došlo. „Aha, no jo...“ 

„Ano, teď jsem zodpovědný i za tvoje školné,“ přikývl Snape. „A tak to má být, ale nechci moje 
peníze utrácet pro nic za nic, je to jasné? Budeš sem chodit vařit každou sobotu, pokud ti 
nedovolím jinak.“ 
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„Ty se jen chceš ujistit, že budu často chodit za Dracem,“ zlobil se Harry, že jejich dohodu úplně 
nevyhrál. „Jako bys mi nevěřil, když říkám, že mám v plánu chodit na návštěvy!“ 

„Pokud si to myslíš, nechám tě pracovat ve školní laboratoři...“ 

„Ne, to je v pořádku. Budu chodit sem,“ reptal Harry. „Dobře ti tak, až něco uvařím špatně a 
vyhodím tvoje pokoje do vzduchu.“ 

Snapea ta drzost rozesmála. „Pokud budeš mít takové nehody, pak pro tebe sobotní výlety do 
Prasinek budou nadobro minulostí. A možná bych se mohl rozhodnout, že bude potřeba, aby 
ses laboratorním praktikám věnoval přes celé prázdniny. Pravděpodobně tři dny v týdnu. Žádný 
z mých synů nebude z Lektvarů mít horší hodnocení než uspokojivé.“ 

„Tati, vždyť ale dobře víš, že jsem při NKÚ dostal z Lektvarů Nad Očekávání.“ 

„To byla NKÚ,“ odsekl Snape. „Já mluvím o opravdové výrobě lektvarů, o úrovni zkoušky OVCE a 
ještě jedna věc, chci, abys mi něco slíbil a ten slib dodržel, rozumíš? Až příště budeš mít nějaký 
geniální nápad, týkající se tvých snů, nejprve přijdeš za mnou, jasné?“ 

„Jo... jasné, ale co když na to nebude čas? Chci říct, co když to bude naléhavé a někdo by přímo 
přede mnou mohl zemřít, když neudělám to, co moje instinkty budou přímo křičet, abych 
udělal?“ 

„Aha, dohoda,“ vzdychl Snape. „Takže k tvým námitkám. Slib mi, že za mnou přijdeš, pokud ti v 
tom nezabrání nějaké záležitosti života a smrti. Ale jinak za mnou přijdeš vždycky hned, a 
nebudeš nad tím rozmýšlet tak dlouho dokud ti nezbude než konat. Jsme dohodnuti?“ 

„Jo, to jde,“ odpověděl Harry, a pak měl pocit, že slib by měl znít formálněji. „Ano, Severusi, 
jsme dohodnuti.“ 

Otec si ho přeměřil pohledem. „Přísahej. Přísahej na svoji nebelvírskou čest.“ 

„Myslíš si, že nebelvírská čest je k smíchu!“ vykřikl Harry. „Peter Pettigrew a tak!“ 

„Tvoje směšná není. Popravdě, tvůj hlavní nedostatek je, že jí máš trochu moc. Ale v tomto 
případě mi nic nebrání, použít ji v můj prospěch. A teď přísahej Harry.“ 

„Dobře,“ řekl podrážděný Harry poněkud kousavě. „Přísahám na svoji nebelvírskou čest, 
posvěcenou Godrickem Nebelvírem, že za tebou přijdu hned, jakmile budu mít nějaký další 
geniální nápad týkající se některého mého snu.“ 

„Uspokojující, i když malinko sarkastické,“ okomentoval přísahu Snape. 

Harry byl před odpovědí zachráněn zaklepáním na dveře. Když je Snape mávnutím hůlky 
otevřel, Draco do nich poněkud váhavě strčil hlavu. „Je tu všechno v pořádku?“ 

„A cos čekal, bitevní vřavu?“ smál se mu Snape. „Harry je samozřejmě v pořádku, i když mě 
trochu překvapuje, že jsi měl potřebu jít ho zkontrolovat, když je se mnou.“ Očima přelétl z 
Draca na Harryho a zpátky. „Nicméně, pokud jsi se rozhodl být vůči svému bratru ochranitelský, 
těžko na to mohu něco namítat. Možná bys ho měl po mrzimorsku ujistit, že jsi v těchto dnech 
schopen snést jeho přítomnost.“ 

Draco se začervenal. „Aha, jednosměrné Silencio. To si musím zapamatovat.“ Rychle se oklepal. 
„Já jsem o něj neměl strach, jen jsem po tom přivolávacím kouzlu a protikouzlu trochu 
přemýšlel, jestli tu nedojde k souboji.“ 

Když se Harry zamyslel nad jejich hádkou, přikývl. „No, trochu jsme bojovali. A před tím než se 
zeptáš, kdo vyhrál... myslím, že to byla remíza.“ 
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„Potom je to v pořádku,“ prohlásil Draco. „Ale já jsem klepal hlavně, protože jsem si říkal, že 
byste možná chtěli vědět, že nám právě krbem přiletěl dopis.“ 

Snape se zamračil. „Znovu Steyne?“ 

„Ne, je pro Harryho. A myslím, že je to od Grangerové.“ Draco natáhl ruku s dopisem, pak ale 
pochopil, že Harry nevypadá, že by si pro dopis hodlal dojít, a tak vešel dovnitř, posadil se do 
křesla vedle Harryho a podal mu ho. 

Harry ho se strachem otáčel v rukou a do čtení se mu příliš nechtělo. 

Snape se opřel o krbovou římsu a oba je pozoroval. „Je dobře, že jsi se smířil se slečnou 
Grangerovou, Draco.“ 

„Aha, tak tohle jsi slyšel taky. Nechtělo se mi do toho, vážně ne. To, že poslala tu stížnost na 
Úřad je neomluvitelné. Raději bych jí řekl co si o ní myslím, než nabízet jí další smír, zvláště po 
tom, jak hrubě odmítla ten, co jsem jí nabídl naposledy.“ 

Harry se zamyslel nad průběhem dnešního večera a něco mu došlo. Byl tak zděšený ze sporu 
se Severusem, že to skoro přehlédl, ale... „Hele, během celého večera, jsi jí neřekl, co si o ní 
myslíš. A mohl jsi, já jsem na ni ječel, Ron na ni ječel... a ty ne, proč?“ Pak ho něco napadlo. „Jo 
tak, ty jsi byl dnes za pana dokonalého. Chtěl jsi mi ukázat, jak nezdvořilý jsem k hostům já...“ 

„Ne, tak to nebylo.“ Draco si nervózně odkašlal. „Já... no já jsem o tom vlastně chtěl mluvit s 
vámi oběma. I když mi za to Severus možná vynadá, ale stejně mám pocit, že to musím říct...“ 

„A co Draco?“ zeptal se Snape. 

Zmijozelský chlapec zavřel oči a přiznal, „Ta holka je zatraceně dobrá. Viděla jeho protikouzlo v 
hadím jazyce, kterému samozřejmě vůbec nerozumí, a všechno jí to došlo do posledního 
detailu. Že je jeho magie silná a ne slabá, že tomu tak musí být kvůli jeho zranění, že je 
schopen kouzlit bez hůlky... a pro Merlina, dokonce to, že to bylo Lumos, které zničilo 
knihovnu.“ 

„Takže ty jsi sem přišel, abys nám sdělil, že slečna Hermiona Grangerová je zatraceně dobrá,“ 
zopakoval Snape. „V tom případě ti děkujeme za tu převratnou novinu. Pochop, že toho jsem si 
za těch šest let, co ji učím, nemohl nevšimnout.“ 

„Ale zmlkni, Severusi,“ zavyl Draco. „Myslíš, že je to pro mě jednoduché? Je to holka, je z 
Nebelvíru a je... no nic. Řekl jsem jí, že je chytrá a myslel jsem to vážně. A teď to říkám vám 
dvěma, protože... protože Harry je dobrý lhář, když mu nezáleží na tom člověku, kterému lže. 
Věř mi, Severusi, že co se týče těhle Nebelvírů, je příšerný lhář. Těžko by se vyrovnával s tím, 
kdy by je podvedl.“ 

„Toho jsem se dnes večer všiml,“ poznamenal Snape. „A kam tím míříš?“ 

„Harry bude potřebovat pomoc, a kdo by mu mohl lépe pomoct utajit jeho temné síly? Jak jsme 
viděli dnes večer, ona kolenem nemyslí. Přišel jsem sem, abych ti řekl, že je dobře, že jí to 
Harry řekl a že bychom ji měli vzít do Devonu a ukázat jí, co Harry dokáže a co ne. A Weasleyho 
také, protože už stejně ví všechno.“ 

„Takže ty mi zcela vážně navrhuješ, abychom udělali z Harryho nebelvírských kamarádů 
spiklence,“ řekl Snape a trochu to s ním trhlo, Harry si nebyl jistý, jestli to bylo kvůli tomu 
nápadu, nebo slovu spiklenci. 

„Ano!“ zvolal Draco. „Já ho nebudu moct chránit, až odejde. Ledaže bys mě také nechal jít. Což 
bys mohl, kdybys chtěl. Mohl bych se vrátit do Zmijozelu a sledovat nějaké náznaky spiknutí 
proti Harrymu...“ 

„O tom se znovu nebudeme bavit,“ oznámil Snape a sjel chlapce pohledem. 
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„Co mám udělat, slíbit, že nikoho nezabiju, pokud se tomu dokážu vyhnout?“ 

„To už jsi slíbil nejméně dvacetkrát!“ zvýšil učitel Lektvarů hlas . „A já nemám náladu 
diskutovat o tom znovu. Můj názor znáš!“ 

„No dobře,“ odsekl Draco mrzutě. Ke cti mu budiž přičteno, že další věta už zněla docela 
normálně. „Takže, kde jsem to skončil? Jo, už to mám, pokud tu musím zůstat, nedokážu mu 
pomoct. A ty také ne, protože učíš. Ale jeho nebelvírští kamarádi budou skoro pořád s ním. A 
pokud se zmijozelští budou chovat jako... no zmijozelští, bude potřebovat někoho, kdo mu bude 
krýt záda. Budou útočit, když to bude nejméně čekat. A chceš, aby kolem sebe v tu chvíli měl 
bandu Nebelvírů, kteří nebudou tušit, co od něj v boji mohou čekat? Myslím, že jen dobře 
informovaní a dobře vycvičení spojenci bleskově pochopí, že třeba ve tmě potřebuje pomoc, 
protože nevidí na hada na svém odznaku.“ 

„Takže proto jsi řekl Hermioně, že je chytrá,“ došlo Harrymu. Celou dobu se mu to zdálo divné. 
Neočekávané a Dracovi nepodobné, ale teď to pochopil. „Došlo ti, že potřebuješ její inteligenci.“

„Došlo mi, že ty potřebuješ její inteligenci. A navíc už jsem ti před dlouhou dobou řekl, že chci 
zakopat naše nepřátelství.“ 

„Máš pravdu, nepřátelství v našich vlastních řadách není dobré pro nikoho...“ mumlal Harry. 

Draco na to přikývl, i když stále ještě vypadal trochu překvapený sám sebou, že navrhl tu 
mudlovskou holku za spojence. 

„Takže, Severusi,“ pokračoval Draco, a otočil si křeslo tak, aby na otce viděl. „Co říkáš na ten 
můj nápad s Devonem?“ 

Snape vypadal zároveň otráveně i blahosklonně. „Vzhledem k tomu, že tihle dva už stejně znají 
pravdu, proč z toho neudělat naši výhodu.“ Pak se otočil na Harryho: „Kdysi jsi mi řekl, že tví 
přátelé jsou tvoje síla. Zdá se, že to bude pravda víc, než jsi si tenkrát myslel. Dracův návrh je 
rozumný. Pokud se tvoje nová kolej obrátí proti tobě, bude jen dobře, že budeš mít někoho ze 
své staré koleje, kdo tě plně podpoří.“ 

Harry se stísněně ozval. „Všechny ty řeči o hrozícím útoku... nemyslím si, že jsem 
neporazitelný,“ dodal 

„To nejsi,“ souhlasil Snape. „O důvod víc, aby tví nejbližší přátelé byli informováni o tvých 
omezeních a byli schopni ti pomáhat.“ 

„Jsem překvapený, že tě to už nenapadlo,“ přemýšlel nahlas Draco se staženým obočím. 

„Měl jsem dost vlastních důvodů, abych tuto informaci udržel od slečny Grangerové. A neptej 
se na ně, protože to už je teď irelevantní.“ 

„Intrika v intrice,“ přikývl Draco. „Ještěže je Harry ten typ, co má loajální přátele.“ 

„Ty jsi loajální přítel,“ obrátil se náhle Harry na Draca. „Neměl jsem ti říkat, že nevíš, co to 
znamená být přítel. Protože teď si myslel na to, co potřebuju, i když to znamená, že se tím 
sblížím s mými ostatními přáteli.“ 

„Jen si mě moc neidealizuj,“ odpověděl Draco lehce. „Já prostě jen chci být na vítězné straně. 
To je všechno.“ 

„Jasně, to je všechno,“ řekl s úsměvem Harry. 

„A co kdyby sis prostě jen přečetl ten dopis, Pottere?“ 

Harry rozlomil voskovou pečeť, kterou použila Hermiona pravděpodobně proto, aby se obsah 
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nedozvěděl Draco. Což bylo vzhledem k tomu, že ten by si s takovým mudlovským vynálezem 
snadno poradil trochu divné. „Četls to?“ zeptal se Harry 

„Ale prosím tě.“ 

„Ale jo, četls to!“ káral ho Harry i když zjistil, že se tomu vlastně směje. 

„Jako by mě zajímalo o čem si Nebelvíři povídají mezi sebou,“ pokrčil Draco mírně rameny. 

„No počkej, já jsem napůl Zmijozel,“ namítal Harry 

„Nečetl jsem tvůj dopis!“ 

Z nějakého důvodu mu Harry uvěřil. I když jen nakrátko. Pravda se ukázala a o chvíli později si 
Harry byl naprosto jistý, že Draco ten dopis četl. Zdržel se totiž jakýchkoli komentářů k obsahu. 

Drahý Harry, stálo v dopise, 

Mluvila jsem s Ronem a on je na mně pořádně naštvaný kvůli té záležitosti s Úřadem. A já ho 
chápu. Když se nad tím zamyslím, vidím spoustu věcí, které jsem měla udělat jinak. Měla jsem 
si s tebou ještě jednou promluvit, a říct ti, že jsem znepokojena tak, že chci poslat tu stížnost. 
Asi bys mi býval byl řekl pravdu. A i když bys mi i potom ještě lhal, měla jsem si jít promluvit s 
Brumbálem nebo McGonagallovou jako hlavou tvé koleje. A oni se mohli přesvědčit, že se ti  
vede dobře. Když to teď probírám znovu, připadá mi, že Úřad byl ten nejhloupější nápad, co 
jsem mohla mít. 

Pokouším se ti tu říct, že jsi měl pravdu v tom, proč jsem se chovala tak, jak jsem se chovala. 
Byla jsem přesvědčena, že profesor Snape pro tebe není dobrý táta a pokoušela jsem se dostat 
tě ze sklepení jakýmkoli způsobem. Ale pochop, neuvědomovala jsem si to. Opravdu jsem byla 
přesvědčena, že ti prokazuji laskavost. Teď už je mi jasné, že to ode mne byl prostě předsudek 
vůči profesoru Snapeovi, když jsem se rozhodla, že pro tebe nebude vhodný otec. Nedošlo mi, 
že ten, kdo by o tom měl rozhodnout, jsi ty. A ty s ním vypadáš velmi šťastný. 

Musím přiznat, že mě Malfoy tím naším rozhovorem ve dveřích docela překvapil. Mimochodem, 
Ron tomu nevěří. To byl ve skutečnosti hlavní důvod naší hádky. Snažil se mě přesvědčit, že má 
Malfoy něco za lubem, když mi takhle do očí řekl, že jsem chytrá. Řekla jsem mu, že si myslím, 
že to bylo... no sladké bych asi v souvislosti s Malfoyem neřekla. Ale nebyl prostě tak odporný 
jako normálně. Myslíš, že je to tím, že je už dlouho od svých spolužáků z koleje? Nebo je to 
možná tím, že už není pod vlivem těch jeho příšerných rodičů? 

Budu upřímná, těch šest let mě naučilo nedůvěřovat mu, a tak mu nevěřím. Nejsem toho 
schopna a nezáleží na tom, jak moc mu věříš ty, nebo jak moc jsi přesvědčený o jeho změně. 
Ale nechci v jeho případě udělat stejnou chybu jako jsem udělala se Snapem. Jestli se ke mně 
dál bude chovat slušně, budu taková i já. A jestli tě podvede, nebudu ztrácet čas tím, abych mu 
říkala co si o něm myslím. 

Hermiona 

P.S. Vážně řekl, že jsem pěkná? 

Kapitola 65. DOPIS Z WILTSHIRU

„To teda bylo ale Lumos,“ pochopila Hermiona a sebejistě se přiblížila. 

Harry rychle zakouzlil svoji verzi Nox hadím jazykem a sledoval, jak se ostrý záblesk světla 
rozplynul. 

„Uvnitř to vypadá líp,“ řekl Ron a byl připravený hned to vysvětlit. „Myslím tím, že sice vypadá 
stejně, ale jen když uvidíš tavící se zdi, pochopíš jeho skutečnou sílu.“ 
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„Nebo kdyby to s tebou praštilo o zeď,“ dodal Harry. „To byste pochopili, proč Severus rozhodl, 
že bych měl cvičit tady a ne doma.“ a mávnutím ruky jako by jim chtěl ukázat okolní krajinu. 

Harry si všiml, že Hermiona nereagovala na jeho poslední slova, zato trochu ztuhla, protože po 
té, co domluvil s Dracem, přišel k nim Snape. To Harryho znepokojilo, alespoň dokud si nevšiml, 
že ona teď nebyla ani tak rozčilená, jako spíš zkroušená. „Pane profesore? Děkuji, že jste nás 
sem všechny přenesl, abychom viděli, co teď Harry dokáže. Já...“ trochu se napřímila. „Opravdu 
mě to moc mrzí, neuvědomila jsem si, jak snadno se to vše dalo vysvětlit.“ 

Snape na ni shlížel, černý hábit se mu vzdouval ve větru, ale nakonec na její omluvu 
neodpověděl. Harry tomu nebyl rád, ale přesně to vyjadřovalo Snapeův postoj k ní. Odmítl 
doprovázet ji a Rona při přenášení do Devonu a když Harrymu vysvětloval svoje důvody řekl, že 
by se tak dostal ke slečně Grangerové blíže, než by o to stál. Harry se obával, že použití 
přenášedla by mohlo otevřít Devon nevítaným návštěvníkům, ale otec ho ujistil, že v lokalitě 
chráněné Fideliovým zaklínadlem funguje přenášedlo jen osobám, které již tajemství znají. 

Časně ráno toho dne, vzal Snape Rona a Hermionu do ředitelovy kanceláře, kde jim sám 
strážce tajemství mohl říci o chalupě skryté v Devonu. 

A teď byli všichni tady, dalo by se říci spojenci, ale Snape měl dosud na Hermionu vztek. Harry 
to viděl a ona samozřejmě také. Viděl jak bleskla pohledem na Mistra lektvarů ignorujícího její 
omluvu, ten pak přešel plně do svého obvyklého učitelského chování. 

„Jak jste mohli vidět,“ začal, „teď jsou Harryho zaklínadla hůlkou velmi zesilována. Samozřejmě, 
že dříve, než si toho všiml, to mělo dost často katastrofální následky.“ 

„Bez hůlky,“ povzdechl si Ron a podíval se na Hermionu. „Měla jsi pravdu!“ 

Dívka zvedla bradu, jako kdyby to Ronaldovi Weasleymu právě ona už neříkala. 

„Harry,“ nakazoval Snape, „předveď nějaké kouzlo s hůlkou, ať tvoji spolužáci mají lepší 
představu, jakou katastrofu jsem měl na mysli.“ 

„Dobře,“ souhlasil Harry, chvíli přemýšlel. „Hmm, možná byste měli všichni trochu 
poodstoupit,“ naléhal na ně, když začal pohyb. Věděl, že jeho Incendio vyvolá explozi a ne jen 
jiskry, takže ukázal hůlkou mimo Snapeovu malou chalupu, na palouk, na kterém po jeho 
posledních cvičeních byly roztavené kameny a nebyla tam téměř žádná tráva. 

S Ronem ten efekt kouzla trhnul, ale Hermiona jen trochu přikývla, jako by to očekávala. 

Harry se zapotácel, pak si vzpomněl, jak mu otec řekl, aby upřímně přiznal své slabé stránky. 
„Jsem unavený, teď nedokážu tak snadno předvést kouzlo s hůlkou. Rone, já si myslím, že to je 
důvod, proč jsem omdlel při tom prvním Lumos. Nevím, jak to zvrátit, takže mě to vyčerpává 
víc, než je pro mě bezpečné.“ 

„Jo, měli jste ho vidět, když vyčaroval baziliška,“ doplnil ho Draco. „Nejsou to jen dlouho trvající 
kouzla, která ho vyčerpají. Takové extrémní projevy magie to dokážou právě tak dobře.“ 

Harry si nemohl pomoci, ale ty jen-tak-nadhozené-Dracovy poznámky ho vyváděly z míry. A to 
se zapomněl zmínit o tom jak zaječel a odsvištěl na svém koštěti okamžitě, když se bazilišek 
objevil. Nebo o tom, jak nakonec - ještě trochu rozklepaný - řval na Harryho, že když se přidal 
na stranu světla, neočekával žádné „pitomé velké hady“ poflakující se okolo! 

„Harry. Vyčaroval. Baziliška,“ opakovala Hermiona a namáhavě polykala. 

Harry zlostně zahlížel na Draca za to, že se o tom zmínil, obzvlášť před někým, kdo už jednou 
zkameněl, pak dodal: „To je moje Serpensortia. Samozřejmě s hůlkou. Bez hůlky vyčaruju 
obyčejnou zmiji.“ A pak, když Hermiona pořád vypadala vyděšeně, ještě připojil: „Já to nebudu 
opakovat. Udělal jsem to jen jednou, protože jsem chtěl vidět, co se stane. Fajn, ještě mi na 
dnešní večer zbylo dost energie na pár kouzel s hůlkou.“ 
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„Nebelvírská lehkomyslnost,“ protáhl Snape. 

„Zrovna ty si máš co stěžovat,“ mumlal Harry, a potlačoval smích, když přátelům vysvětloval, 
„Severus mě požádal, abych seslal na baziliška mdloby, takže mu mohl sebrat šupiny a jed do 
lektvarů.“ 

„Člověk nemá mnoho příležitostí získat takové přísady ze živého jedince.“ pokrčil Snape zlehka 
rameny, právě tak ležérně, jako to dělával Draco, jenže té noci, co se to stalo, si prakticky mnul 
ruce radostí, tak byl nadšený! 

„Na druhou stranu Mdloby na vás s hůlkou způsobí tak hluboké koma, že je to vlastně smrt,“ 
dodal Harry. 

„Což se právě stalo,“ připustil Snape, „ale hlavně, já bych ti nikdy nedoporučil takovou 
pitomost, jako použít kouzlo Serpensortia. Harry, to byla hrozná nezodpovědnost.“ Obrátil se k 
Ronovi a Hermioně. „Vidíte, proč jsem rád, že bude mít vedle sebe blízké přátele, až se vrátí do 
vyučování, byť by to byli dva Nebelvírové jako...“ Tuto poznámku nechal viset ve vzduchu. 

„Budeme dbát, aby byl v bezpečí, pane profesore,“ ujistila Mistra lektvarů Hermiona a vážně a 
výhružně se podívala na Harryho. 

„Jo,“ slíbil také Ron, „i kdybychom mu měli sebrat hůlku.“ 

„Ne, to nemůžeme udělat,“ prohlásila Hermiona. „Předpokládám, že by měl udržet svou magii 
bez hůlky v tajnosti, nemám pravdu? Proto jste se v noci pokusil mu pomocí Accio hůlku sebrat. 
Myslel jste, že ho zastavíte.“ Rázně přikývla a obrátila se na Harryho. „Takže, necháš si svou 
hůlku, ale musíš si být jistý, že ji nepoužiješ ke kouzlení. Je to těžké?“ 

Harry přikývl. „Ani bys nevěřila jak,“ zasténal. „Někdy použiji tady venku kouzlo s hůlkou bez 
nehody, vlastně ono to bude tím, že to obvykle nebývá tak úplně s hůlkou. Mohu vypustit 
většinu energie z ruky a z prstů, ale najednou vyletí malá jiskra z mé hůlky a kouzlo je pak 
silnější, než jsem měl v úmyslu.“ 

„K tomu mohu říci,“ informoval ji Snape, „že takové chyby jsou opravdu vzácné. Stávají se, jen 
když je nesoustředěný. Vaším úkolem bude také ujistit se, že je plně soustředěný na úkol a na 
ruku, když použije magii, ať už to bude ve třídě, nebo někde na chodbě při obraně.“ 

„Ano, pane,“ odpověděla Hermiona, bylo jasně vidět, že svůj úkol bere vážně. „Mohla bych 
vidět vás dva při souboji, abych měla představu, jak si Harry počíná?“ 

„Nás tři,“ opravil ji Harry, „myslím tím také Draca. A není to úplně jako souboj. Je to spíš tak, že 
se bráním a oni dva na mě útočí ze všech stran, jak nejlépe dokáží.“ 

„No, ale to není ono,“ vysvětlovala Hermiona. „Musíš cvičit útočná kouzla.“ 

„Hlásíš se dobrovolně jako cíl?“ ptal se Harry ironicky. 

„Ron a já budeme dobrovolníci,“ trvala dívka na svém, ačkoliv Ron potřásal hlavou, že on ne. Ve 
skutečnosti to bylo víc než jen ne, ale určitě ne, v žádném případě, ale Hermionu mohl stěží 
odradit. „Potřebujeme simulovat bitvu. Všichni čtyři budeme na tebe útočit. Soustřeď se na 
obranu a také na naši porážku. Protože, Harry, obrana sama, nikdy nepovede k ukončení bitvy.“ 

„Můžu ti nerad rozbít obličej nebo jinak ublížit, když mi kouzlo selže!“ 

„Budeš soustředěný. Může se to trochu vymknout, ale určitě to nebude naplno.“ Avšak když to 
řekl, vypadalo to, že se Hermiona ještě rozmýšlí. „Možná, že bys mohl začít bez hůlky, jen pro 
bezpečnost.“ 
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Harry se na ni podíval pochybovačně. „Ne, můj otec chce, abych...“ 

„Návrh slečny Grangerové je rozumný,“ přerušil ho Snape. „Musíš mít dostatek praxe, obzvlášť 
v obraně, ale nikdo tady nestojí o nehodu.“ 

Všichni čtyři obklopili Harryho, ale on si všiml, že Ron šel jen neochotně. Harry rezignoval, dal si 
hůlku do kapsy a protáhl si ruce, jako by už chtěl začít kouzlit. Ještě, že si již zvykl používat 
letmý pohled na odznak, pokud chtěl změnit jazyk. Určitě nebude mít čas představovat si v 
duchu hada, když se ho budou snažit zasáhnout kletbou hned čtyři soupeři najednou. 

Dokázal blokovat všechny jejich útoky, pak však, když jeho koncentrace ochabla, Draco tiše 
zmizel a vrátil se na koštěti a zaútočil na něj shora. Stříbrný paprsek zastihl Harryho 
nepřipraveného. Nepodařilo se mu vyhnout kouzlu Rictumsempra a tak se zhroutil na zem, a 
nekontrolovatelně se chechtal, když stovky neviditelných prstů hledaly jeho nejlechtivější 
místa. 

„Finite Incantatem!“ zabouřil Snape, a pak, ještě než se Harrymu podařilo postavit se, poslal na 
něj otec Diffindo. 

Harry kontroval spěšně postaveným štítem, ale jeho ohnisko bylo mimo a část kletby prošla 
skrz, roztrhla rukáv na jeho pravé ruce a kůži pod ním. „Do hajzlu!“ zaječel, předpokládal, že 
Snape kouzlo ukončí. Vždy to tak dělával, když byl Harry zraněný. Teď však už to nebylo jen 
cvičení. Simulovali bitvu a způsob, kterým Snape zvedal svoji hůlku, připomněl Harrymu, že v 
bitvě nepřátelé nepřestanou, když upadne, to je okamžik, kdy by mohli zaútočit daleko ostřeji. 

Postavil důkladný štít dříve, než mu mohlo další Diffindo něco roztrhnout, pak se zaťatými zuby 
poslal svoji verzi kletby Furnunculus na otce a rychlé Expelliarmus na Hermionu, která se mu 
plížila do zad. 

„Dost,“ prohlásil Snape a přistoupil k nim. 

Když viděl ohavné vředy pokrývající otcovu tvář, podíval se chlapec na svůj odznak, ukázal na 
otce a zamumlal: „Zmizte vředy,“ a pak stísněně, „lituji, pane...“ 

„Nic se nestalo,“ řekl Snape podmračeně. „Harry, znepokojilo mě, že jsi neútočil, dokud jsi 
nebyl zraněný.“ 

„Jo, já nechtěl zranit někoho z vás!“ vysvětloval Harry. „Mimochodem, mám ve zvyku právě jen 
blokovat. Vždyť to víš.“ Zaťal zuby, protože Snape použil hojící kouzlo na jeho ruku. Když se 
Harry obrátil k Hermioně řekl: „Zrovna v tomhle nejsem zvlášť dobrý.“ 

„Nikdo nedokáže dobře léčit sám sebe,“ mumlala dívka, když přistoupila blíž, aby prozkoumala 
výsledky Snapeova kouzla. „A teď máš další obrovskou modřinu.“ Kouzlem Reparo spravila jeho 
rukáv. 

„Severus má lektvar, který ji dokáže odstranit,“ bránil se Harry. 

„Ale brát ho příliš často není dobrý nápad. Ano, Harry, rozumím. Já už tomu skutečně rozumím, 
jo?“ 

„No jo, jasně.“ 

Hermiona mu vrátila hůlku. „Nakonec mě uklidnilo, že tvoje soubojová kouzla nejsou všechna 
tak dlouhá jako to protisvolávací, které jsi použil na pana profesora. Trochu mě to znepokojilo.“ 

„Jo, to.“ Vzpomněl si Harry. „Hmm. Víš, já mám několik verzí na každé kouzlo. Mohl jsem jen říct 
buď tam, ale bál jsem se, že by na Severuse nefungovalo, zejména bez hůlky, a tak jsem použil 
silnější - zůstaň tam, kde právě jsi.“ 

Ron hvízdl na zuby, Harry si nebyl jistý proč. Rozrušilo ho to, že by Harry mohl být lepší než 
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Snape? 

Mistr lektvarů si myslel něco podobného, rozčileně propichoval zrzavého chlapce očima. „S 
ohledem, na to, co mého syna pravděpodobně v budoucnosti čeká,“ odsekával, „doufám, že 
mě dokáže porazit. Pochopte, že Voldemort je daleko silnější než já.“ 

Ron přikývl, tvářil se zahanbeně. Hermiona se podívala zaujatě na Snapea, když řekl 
Voldemort, nic k tomu nepoznamenala, jen místo toho řekla, „Tak znovu. Harry, jsi připravený?“ 

Harry se podíval na otce a přesně četl v jeho očích. „Nemusíš se ptát,“ povzdechl si, „moji 
nepřátelé taky nebudou.“ 

A tak začali znovu. 

***

Pokračovali až do setmění, a proto si Ron a Hermiona všimli, jak nedostatek obrazu hada 
působil na Harryho síly. „Takže tam budete muset být, abyste mu zakouzlili Lumos,“ vysvětloval 
Draco, když seděli v malé Snapeově chalupě. „Nedokáže kouzlit, když je příliš tma, aby viděl na 
svůj odznak nebo na Salsu. I když se zdá, že držení Salsy v ruce mu trochu pomáhá z nesnází, 
je přeci jenom lepší, když hada vidí.“ 

„Mohl bych chodit s permanentním Lumos,“ navrhoval Harry. „Ale ne, to by nebylo dobré.“ 

„Ano, prsty zářící v temnotě by mohly být poněkud nápadné,“ ironicky podotkla Hermiona. 

Severus, který právě přičaroval na stůl jídlo z jedné kouzelné krabice, která tu zbyla od Vánoc, 
měl co dělat, aby se nerozesmál nahlas. 

„Lumos bez hůlky by opravdu mohlo odhalit moje tajemství,“ souhlasil Harry. „A Lumos s 
hůlkou, to je zcela vyloučené.“ 

„Ledaže bys chtěl někomu přiškvařit obličej,“ dodal Ron. „Člověk nikdy neví, za kterým rohem 
číhá Zmijozelák...“ 

„Harry je také ze Zmijozelu,“ poznamenal Draco ostře. „A nebude chyba, když to dá najevo. 
Může se vrátit zpět a žít v Nebelvíru, ale bude někdy jíst u zmijozelského stolu a stráví nějaký 
čas v jejich společenské místnosti, a nebude nikomu z nich 'přiškvařovat obličej',“ posmíval se, 
„jedině kdyby byl zahnaný do úzkých a jinak to nešlo!“ 

„Jistěže nebude,“ smál se Ron, „Uklidni se, Malfoyi.“ 

„Ale ty nejsi odhodlaný jít do jejich společenské místnosti,“ řekla Harmiona. „Nebo jsi?“ 

„Jo.“ Harry polkl, tohle nenáviděl. Tedy ne tuhle myšlenku, ale nenáviděl, že o tom musí 
diskutovat s přáteli. „Ten odznak není takový jen proto, aby mi pomohl s kouzlením,“ přiznával 
rozmrzele. „Už jsem vám to říkal, já jsem obojí. Hermiono, já jsem v obou kolejích. Vždyť můj 
otec je hlavou Zmijozelu. Já to nemohu... uhm, popírat, ani slovy, ani chováním.“ 

Pak vyndal Snape z krabice svíce a přeměnil je v další křesla, ale Harry věděl, že je poslouchal. 
Vždyť, co by se muselo stát, aby jeho otec neslyšel vše, co se dělo kolem něj. 

„Kamaráde, myslím že v jejich společenské místnosti nemůžeš být v bezpečí,“ poznamenal 
Ron. „Hele, nevysvětluj si to špatně. Já si teď zvykl na Zmijozely. Řekl jsem jediné slovo proti 
tvému znaku? Ale je rozdíl mezi tím... ehm, říkat nahlas a jasně, že jsi hrdý na to, že jsi Zmijozel 
a chovat se, jako kdybys chtěl, aby tě zabili. A já si myslím, že tě zabijí, nebo se o to alespoň 
pokusí. A i když jsi se dnes držel docela dobře, my nejsme Zmijozelové...“ Když se Draco 
nespokojeně ozval, Ron dodal: „Chci říct, nikdo tady tě nechtěl doopravdy zabít...“ 

„Dost, žes to pochopil,“ mírně poznamenal Draco. 
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Ron se trochu začervenal. „V jejich společenské místnosti nebudeš v bezpečí,“ namítal. 
„Dokonce ani s tou tvojí speciální magií. Najdou si cestu jak ji překonat.“ 

„Mám v plánu mého syna zpočátku doprovázet,“ informoval je Snape, pokynul jim, že jídlo je 
hotové. Harry si všiml, že tentokrát Draco Hermioně neodsunul židli, ale počkal, než se 
posadila. 

„Jak vysvětlíme naši nepřítomnost na večeři?“ zeptala se Hermiona. „Ron může říct, že zase 
jedl s vámi, všichni si už na to zvykli, protože tomu tak bylo během trestu, ale lidi se budou 
moc divit, když budu tvrdit, že já jsem byla dva večery po sobě pozvaná dolů na večeři.“ 

Snape, jak si tak pepřil svůj čekankový salát, pozvedl obočí. „Předvídal jsem potíže a předešel 
jim uložením trestu pro vás za... copak jsem to do těch papírů jenom napsal?“ upřel temný 
pohled na dívku: „Ach ano. Zavrženíhodný úsudek, který mohl ohrozit vztah mezi členem 
učitelského sboru a jeho příbuzným, tak to bylo. Samozřejmě jsem odebral body, aby to 
vypadalo autenticky. Jsem si jist, že chápete.“ 

Hermiona zaťala zuby. „Kolik bodů, pane?“ 

„Pouhých pět set.“ Snape pokrčil rameny. „Nedívejte se tak rozhořčeně. Harrymu už jsem také 
takový počet bodů strhl.“ 

„Pět set?“ Hermiona lapla po dechu a odložila vidličku tak, že Harryho napadlo, že měla chuť ji 
hodit. „Jen jsem se snažila udělat pro přítele to, co jsem pokládala za správné!“ 

„To je pravda. Takže ta část popisu přečinu o zavrženíhodném úsudku je signifikantní. Myslete, 
slečno Grangerová. Kdyby se nám nepodařilo přesvědčit úřednici, že Harry tu má opravdu 
dobrý domov, museli bychom čelit perspektivě, že buď Harry ztratí domov, nebo promluvit o 
jeho magii, což by zcela určitě ohrozilo jeho život. Berme v úvahu to, že mám oprávněný důvod 
nevěřit, že všichni z Úřadu pro záležitosti kouzelnických rodin dokáží neprozradit jeho 
tajemství.“ 

Hermiona s povzdechem uznala: „To mohlo dopadnout velmi špatně.“ 

„To mohlo,“ souhlasil Snape temně. 

Ron se ozval. „Pět set bodů, Harry? Řekni něco!“ 

Harry přestal žvýkat. „Oba víte, že mám Nebelvír rád. Ale... Severus je pro mě taky důležitý, a 
já se mu nemohu do toho plést pokaždé, když odebere body. I kdyby to bylo nespravedlivé,“ 
významně se podíval na otce. 

Snape opatrně nabodl malé červené rajče z misky. „Tak málo smyslu pro nuance,“ lamentoval. 
„Ale já chápu cítění ostatních. Takže, předpokládám, že odeberu pouze deset bodů. Ano, pane 
Weasley, slyšíte dobře. Deset.“ 

Hermiona se ulehčeně zasmála, zatímco Draco obrátil oči v sloup a zamumlal: „To jsou počty.“ 

„Díky,“ řekl Harry a taky se trochu zasmál. 

„No ne, to je prvně,“ zavrčel Draco, zřejmě se již vzpamatoval. „Slavný Harry Potter děkuje 
Mistrovi lektvarů za odebrání bodů Nebelvíru.“ 

„Jenom Harry děkuje tátovi,“ opravil ho Harry. „Pomyšlení na pět set není právě příjemné, takže 
nebudeme nic namítat proti deseti.“ 

„Ale ty stejně nemáš co namítat,“ podotkl Snape, ale ačkoliv jeho tón byl chladný, měl Harry 
pocit, že otce potěšil. Harry se cítil trochu špatně, protože si dovedl představit, že ředitel by s 
těmi body v každém případě něco udělal. Třebaže Snape tohle dobře věděl, řekl to tak 
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Harrymu, že?, zřejmě účelem té diskuze bylo, dát mu příležitost ukázat loajalitu ke Snapeovi. 
Tak zmijozelské... Harry byl rád, že tím testem prošel, ať už to bylo jakkoliv. 

„Na jednu věc bych se ráda zeptala,“ změnila Hermiona předmět hovoru, „vy jste věděl, jak 
blokovat Harryho zaklínadla, pane. Až na to jedno jste všechna tvrdě odrazil. Ale Harry pronáší 
zaklínadla hadím jazykem, nemůžete vědět co říká, takže jak víte, kterou protikletbu použít?“ 

Snape se na ni ironicky podíval. „Je to proto, slečno Grangerová, že existují blokovací kouzla 
účinná na široké spektrum kleteb. Neučíte se je, protože je na jejich ovládnutí potřeba určitá 
vyzrálost.“ 

„Vsadím se, že Harry je zná,“ tvrdil Ron, a ukázal na něj vidličkou. 

Harry postřehl Dracovu grimasu, na takový nedostatek způsobů. 

„Nejde o vyzrálost magickou,“ objasňoval Snape. „Harry jí má možná podivuhodně mnoho, ale 
stále je jen chlapec.“ 

Hermiona přikývla, zřejmě již četla něco, co potvrzovalo to, co Snape říkal. „Když o tom 
mluvíme,“ vyslovila svoje obavy nahlas, „nebudou detektory používání magie nezletilými 
kouzelníky pracovat přesčas, aby vyslídily všechna ta kouzla, která tady použijeme?“ 

„Musím přiznat, že vše bude jednodušší, až Harrymu a Dracovi bude v létě sedmnáct. Toto 
místo je ale obklopeno dostatečným množstvím ochranných kouzel, takže nemusíme mít obavy. 
Stejně je to obvyklé v čistokrevných rodinách,“ pokrčil Snape rameny. „Kteří rodiče chtějí čekat 
s učením nějakých kouzel až do jedenácti let dítěte?“ 

„Harry není čistokrevný!“ namítala Hermiona. 

„Nicméně byl adoptován do čistokrevné rodiny,“ opáčil Snape a začal jíst svoji porci 
grilovaných kuřecích prsíček v hořčičné omáčce. 

„Používal jsem magii léta před tím, než mi přišel dopis,“ řekl Draco spokojeně. 

„To já taky, Malfoyi!“ připomněl Ron, ovšem pak pod Harryho upřeným pohledem zamumlal, 
„tedy, občas.“ 

Hermiona se trochu naštvala. „Přeměnit tu pitomou, tlustou krysu na zlatou ti nešlo, jak si 
pamatuji.“ 

„Že by proto, že Prašivka nebyla skutečná krysa?“ hudral Ron. 

„Jo tak, to byl ten tvůj dlouhověký mazlíček, který se proměnil v pravou ruku Pána zla?“ zeptal 
se Draco arogantně. 

„Jak to můžeš ty vědět...“ 

„Ví toho daleko víc, dovoluji si říci,“ vložil se do toho Snape. „A jestliže se zamyslíte, pochopíte 
proč. Ale neuspořádal jsem tuto večeři, abych poslouchal hašteření výrostků, asi bychom měli 
prodiskutovat Harryho výcvik.“ 

„Dobře,“ řekla Hermiona nenuceně, před tím, než nadhodila, „pane, vy jste více než schopný 
učit Obranu... napadlo vás někdy ucházet se o to místo?“ 

Snape přimhouřil oči. „Nechcete náhodou narážet na tu starou fámu, že já ho chci?“ 

„Fámu?“ zeptal se Harry se zvýšeným zájmem. Dokonce to vypadalo, že Ron a Draco zapomněli 
na svůj spor. 

„To je nedorozumění,“ pokrčil Mistr lektvarů rameny. „Voldemort mi přikázal, abych si upevnil 
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pozici co možná nejrychleji tak, abych mohl jeho příznivce vyškolit v temném umění, pod 
záminkou privátního vyučování Obrany. Stěží jsem mohl spolupracovat na takovém plánu, 
avšak samozřejmě jsem se tvářil, že po tom toužím a poté rozmrzele, když mě ředitel opět 
'obešel'.“ 

„Ale teď,“ naléhal Harry. „Když nemusíš hrát tu dvojitou roli, mohl bys to vzít a jsem si jistý, že 
Bradavice by měly úžasné vyučování Obrany. Myslím, že bys byl opravdu dobrý učitel.“ 

„A ty bys nemusel být tak pečlivý v Lektvarech, chápu,“ vrčel Snape. 

„No...“ 

„Já jsem Mistr lektvarů. Ostatní je vedlejší,“ oznámil Snape. „Obávám se, že se budeš muset 
nějak smířit s tím, jak to je.“ 

„Ano, tati,“ řekl Harry, aniž k němu vzhlédl. 

Snape tiše soptil, protože měl podezření, že je v té odpovědi trocha manipulace, ale když Harry 
nic víc neřekl, vrátil se ke své večeři a studentů si dál nevšímal. 

***

Ještě jeden týden, řekl mu Snape. Ještě jeden týden a Harry se bude moci vrátit do věže. 

Tato vyhlídka naplňovala Harryho zároveň vzrušením i strachem. Bylo by skvělé, být zase v 
Nebelvíru, ale navštěvovat vyučování znamenalo taky vrátit se do Lektvarů a nemohl si 
pomoci, z toho byl nervózní. Zejména, když tento rok Lektvary dost zanedbával. Nerad si 
přiznával, že měl otec zřejmě pravdu, když říkal, že by potřeboval strávit více času v laboratoři.

No dobře, mohl vypadat ve třídě trochu nešikovně, ale nechtěl vypadat jako úplný idiot, že ne? 
Jeden týden si nechá na přípravu, změní trochu své zvyky a ostatní učení vezme jen zběžně, 
takže by mohl strávit většinu dnů ve Snapeově privátní laboratoři a cvičit vaření lektvarů, které 
se měl naučit ve dvou posledních semestrech. Harry viděl, že Draco pokládá jeho náhlý zájem o 
vaření za legrační, ale byl tak dobromyslný, že si vzal učebnici a studoval tam, aby Harry 
nevařil bez dozoru. 

Severus, to věděli, by jim to určitě neschválil. 

Harry právě vařil Bradavice odstraňující lektvar, o kterém věděl, že už ho měl zvládnout před 
několika měsíci, když se rozezněl v jeho hlavě magický zvonek. 

Zmijozelský chlapec zakouzlil svojí hůlkou Tempus, bylo to zcela reflexivní, pak však udiveně 
zvedl obočí, když si uvědomil, že odpolední vyučování muselo právě začít. „Nikoho nečekáme, 
že ne? No, půjdu se podívat.“ 

Harry ho nechal, kdyby teď odešel od lektvaru, mohl by ho začít vařit znova. „Harry,“ volal ho 
za moment Draco hlasem, který zněl najednou úplně jinak. „Možná bys mi s tím měl pomoct.“ 

Harry si nemohl vzpomenout, že by ho kdy Draco volal na pomoc, takže to bylo něco, co 
nemohl ignorovat. Vrhl poslední pohled na lektvar a pak ho nechal zmizet pomocí kouzla 
Evanesco. Bylo lepší to udělat, než ho nechat ležet bez dozoru, když se nacházel v nestabilním 
stádiu. Cestou popadl hadr, utřel si ruce a šel k Dracovi. Druhý chlapec zíral na pergamen na 
dveřích, ve stříbrných očích děs. 

Dubby, bylo jednoduše na pergamenu napsáno. 

„Ty víš, kdo je to Dubby?“ zeptal se Harry. 

„Hm. Jo.“ Draco si odkašlal, mával nervózně rukama, způsobem, který byl u něj zcela 
neobvyklý. „Domácí skřítek.“ 
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Harry zamrkal. Domácí skřítci nepotřebovali klepat, přenášeli se z místa na místo jak 
potřebovali. Ačkoliv, napadlo ho, Snapeův byt nenavštěvovali tímto způsobem. Ve skutečnosti 
jediné, co ze skřítků bylo ve Snapeově bytě vidět, byla jejich tvář bez těla v krbu. Harry si byl 
téměř jistý, že skřítci opravdu přišli opravit spálený nábytek a zdi po jeho Lumos, ale stejně tak 
bylo možné, že použili tu spoustu své magie zvenčí. Kvůli ochranným kouzlům bylo možná 
třeba speciální pozvání. 

To však nevysvětlovalo, proč jeden z nich na ně klepe. 

„Domácí skřítek Malfoyů,“ zachraptěl Draco a tím začalo být Harrymu jasné několik věcí 
najednou. Jednak proč skřítek klepal a také proč Draco vypadá trochu jako by právě dostal úder 
na solar. „Ach... Harry, bude to znít divně, ale byl bys tak hodný a podíval by ses skrz zeď místo 
mě?“ 

„Podívat se skrz zeď?“ opakoval Harry. 

Draco zaťal zuby. „Ano, Harry. Ten pergamen reaguje na kouzelníky, ale Severus nikdy neřekl, 
že by to dokázal i s magickými tvory.“ 

„Já se nedokážu podívat skrz zeď. Co takhle použít ten očarovaný rám?“ 

„Neukazuje myslící tvory,“ mumlal Draco. „Ne že by Dubby byl zrovna myslící...“ 

Zkusili to, nefungovalo to. 

„Myslím, že uděláme lépe, když upozorníme Severuse,“ navrhl Harry zamračeně. Nezapomněl 
jak neústupný byl Snape, co se týkalo vyrušení během vyučování, ale tohle mohlo být 
považováno za naléhavé! Posel od Luciuse Malfoye stojí přímo za dveřmi? „Myslím, že nemůže 
projít přes kouzla,“ mumlal Harry. „Ale hlavně víme, že nás možná přišel zabít...“ 

Draco položil ruku na dveře. „Stěží mohu věřit, že nás přišel zabít. Tebe možná,“ doplnil. „Moje 
matka ode mne na tebe slyšela mnoho stížností.“ 

Když na něj zůstal Harry zírat, zmijozelský chlapec mu to vysvětlil, „Dubby je skřítek mojí 
matky. Myslím, že je připoután pouze k ní, už léta. Dárek k výročí,“ zavrčel. „Předtím patřil 
Luciusovi, ale teď poslouchá jenom Narcissu Malfoyovou.“ 

„Takže tvoje matka... hm, nemyslíš, že by...“ Harry nevěděl jak to říct, ale Draco neměl potíže to 
hořce dokončit. 

„Ne, moje matka by ho neposlala, aby mě zabil. Musel by ses s ní setkat, abys tomu rozuměl. 
Ona je do morku kostí žena z vyšší společnosti. Pokud si vzpomínám, nikdy neřekla slovo proti 
mému otci a když vypsal odměnu za moji hlavu, ona určitě jen řekla ano, drahý, s nevýrazným 
pousmáním, ale nikdy by takovouhle iniciativu nevyvinula.“ 

„Ale... kdyby jí tvůj otec řekl, aby ho poslala zabít tě?“ 

„Zřejmě by jen zamrkala a řekla, že to přesahuje její roli v rodině a že Dubby je plně zaměstnán 
sháněním stovky perfektních čajových růží nebo něčím podobným.“ 

„No, dobře,“ odpověděl Harry, i když zcela nerozuměl. „Teď zavoláme Severuse...“ 

Draco náhle udeřil pěstí proti dveřím, jeho tvář se proměnila v ohyzdnou masku, když vykřikl: 
„Co, k sakru, ode mne chceš, Grubby?“ 

„Nemyslím si, že kouzla propustí zvuk skrz...“ 

Dosud opřený rukou o dveře, bleskl po něm Draco naštvaným pohledem. „Prosím tě. Je to 
skřítek a ne student! Malfoyův skřítek a já jsem Malfoy a já mu můžu rozkazovat! Vidíš proč 
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potřebujeme lepšího učitele zacházení s magickými tvory? Nevíš o tom nic!“ 

Náhle pronikl zdmi vysoký, pištivý hlásek: „Pane Draco? Dubby přináší dopis pro vás.“ 

Dopis? Draco zíral s otevřenou pusou na Harryho. Když nic jiného, tato novinka ho pořádně 
znepokojila. 

„Od koho?“ vykřikl Draco, vycenil zuby. Harry si pomyslel, že očekává, že je od Luciuse. 

„Od matky pana Draca,“ zněla odpověď. „Může Dubby jít k panu Dracovi?“ 

„Ne, Slubby, nemůžeš jít dovnitř,“ odsekl Draco. „Pan Draco si tě pamatuje, ty pokroucená, 
mrňavá, zelená ještěrko!“ 

„Dubby se nemůže vrátit do Wiltshiru, když nedoručí panin dopis...“ 

„Tak ho přidělej na sovu a odprejskni odsud!“ ječel Draco. 

„Paní řekla, že ho musím dát pánovi do ruky...“ 

„Ale to nejde!“ ostře odpověděl Draco. 

A pak se začalo ozývat rytmické bouchání na dveře. Buch, buch, buch, rytmicky, pomalu, v 
přesně stejných intervalech. 

Draco si odfrkl, pak ohrnul znechuceně rty. „Blubby, ty si myslíš, že mi stojíš za jediný 
scvrkoflík, když budeš třískat hlavou, abych otevřel dveře? Jdi pryč, hned jdi pryč!“ 

Buch, buch, buch. 

„Draco, nemůžeme ho nechat mlátit hlavou do dveří...“ 

„Kdo říká, že nemůžeme?“ Draco ustoupil zpět, otřel si ruce o kalhoty, jakoby se i jen 
rozhovorem se skřítkem cítil pošpiněný. „Já si teď přeju, abych tu měl palečnici na toho malého 
zmetka!“ 

Buch, buch, buch. 

Buch, buch, BUCH. 

Harry potřásl hlavou a nabídl: „Zavolám krbem Severuse.“ 

Draco se posadil do plyšového křesla a sklonil hlavu. „Ano, udělej to,“ řekl. „Ale v každém 
případě si dej na čas. Sednu si tady a s potěšením to budu poslouchat.“ 

„Draco, to je kruté!“ 

„Zmlkni, Harry!“ vybuchl zmijozelský chlapec. „Nevíš, o čem mluvíš! Vyrůstal jsem s těmi 
zatracenými skřítky a vím, co jsou zač. Já doufám, že si tu hlavu rozmlátí tak, až z toho 
chcípne!“ 

V tom momentě se Harrymu rozbřesklo. „O, Bože. To je jeden z těch skřítků, kteří... uhm...“ 

Draco jeho otázku ignoroval a jen řekl: „Půjdeš zavolat Severuse, aby nám pomohl? Jak jsem 
řekl, nemusíš spěchat.“ 

Trochu s obavami z Dracovy krvežíznivosti ho Harry po očku sledoval, i když použil krb a 
poslouchal neustálé Buch, buch, buch, rozléhající se místnostmi. 

Jak se ukázalo, Snape se právě připravoval na další hodinu a nebyl se studenty. Přišel okamžitě 
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a zamračil se na Draca, který bouchání naslouchal, jako by to byla příjemná hudba. Draco jen 
bezstarostně rozhodil rukama. 

„Řekni mu, ať přestane, ať s ním mohu mluvit,“ přikázal Mistr lektvarů po jediném pohledu na 
pergamen. 

„Obávám se, že mě neposlechne,“ oznámil zmijozelský chlapec a okázale zívl. 

„Myslím, že tvé jméno má ještě nějaký vliv,“ opáčil suše Snape. 

Draco mávl rukou v povýšeném gestu, skoro jako by on byl majitelem celého panství. 
„Předpokládám, že přestane, až se mu podaří ten dopis předat. Přemýšlím, jak dlouho to ještě 
vydrží.“ 

„Teď, Draco.“ 

„No dobře.“ Draco se s línou elegancí postavil a došel ke dveřím. 

„Ty máš pro mě dopis, že ano? Scrubby?“ 

Rány ustaly a byly nahrazeny nejistým, téměř opilým hlasem. „Mohl by jít Dubby dovnitř a 
předat vám ho, pane Draco?“ 

Snape několikrát mávl hůlkou, pak si přivolal z kanceláře malou lahvičku, rozlil její obsah přede 
dveře a významně se podíval na Draca. 

„Podstrč ten dopis pode dveřmi, Stubby!“ vyštěkl zmijozelský chlapec. 

Dubby se vyděsil. „To Dubby nesmí,“ kvíkal vysokým hláskem, ze kterého byla slyšet panika. 
„Paní říkala, že musím dát dopis panu Dracovi do jeho vlastních rukou...“ 

Snape tiše zaklel a začal opravovat strážné kouzlo, které před tím oslabil lektvarem. 

Harry se kousl do rtu. „Myslíš, že by to mohla být past?“ 

Bum, bum, bum, rozlehlo se znovu pokojem, ale tentokrát už na to Draco neměl náladu. „Prostě 
odtud vypadni, Tubby!“ zařval. „Řekni mé matce, ať se o mě ani trochu nestará! Zjevně miluje 
Lucia víc než mě, a tak doufám, že skončí v Azkabanu oba!“ 

„Dubby nesmí-odejít bez toho-aby doručil-dopis.“ Slova byla doprovázena dalšími údery. 

Snape zavrčel něco v tom smyslu, že když si poradil s Kráturou, s tímhle si poradí také a pak s 
hůlkou v pozoru přikázal Dracovi: „Otevři dveře.“ 

Bum 

„Jsi blázen?“ zeptal se Draco. „Jak mu sakra můžu otevřít? Co když zaútočí na Harryho?“ 

Bum 

Snape začal vypočítávat na prstech: „Za prvé, domácí skřítci nemají příliš silná útočná kouzla. 
Za druhé, s největší pravděpodobností by se Harry dokázal ubránit sám a i kdyby se mu to 
nepovedlo, znám temnou magii dost dobře na to, abych zvládl domácího skřítka. Za třetí, 
nepřeji si, aby se poškodila magie, která maskuje naše dveře jako zeď. A za čtvrté, jak by 
nepochybně pochopil každý Zmijozel z mé koleje, rád bych ten vzkaz viděl, abych pochopil, 
jakou další intriku Lucius plánuje a teď ho pusť dovnitř!“ 

BUM 

„Dobře,“ zamrmal Draco a vytáhl svou hůlku. Zakouzlil Abrire, pak trhnutím otevřel dveře tak 
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rychle, že domácí skřítek ztratil rovnováhu a vpadl dovnitř. Draco práskl dveřmi a v ten samý 
okamžik vztekle nakopl skřítka do hlavy. 

„Draco nedělej to!“ zaječel Harry zděšeně, ale bylo pozdě. Dubby proletěl místností a narazil do 
zdi. Jak tam tak ležel, jako hromádka neštěstí, zřítily se na něj všechny kabáty. Pak se osvobodil 
a nejistě postavil na nohy, malýma rukama si třel čelo, které bylo celé rozbolavělé a samá 
modřina od toho, jak bouchal hlavou o dveře. Z místa, kam byl kopnut, mu pomalu vytékala 
zelená krev. Draco se na to díval a jeho oči zářily uspokojením a možná ještě něčím horším. 

„To stačí!“ zařval Snape. 

„On je jeden z těch, kteří se účastnili těch kouzelnických výprasků...“ 

„Řekl jsem, to stačí,“ ledově ho přerušil Snape. 

Draco se na učitele Lektvarů znechuceně podíval a sevřel ruce v pěst v postoji, jako by se 
připravoval k boji. 

Harry si odkašlal a ostýchavě položil ruku na bratrovu paži. Cítil pod hedvábnými rukávy 
Dracovy košile, svaly napjaté k prasknutí. „Není správné, kopat ho,“ řekl jemně, ale Draco 
místo odpovědi jen zavrčel. 

„Jestli jsi na to zapomněl, tak já jsem Malfoy! My málokdy nastavujeme druhou tvář a 
nenecháváme minulost minulostí. Vždycky všem všechno oplatím jak nejlépe umím a tomuhle 
skřítkovi dlužím pořádný výprask!“ 

„Můžeš toho domácího skřítka nenávidět, ale nebudeš na něj útočit. Ne, pokud žiješ pod mou 
střechou!“ okřikl Snape rozzuřeně zmijozelského chlapce. 

„Chceš tím říct, že když ho kopnu ještě jednou, necháš mě odejít do Zmijozelu, tak, jak chci?“ 
vztekal se Draco. 

„Není pravděpodobné, že bych tě odměnil za tvou do nebe volající neposlušnost. A věřím, že 
teď bychom měli svou pozornost věnovat tomu dopisu. Nebo si raději budeš užívat svou 
nebelvírskou vzdorovitost, Draco, místo toho, aby ses soustředil na strategii?“ 

To Draca skutečně dopálilo. „Nejsem jako Nebelvíři,“ vyletěl na Snapea před tím, než se otočil k 
domácímu skřítkovi, který se choulil v rohu a rukama si chránil hlavu. „Myslím, že máš pro mě 
dopis, Crubby!“ 

„Uklidni se, Draco,“ poručil mu Snape. „A nesahej na ten dopis, dokud ti to nedovolím. Pojď 
sem, domácí skřítku.“ 

Dubby si začal třesoucíma rukama třít tenounké paže. „Dubby poslouchá jenom svou paní,“ 
protestoval mrzutě a vrtěl hlavou. 

„Udělej, co říká, ty skrčku,“ zařval na něj Draco. „Nebo si od tebe ten zatracený dopis nikdy 
nevezmu a ty strávíš zbytek věčnosti tím, že si budeš žehlit uši. Rozumíš? Grubby? Uděláš 
všechno, co ti řekne. To by nemělo být tak těžké, na to jsi přece zvyklý, že ano ty hnusný 
skrčku.“ 

„Draco, uklidni se,“ přerušil ho znovu Snape a tentokrát zněl spíš rezignovaně než rozzlobeně. 

Harry si všiml, že zmijozelský chlapec se zhluboka nadechl a zadržel dech. Pravděpodobně 
proto, aby zabránil dalšímu výbuchu vzteku. 

Domácí skřítek byl chvíli na rozpacích, pak se váhavě vydal na místo, které mu Snape ukázal a 
tiše tam stál, zatímco Mistr lektvarů přivolal ze svých zásob kousek uhlí. Hodil ho na zem a 
rozdrtil podpatkem boty. „Rozsyp to uhlí kolem sebe,“ přikázal Snape skřítkovi. „Použij své ruce, 
nikoli magii a nedělej mezery.“ 
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Dubby pištivě protestoval, že přece dělá, co se mu řeklo. 

Snape použil svou hůlku, jejíž konec se rozzářil podivnou modří, když splétal kolem skřítka síť 
kouzel. Mistr lektvarů si ji chvíli prohlížel, pak zjevně uspokojen přikývl hlavou a nechal ji 
zmizet. Harry postřehl, že kouzlo spotřebovalo to uhlí. A nevypadalo to, že by Dubby ještě 
pořád byl uvězněn uprostřed kruhu jako před tím. Otřepal se jako mokrý pes, neztrácel čas a 
odplazil se z dosahu kouzelníků. 

„Je spjatý jen s Narcissou, což je dobře,“ informoval je Snape. 

„To jsem ti mohl říct já,“ reptal Draco. „Harrymu jsem to už řekl.“ 

„Pokud jeho pouto mohlo být změněno jednou, mohlo být změněno znovu,“ vysvětloval Snape 
netrpělivým tónem. „A já bych chtěl vědět, jestli stvoření náležící k Luciusovi Malfoyovi 
překročilo můj práh!“ 

„Ano, pane,“ frflal si Draco pod fousy. 

Snape ho ignoroval, a obrátil se na Dubbyho, „Pojď sem ještě jednou, skřítku, a podej mi ten 
dopis.“ 

Domácí skřítek se posouval schýlený pomalu kupředu, jakoby čekal, že ho Draco znovu 
nakopne. Když Dubby natáhl ruku se svitkem, Snape se podíval na Draca. „Řekl bych, že jsi mě 
už mnohokrát viděl zkoumat naši poštu, tak mi teď ukaž, co jsi se naučil.“ 

Draco se soustředěním zamračil a prozkoumal dopis souborem kouzel, kterými obvykle Snape 
ověřoval pisatelovi záměry. „Ten dopis je bezpochyby od mojí matky,“ oznámil nakonec. „Nejeví 
známky toho, že by byl očarovaný, nebo schopný odposlouchávat a ani nevypadá, že by 
obsahoval nějakou skrytou magii.“ 

Snape si dopis prohlédl sám a pak přikývl. 

„A co nějaký jed?“ navrhoval Harry. 

„Už jen ten fakt, že se toho dopisu skřítek dotýkal, omezuje možnost toho, aby byl otrávený,“ 
vysvětloval Snape. „A to nemluvím o tom, že Narcissa se dotýkala celého toho pergamenu.“ 

„Myslím, že ho líbala,“ dodal Draco a vypadal najednou zranitelně. 

„Výborný postřeh,“ pochválil ho Snape předtím, než se otočil k Harrymu. „A co víc, mrtvý 
nemluví.“ 

Harry to snadno pochopil jako narážku na to, že Voldemort chce Draca dostat živého. 

A také na to, že tu mají ušaté publikum. 

„Jo, ale já jsem se toho ještě nedotkl,“ oznámil Draco. „Můžu?“ 

Snape vypadal, že to pochopil, a krátce přikývl. 

Draco vzdychl, zakouzlil Wingardium Leviosa a přivolal dopis z Dubbyho rukou na stůl, kde ho 
dalším kouzlem rozroloval. „Je to písmo mojí matky,“ zamumlal, když začal číst. „Hmm.“ 

„Draco?“ zeptal se Snape. 

Chlapec vzhlédl a jeho oči se topily v emocích, i když slova, která vyšla z jeho úst byla drsná. 
„Vypadni odtud, ty zelenej kreténe, abychom si o tom mohli promluvit.“ 

Vysoký protestující hlásek prořízl vzduch. „Dubby musí čekat! Paní říkala, že nesmí odejít, 
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dokud nebude mít odpověď!“ 

Zlomyslný úsměšek zkroutil Dracovi rty. „Svojí odpověď nedostaneš, Blubby, dokud nás 
nebudeš poslouchat! Já vím, že jsi Narcissin a ne můj, ale chceš tu odpověď, že ano? Takže... 
proč prostě nejdeš a nenajdeš si svého ztraceného bratrance? Jdi za ním a podívej se, jak se mu 
daří!“ 

Harry netušil, že domácí skřítkové mohou zblednout, ale po zmínce o bratranci, byla jeho kůže 
světle zelená. „On... on je tady?“ 

Zlomyslnost se změnila v čisté pobavení, když Draco přikývl. „No, ano. A jakou ostudu tu dělá. 
Slyšel jsem, že si za svou práci nechává platit!“ 

Dubby si přitiskl své malé dlaně na uši a volal. „To není pravda, to není pravda, to není pravda!“ 

Harry vytřeštil oči. „Chceš říct...“ 

„Samozřejmě,“ posmíval se Draco. „A nemyslím, že by se v práci zrovna přetrhl. Dobby většinu 
času tráví tím, že se povaluje v kuchyni a zkouší si nové oblečení...“ 

„To je ostuda, ostuda, ostuda!“ ječel Dubby a pobouřeně poskakoval. 

„Má plný šatník oblečení!“ radostně pokračoval Draco. „Nejvíc má kouzelnických hábitů. Slyšel 
jsem, že je krade v pokojích, které měl uklidit...“ 

Vzduch prořízlo zasvištění, to jak stříbrný svícen vletěl Dubbymu přímo do rukou. Začal se jím 
mlátit do nohou a každý úder se zdál být dost silný na to, aby rozdrtil kosti. 

„Přestaň ho týrat, Draco!“ napomenul ho Snape. 

Harry rezignoval na myšlenku, že by se mu podařilo zklidnit Draca, a tak se rozhodl pomoct 
ubohému skřítkovi rovnou. Klekl si před něj, vzal mu svícen a postavil ho stranou. Pak popadl 
skřítkova zápěstí a držel je vší silou, protože stvoření se třáslo. „To není pravda!“ křičel, i když si 
nebyl jistý, že ho Dubby může slyšet přes svůj vlastní zděšený křik. „Dobby tvrdě pracuje a 
nekrade oblečení a navíc těžko by si ho mohl obléci! Chodí oblečený do starého povlaku na 
polštář.“ 

Dubby ztichl. „Ale stejně je to ostuda,“ mrmlal a pak se kriticky zadíval na Draca a zeptal se. 
„Pan Draco lhal Dubbymu?“ 

„Draco,“ varoval ho Snape temně, obočí stažené do přísné linie. „Dostaň tu situaci pod 
kontrolu. Hned. A myslím to vážně.“ 

Otrávený tím, že musí skončit se svou hrou, Draco zavrčel. „Samozřejmě, že jsem lhal. Slubby. 
Jak bys o tom mohl pochybovat? Máš přece jeho slovo. Nebo si myslíš, že by Harry Potter lhal?“ 

Harry si doopravdy myslel, že se Draco pokouší udělat to, co mu Snape řekl, ale ve vzteku 
poněkud nedomyslel, jaký dopad budou jeho slova mít. 

„Harry Potter!“ zaječel skřítek, pak bleskově popadl znovu svícen, ale tentokrát jím praštil po 
hlavě Harryho. Sklepením se rozlehl příšerný praskavý zvuk. 

„Já toho skřítka zabiju!“ zařval Draco a vystartoval. 

„Budu tě muset svázat, aby si se začal chovat slušně?“ tentokrát Snape nekřičel, ale jeho slova 
se přesto neminula účinkem. 

Draco se zastavil a zuřivě vrtěl hlavou. 
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Harry se mezitím pozadu, jako nějaký krab odplížil ze skřítkova dosahu. 

Ale Dubby už na něj znovu nezaútočil. Z velkých očí mu tekly slzy, přičaroval si do svícnu 
svíčku a metodicky si kapal horký vosk na špičky nohou, i když se po každé kapce otřásl a tiše 
vykřikl. „Dubby napadl kouzelníka,“ zasmušile si stěžoval, zatímco mluvil sám k sobě. „Zlý, zlý 
Dubby. Sice je to ďábelský kouzelník, ale stejně. Zlý, zlý Dubby musí být potrestán...“ 

Snape si povzdychl stejným dílem znechuceně jako soucitně, došel ke skřítkovi a zhasnul jeho 
svíci. „Zavolej Dobbyho,“ řekl tiše Harrymu před tím, než se otočil zpátky ke skřítkovi. 
„Potřebuješ odpověď na Dracův dopis,“ připomenul Dubbymu, který k němu se smutně 
svěšenýma ušima vzhlédl, „budeš ji mít, když uděláš to, co ti říkám. Půjdeš se svým 
bratrancem do kuchyně a zůstaneš tam, dokud tě nezavoláme zpátky. Nehneš se od něj ani na 
krok. A nemysli si, že ho podvedeš. Dobby je loajální ke kouzelníkovi, na kterého jsi právě 
zaútočil a udělá všechno, co mu přikáže.“ 

Dobby se zbarvil do temně zelena a mumlal, „ten zlý kouzelník zničil skvělého skřítka, 
oklamaný Pán mu dal ponožku,“ odmlčel se, „zrádce,“ a bleskově se začal kousat do ruky za to, 
že urazil kouzelníka. 

Mezi tím se v místnosti objevil Dobby. Jeho malé tělíčko bylo tak omotané oblečením, že 
vypadal trochu tlustý. Na hlavě mu sedělo nejméně osm háčkovaných čepiček, které se mu teď 
nebezpečně svezly na stranu, když rychle mířil k Harrymu. „Harry Potter volal Dobbyho! Jak 
může Dobby posloužit panu Potterovi?“ v tu chvíli Dobby spatřil Dubbyho, rozpřáhl ruce a 
rychle ho varoval. „Nikdo neublíží Harry Potterovi!“ 

„Uklidni se, tvůj hnusný malý bratranec přišel sám,“ protáhl Draco. 

Dobby se rozhlédl dokola a zjevně očekával, že uvidí Luciuse, nebo Narcissu. Jeho tón zůstal 
poněkud zatrpklý i když ho pozdravil, „a co vy, pane Draco?“ 

„Já jsem loajální k Harry Potterovi,“ odpověděl Draco a Harry si nebyl jistý, jestli to řekl, aby 
uklidnil Dobbyho, který byl zjevně v tomto ohledu znepokojený a nebo jestli jeho slova byla 
určena Dubbymu, aby je donesl na Malfoyovo panství. 

Ale Dobby stejně zůstal ve své ochranitelské pozici, dokud se Harry k němu nesklonil a 
nepoklepal mu na rameno. „On je v pořádku, chci říct. Opravdu je loajální.“ 

Dobby se na něj podíval nedůvěřivě, popravdě to vypadalo, že přemýšlí, jestli Harry nezešílel, 
ale připažil a řekl. „Ahoj, Dubby.“ 

Dubby si prohlédl svého bratrance od shora dolů a rty se mu zděšením zkroutily, nad tou 
hromadou věcí, kterou měl Dobby na sobě. Zdvihl nos do vzduchu a neobtěžoval se odpovědět 
přímo. Místo toho pronesl sám k sobě. „Hrůza, hrůza, jen špatný domácí skřítek chodí oblečený 
a Harry Potter lhal!“ pak jeho hlas přešel do tichého mumlání. „Zlý, zlý kouzelník, který 
obelhává skřítky a dává jim oblečení...“ 

Harry si klekl, i když si uvědomoval, jak snadným terčem se v této pozici před chvílí stal pro 
svícen. „Dobby,“ naléhal. „Potřebuji pomoc. Chci, abys vzal svého bratrance do kuchyně a 
zabavil ho tam.“ 

„To znamená,“ vysvětloval Snape, „že ho budeš mít celou dobu na očích. Celou dobu.“ 

„Jo, přilep se na něj jako lepidlo a nenech ho opustit kuchyň,“ dodal Harry. 

„Bude to, jak si Harry Potter přeje. Dobby to udělá přesně tak!“ a bez váhání popadl svého 
bratrance za ruku a táhl ho ke krbu. 

„Jsi v pořádku?“ zeptal se Snape, když si Harry začal třít hlavu. 

„Jo, jasně,“ přikývl chlapec. „Nemyslím, že do toho dal celou svou sílu. Ale stejně to pěkně 
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bolí.“ 

Draco přišel blíž a pořádně si ho prohlédl. „Severus mě měl nechat toho mrňavého zmetka 
zmlátit.“ 

„Draco, tvůj otec už ti nikdy neublíží,“ poznamenal tiše Snape. „A ta věc, které se ten skřítek 
účastnil, se stala již před lety. Musíš na to zapomenout. Nechat vztek, aby tě vyvedl z 
rovnováhy, je slabost, kterou si nemůžeš dovolit.“ 

Draco se náhle posadil, svěsil hlavu do dlaní, a jak se shrbil, dopis byl jen pár centimetrů od 
jeho hlavy. „Já vím, sebeovládání.“ Pak se narovnal. „A říkej tomu bastardovi Lucius. Ty jsi můj 
otec, i když na to nemáme potvrzení. Pamatuješ?“ 

„Pamatuji.“ 

Zmijozelský chlapec přikývl, ale Harry si všiml, že si ještě neprohlédl dopis z blízka. „Možná 
bychom ti Severus a já měli nechat soukromí na to, aby sis to konečně mohl přečíst,“ navrhl. 

Draco místo odpovědi zavrtěl hlavou, naklonil se do předu a začal číst nahlas. 

Draku, má lásko, 

Po celou tu dobu, co tu nejsi, se mi po tobě hrozně stýská. Vím, že tomu možná nebudeš věřit,  
miláčku, ale je to pravda. Samozřejmě, že tvé chování pokládám za šokující. Jak jsi mohl ukrást 
vlastnímu otci hůlku toho příšerného kluka a pak s ní běžet do Bradavic a vyzradit to nejhorším 
nepřátelům Pána. Ze začátku jsem zoufale doufala, že přijdeš k rozumu a vrátíš se domů. I 
když rozumím tomu, proč se nemůžeš vrátit. Tvůj otec tě naučil obávat se jeho hněvu. 

Na veřejnosti stojím na jeho straně, protože mi nic jiného nezbývá. Obrátil jsi se zády ke všem 
hodnotám, které naše rodiny po léta uznávaly. Je to volba, která mě skutečně překvapila. 
Rozzlobil jsi mě, ale ne tak, že bych ti přála něco zlého, ale pochop, že se musím chovat, jako 
by mi bylo jedno, jestli tě tvůj otec zabije, nebo umučí, protože já tu nemám žádného Severuse 
Snapea, který by mě zachránil před jistou smrtí, pokud bych tvého otce zklamala. Moje magie 
je v porovnání s jeho k ničemu a myslím, že bude nejlepší, pokud zůstanu na živu, protože 
jednoho dne bys mě mohl potřebovat. 

A ten den, Draco, má lásko, jednou přijde. Dlouho jsem si zoufala, že se nemůžeš obrátit na 
nikoho z rodiny, ale došlo mi, že jsem se zmýlila. Bez pochyby jsi přesvědčený, že všichni tvoji 
příbuzní jsou na straně tvého otce. Nicméně, v minulých dnech mě napadlo, že můj prastrýc 
Walpurgis nebude mít žádné námitky k volbě, kterou jsi učinil. Možná by na tebe mohl být i  
pyšný. 

Vím, že máš svou hrdost, Draco, má lásko, ale já teď obětuji svou a prosím tě, abys mu napsal. 
Jen pár přátelských řádků, které by stačily na to, aby si ten muž povšiml, že i když tě nikdy 
neviděl, jsi součástí rodiny. Nikdy nevíš, kdy se ti to může hodit. Nemusíš se zmiňovat o tvé 
hádce s otcem. Jsem si jista, že Walpurgis o ní ví. Napiš mu něco nezávazného o vyučování, v 
přátelském duchu, tak, aby ses na něj mohl obrátit, kdybys v budoucnosti potřeboval jeho 
pomoc. 

Jak už jsem napsala, hrozně mi scházíš, ale jsem ráda, že jsi v bezpečí, i když to pro mě 
znamená, že tě nesmím vidět. Vzkaž Severusovi, že mu z celého srdce děkuji za to, že tě 
chrání proti otcovým intrikám. 

„Není to podepsané,“ dodal Draco, když dočetl. 

„Máš pochybnosti?“ zeptal se tiše Snape. 

Chlapec dlouze vzdychl, donutil dopis vznést se do výšky a zašeptal nad ním nějaké kouzlo. 
Když pergamen nijak nereagoval, Draco znovu vzdychl. Nechal dopis dosednout zpátky na stůl 
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a pak vzhlédl. „Ne, nemám, Severusi. Nejenom, že je to její rukopis, ale také to zní, jako ona. 
Věta za větou. A mimo to... Lucius neví, že mi říká: Draku, má lásko. Bylo to svým způsobem...“ 
Harry viděl, jak druhý chlapec polyká. „Ona mi tak říkala pokaždé, když mě on potrestal. 
Protože on mi říkal Draku, jako jistý druh něžnosti, ale když se zlobil přestal s tím.“ Podíval se z 
jednoho na druhého a pak zachraptěl. „Je to její způsob, jak mi říct, že mi on jde stále po krku. 
Pokud bych o tom pochyboval.“ 

„Pak je tedy otázka, co má Narcissa v plánu,“ přemítal Snape. 

„Já myslím, že to je opravdu milý dopis, vážně...“ 

„Jo, ty myslíš, Pottere!“ odsekl Draco „a zrovna tak sis myslel, že byl milý ten Steynův, že ano? 
Ani na okamžik jsem neuvěřil, že si moje matka dělá takové starosti s tím, že potřebuji rodinu, 
aby mi ze všech lidí doporučila zrovna Walpurgise Blacka!“ 

Black... Harry samozřejmě věděl, že Harryho matka byla Blacková, ale často o tom nepřemýšlel. 
„Takže ten Walpurgis je Siriův příbuzný?“ 

„Jo, určitě,“ zamumlal Draco a podrážděně stáhl obočí. „Podívej, já ve skutečnosti nevím, jaký 
je jeho vztah k mé matce. Ona o něm mluví jako o prastrýci, ale to je spíš ze zvyku. Myslím, že 
je to dědečkův bratranec z druhého kolena, nebo tak něco podobně komplikovaného. Nicméně 
to, o co se teď jedná je, jestli mu mám psát. Nelíbí se mi ten pocit, co mám z toho dopisu. Moje 
matka něco chystá, jsem si tím tak jistý, jako že tě tu vidím stát.“ 

Snape sklouzl hlouběji do křesla, dal si nohu přes nohu a poklepával si na tvář svým dlouhým 
prstem. „A co o tom Walpurgisovi víš? Musím přiznat, že přes všechen ten čas, který jsem trávil 
na Malfoyově panství, jsem jeho jméno nikdy neslyšel.“ 

„Ani si nemohl.“ Draco poslal Snapeovi ten dopis. „Příliš jsme o něm nemluvili. S jeho jménem 
je spjata hanba. Je to svým způsobem černá ovce rodiny. I když v porovnání s mou rodinou... je 
to spíš bílá ovce. I když to není tak úplně přesné, protože on je kriminálník skrz na skrz.“ 

Harry začal mít pocit, jako že se vměšuje hluboko do zmijozelských tajemství a tak nejistě vstal 
a oznámil. „Myslím, že bych se měl vrátit do laboratoře, abych začal s mým lektvarem...“ 

Draco bleskově popadl Harryho za zápěstí a strhl ho zpátky na gauč. 

„Dobře, já teda zůstanu,“ změnil Harry plány. 

Snape se krátce zasmál, ale jeho nálada se rychle změnila. „A teď zpátky k Walpurgisovi, 
Draco,“ naléhal. „A tentokrát, pokud by to šlo tak, aby to dávalo smysl.“ 

Draco přikývl a chvíli o tom rozmýšlel. „Dobře. V jednom má ten dopis pravdu. Nikdy jsem ho 
neviděl. A všechno co vím je... že je to vzdálený příbuzný mé matky, kterého vídala, když byla 
malá. Pak se s ním, ale rodina přestala stýskat, protože jeho, no... obchodní praktiky, vyšly na 
světlo. No, ne teda možná úplně na světlo, ale objevila je rodina.“ 

„Obchodní praktiky?“ 

Draco se podíval na Snapea kysele. „Opravdu to musím říct? Je to skutečně nevkusné a ne příliš 
relevantní.“ 

„Myslím, že všechno, co ilustruje, jak velký rozdíl je mezi tvým, promiň, Luciusem Malfoyem, je 
relevantní. Pokouším se rozhodnout, jestli máš napsat ten dopis tak, jak tvá matka navrhovala.“ 

„Aha, tak ten rozdíl je propastný, pokud tě tohle zajímá. Lucius nesnesl, ani aby Walpurgisovo 
jméno bylo vysloveno, protože... on je to, čemu my velmi zdvořile říkáme zrádce krve...“ 

„On si vzal Mudlu?“ hádal Harry. 
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Draco se rozesmál. „Je to horší. O hodně horší. Už před lety vymyslel plán, jak zaměnit motáka 
a dítě s magickými schopnostmi, které se narodí mudlovským rodičům...“ 

„Cože?“ vykřikl Harry zděšeně. 

„Tak mě poslouchej,“ doporučil mu Draco. „Walpurgis vymyslel velmi komplikované a velmi 
ilegální kouzlo, které dokáže identifikovat motáka už hodinu po narození a zrovna tak 
mudlovské dítě. Ale není to stoprocentní. Chci říct, že to kouzlo sice odpoví přesně, ale ne vždy 
je to pravda. No nicméně, už před dlouhou dobou Walpurgis diskrétně nabídl své služby 
kouzelnickým rodinám. Vyměnil motáka, pokud ho našel, za dítě s magickými schopnostmi. 
Samozřejmě za tučný poplatek. Když rodina zjistila, že znečistil mnoho krevních linií v celé 
Británii mudlovskými šmejdy, naprosto se ho zřekla. Ale pokud jsem to dobře pochopil, nebyla 
to žádná velká ztráta. Za války stál stranou, ale stejně na jeho jménu ulpěla hanba.“ 

„Kolika dětem zničil život?“ dožadoval se Harry. 

„A jak bych to mohl vědět?“ zeptal se ho Draco povýšeně, „a mimo to, Harry. Nebyl bys 
šťastnější, kdybys vyrůstal v kouzelnické rodině?“ 

„Jo,“ připustil Harry stále zamračený. „Ale proč s tím čistokrevní souhlasili? Chci říct, ti rodiče to 
přece museli vědět.“ 

„Jsem si jistý, že starý dobrý Walpurgis neměl ve své klientele zrovna moc zapřísáhlých 
příznivců čisté krve,“ protáhl Draco. „A měl bys vědět, Harry, že v takových rodinách jsou 
motáci často raději zabiti.“ Ignoroval Harryho zděšený výkřik. „Ale na druhou stranu, je tu 
spousta normálních kouzelníků, kteří věří, že pokud se jejich dítě narodí jako moták, bude mu 
lépe, pokud bude vychováváno jako mudla. Proč mučit dítě něčím, co nikdy nedokáže? A 
výměnou si vzali dítě s magickými schopnostmi, které by mohlo být trestáno a týráno ve světě 
mudlů. Alespoň takhle mi matka vysvětlovala, že vidí věci Walpurgis. Ačkoli mi neopomněla 
říct, jak špatné je jeho chování, když dodává lidem odvahu, aby znečistili své rodiny dětmi 
mudlovských rodičů, a samozřejmě jim neřeknou o jejich skutečném původu, takže by si mohli 
vzít partnery z čistokrevné linie.“ 

„Ty si vážně vyrůstal na téhle... filosofii?“ 

Draco se na něj podíval poněkud arogantně. „Klidně to nazvi bláboly. Protože pokud syn 
nečistokrevné matky dokázal vzdorovat temnému pánu, zatím co čistokrevní se plazili... už 
jsem ti přece řekl, že v tu chvíli mi došlo, že krev není všechno.“ 

„Jo,“ souhlasil Harry a podíval se na Snapea, který v tu chvíli vypadal, že jim jenom naslouchá. 
„Když tvá rodina zjistila, co dělá, proč ho nenechali zavřít do Azkabanu? Říkal jsi, že to bylo 
ilegální.“ 

„To vyměňování dětí bývá, zejména, pokud o tom mudlovští rodiče nevědí.“ Protáhl Draco. „A to 
identifikační kouzlo je samozřejmě také ilegální. Především proto, že zastánci čisté krve by 
takový nástroj milovali. Je trochu nepohodlné, čekat několik let, jestli dítě projeví nějaké 
magické schopnosti. Bylo by snazší zabít ho hned na začátku.“ 

„Z tvé rodiny je mi na zvracení,“ oznámil Harry. 

Draco zavrtěl hlavou. „Moje rodina je tady,“ opravil ho Draco. „Takže, kde jsem to skončil? Aha, 
u Azkabanu. Lucius by si sotva přál, aby se vědělo, že příbuzný jeho ženy poskvrnil celou krevní 
linii. Něco takového z vás neudělá oblíbence Pána zla. A mimo to... veřejný skandál by poskvrnil 
jméno celé Malfoyovy rodiny. Takže to rodina ututlala a pokusila se svým vlivem ukončit 
Walpurgisovy obchodní aktivity. Je skutečně vulgární zúčastnit se takového obchodu. Ale 
vzhledem k tomu, že jemu nikdy nezáleželo na tom, co si ostatní myslí, nejsem si jistý, jestli s 
tím vyměňováním vůbec někdy skončil. Pochop, že už jsou to roky. Všechno co vím je, že už je z 
toho unavený.“ 
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Snape konečně promluvil. „Kdo ti vyprávěl tu historku o Walpurgisovi, Draco?“ 

Chlapec pokrčil rameny. „Lucius a Narcissa, něco prarodiče, něco tety a strýcové a všichni se u 
toho otřásali studem... Všichni to věděli. Hádám, že to vyšlo najevo takovým způsobem, že to 
nikdo v rodině nemohl nepostřehnout. Ale já jsem se o tom dozvěděl o Vánocích. Lucius pořádal 
na panství slavnost, jako každý rok a já jsem si prohlížel staré učebnice mojí matky a našel 
jsem knihu příběhů s věnováním od tvého strýce Walpurgise, a tak jsem sešel dolů a nevinně 
se zeptal. Kdo je Walpurgis, matko?“ 

Draco pokrčil rameny. „Lucius vyskočil do stropu. Nejprve křičel na mě, jak jsem mohl vůbec 
vyslovit to jméno a potom na mou matku, jak mohla schovat cokoli, čeho se dotkly jeho 
špinavé ruce. A pak už to bylo jenom horší. Všichni mu přizvukovali a ječeli na mě věci o 
zrádcích krve a podobných věcech, dokud jsem neutekl.“ Znovu pokrčil rameny a tentokrát to 
vypadalo, jako by se snažil bránit. „Bylo mi tehdy jen šest. Má matka za mnou za chvíli přišla 
nahoru a vysvětlila mi to všechno, protože jí došlo, že musím být z toho všeho, co jsem slyšel 
zmatený.“ Při té vzpomínce se pousmál. „Přinesla mi tehdy vaječný likér.“ 

Pokoj se na chvíli ponořil do ticha, dokud Draco znovu nepromluvil. „Nerozumím tomu, proč 
chce, abych mu napsal. Nevěřím jejím důvodům, to je všechno.“ 

„Myslím, že bys měl udělat to, o co tě žádá,“ rozhodl Snape. „V Narcissině dopise je 
nepochybně nějaký klam, ale předpokládám, že se ti snaží pomoct. Walpurgis Black mi 
nepřipadá, jako ten typ člověka, kterého by Lucius dokázal použít pro své intriky. Takže když tě 
o to Narcissa žádá, nemá to nic společného s Luciusem. A má pravdu, že by se ti v budoucnosti 
mohlo hodit mít ho na své straně.“ 

„A mimo to,“ vložil se do debaty Harry. „Jen tě prosí, abys mu napsal o tvém vyučování. Tak 
mluv jenom o tom, že učebnice jsou trochu suchopárné a při přeměňování se ti pletou asociace, 
protože pak je jedno, co měla tvá matka v plánu, a ani ona, ani Walpurgis toho nedokáží nijak 
zneužít.“ 

„To máš asi docela pravdu,“ zamumlal Draco. 

„Pak tedy ten dopis napiš a dej mi ho prohlédnout předtím, než se ten domácí skřítek vrátí.“ 
Snape vstal a sundal si svůj plášť. „A nebudeš už na něj útočit, ani slovně, ani jinak. Rozuměl jsi 
mi?“ 

„Jo, jasně,“ odpověděl Draco nesoustředěně. Přivolal si pergamen a začal psát odpověď. Harry 
chvíli čekal a pak se rozhodl, že Draco nepotřebuje žádnou pomoc, obrátil se na svého otce a 
zeptal se ho, jestli by na něj mohl dohlížet, až bude vařit lektvar. Ale Snape mu doporučil, aby 
počkal do svého prvního sobotního vaření za trest s tím, že teď by mu nedokázal věnovat plnou 
pozornost. 

Harrymu se zdálo, že to zní docela dobře, i když tam bylo to slovo trest. 

***

Té noci měl Harry sen. 

Draco seděl na gauči v obývacím pokoji, přemýšlel nad pergamenem před sebou, do kterého 
cosi psal a při tom okusoval konec pera. 

Pak jsme měli Péči o magické tvory, strýčku Walpurgisi. Tyto hodiny já vůbec nemám rád. 
Hulvát, který nás učí, je poloobr, který se domnívá, že může vystavovat své studenty 
nebezpečí. 

Draco se náhle opřel a vypadalo to, že si rozmýšlí to, co napsal. Potřásl hlavou, použil kouzlo, 
kterým vymazal zmínku o Hagridově původu. Pak pokračoval. Přítel se vydal na projížďku na 
Hipogryfovi během vyučování. Vlastně tenkrát to nebyl můj přítel. Řekl bych, že se předvedl 
jako pěkný zmetek. Když na to pomyslím, zdá se mi, že se to stalo už dávno. Byly to krásné 
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časy. 

Můj oblíbený předmět jsou Lektvary. Dělám takovou svou malou výzkumnou práci, naposledy o 
příbuzných lektvarech a zjistil jsem, že nefungují tak, jak jsem si představoval. 

Sen začal vířit, míhal se sem a tam v divokých kmitajících se kruzích, takže se Harrymu dělalo 
špatně. A pak přišla další scéna, tentokrát v jejich ložnici. 

Draco ležel v posteli, choulil se pod přikrývkou, koukal mu jen kousek blond vlasů, pokrývka 
tlumila jeho slova, jak mluvil ze spaní, Harry ho nemohl vzbudit. „Ne Puccini! Verdi, ty 
havraspárský kreténe,“ trval na svém s blahosklonnou intonací. „Copak jsi ve svém dětství 
opravdu neposlouchal nikdy žádnou hudbu?“ 

Zmijozelský chlapec se trochu otřásl, přerovnal si přikrývky, jeho spící tvář se z nich vynořila a 
on pokračoval, „Citron, limonáda, nebo citronová limonáda, Pansy? Jsem tak rád, že Bertie 
Botts má zmrzlinu všech možných příchutí. Bertíkovi fazolky se mi už zdají trochu dětinské!“ 

Harry se vzbudil, posadil se zpříma na posteli, zamrkal, aby zahnal mlhu, která zahalovala jeho 
mysl. Pak už ho zaměstnávala jen myšlenka na to, co a proč se mu tohle zdálo! Pravda, mělo to 
všechny znaky věšteckého snu, ale nebylo v něm nic závažného. Tak Draco změnil svůj názor 
na to jak nazval v dopise Hagrida poloobrem. To bylo moudré s ohledem na přátelství 
Walpurgise Blacka, ten nebyl, přes všechny jeho pitomé dětinské nápady, v žádném případě 
zatvrzelý obhájce idejí čistokrevnosti. Možná, že ani nebyl zaujatý proti nehumanoidním, tak 
jako byl Draco. Ale co říkala o budoucnosti ta druhá část snu... takže Draco snil o sobě, tak co? 
Ve snu se předváděl před Havraspárskými a šel na zmrzlinu se svou ex-přítelkyní! 

Ukazovaly jeho věštecké sny věci, které se stanou? Tenhle takový určitě nebyl, a to ho 
zanechalo v pochybách, že možná jeho otec měl po celou dobu pravdu, a všechny jeho minulé 
sny neznamenaly nic, a jeho podvědomí si s ním jen tak pohrávalo... 

Harry si masíroval hlavu a přemýšlel o tom, trhl sebou, když se dotkl ranky, kterou mu udělal 
Dubby svícnem. Náhle jeho pozornost upoutal zvuk z postele na druhém konci malé místnosti. 

„Ne Puccini! Verdi, ty havraspárský kreténe,“ oznamoval Draco a hlas byl plný znechucení, jeho 
tvář byla zabořená do tlustých pokrývek. „Copak jsi ve svém dětství opravdu neposlouchal 
nikdy žádnou hudbu?“ 

Draco sebou začal zmítat, odhodil pokrývku, aby si uvolnil obličej, Harry si pomyslel a jéje... 

„Citron, limonáda, nebo citronová limonáda Pansy?“ ptal se Draco, v hlase radost a trochu pocit 
vlastní důležitosti. „Jsem tak rád, že Bertie Botts má zmrzlinu všech možných příchutí. Bertíkovi 
fazolky se mi už zdají trochu dětinské.“ 

Harry otevřel pusu, ale než stačil něco říci, Draco breptal dál něco o zmrzlině crème brûlée, 
která však vypadá spíš jako ochucený chlebový pudink. Harry to nechtěl poslouchat, cítil se 
jako vetřelec. Z tónu hlasu druhého chlapce bylo slyšet, jak byl dychtivý něco Pansy nabídnout. 
Harry nevěděl, že Draco dosud k Pansy něco cítí! Možná proto, že se mohl Draca ptát na 
ledascos, ale ne na jeho milostný život. 

Přešel přes pokoj a zatřásl s Dracem, aby ho probudil. „Draco. Draco!“ syčel, „no tak, Draco, 
probuď se!“ 

Sen očividně potlačil Dracovy stále zdokonalované reflexy, trvalo mu minutu než se probral. 
„Harry?“ zvedl se na loktech a zamračil se. 

„Psal jsi Walpurgisovi Blackovi, že Hagrid je poloobr?“ 

Draco si prohrábl vlasy. „Samozřejmě, vždyť to víš! Pro Merlina, ten dopis jsi četl, ty i Severus, 
abyste se ujistili, že jsem neřekl nikomu nic užitečného... A pak mu náhle svitlo, ale to je 
zvláštní. Když jsem se zmínil o Hagridovi uvědomil jsem si, že to není příliš strategické a tak 
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jsem trochu ubral...“ 

Draco se posadil a řekl ironicky: „Opět jsi měl sen? Mohu říci, že to není nic moc, žít s věštbami. 
Tak co nám přinese budoucnost, Harry, nestyď se.“ 

Harry pokrčil rameny, posadil se na krajíček Dracovy postele. „Zdálo se mi o budoucnosti, ale 
už se stala přítomností. Viděl jsem tě snít o hudbě a zmrzlině těsně před tím, než se ti to 
doopravdy zdálo.“ 

Draco se zamračil. „Tak tobě se teď zdají sny jiných lidí? To je děsné...“ 

„Ne, já ty sny nesním, já vidím tebe, jak se ti zdají,“ pokoušel se to Harry vysvětlit. „Ale to není 
to hlavní. Jdi spát. Bude se ti zdát o příchuti chlebového nákypu.“ 

„Prosím?“ 

„Nevadí,“ řekl opět Harry, sedl si zpět na svou postel, aby si oblékl ponožky, nějak se mu 
přestalo chtít spát. 

„Ale ne, neříkej, že půjdeš vyprávět svůj bizarní sen Severusovi,“ posmíval se mu trochu Draco. 
„Nicméně, pokud se uskuteční, nebudu mít námitek.“ 

„Musím si s ním o tom promluvit, to je vše,“ trval na svém Harry, když se zastavil mezi dveřmi. 
„Dobrou noc.“ 

Draco na něj chvíli zíral, pak zamumlal: „Dobře, tak jo. Dobrou noc.“ 

***

„Harry?“ podivil se Snape a provedl ho místností až na svou postel. 

Chlapec polkl. „Omlouvám se, že tě budím. Není to nic naléhavého, ale slíbil jsem, že přijdu 
vždy, když budu mít... no, brilantní nápady k mým snům.“ 

Snape pomalu přikývl a čekal až mu chlapec vysvětlí, o čem ten sen byl. 

„Takže?“ zeptal se na konec. 

„To je očividné, ne?“ Harry tam seděl a třel si předloktí dlaněmi, pak vděčně přijal přehoz, který 
mu otec hodil přes ramena. 

„Konečně sis jednou vzal ponožky,“ špičkoval trochu Snape. „A Harry, dovedu si to docela 
dobře vysvětlit, ale spíš by mě zajímalo tvoje mínění.“ 

„Jo.“ Harry v tom viděl smysl. „Já si myslím, že ta série končí, to je vše. Ta série věšteckých 
snů,“ vysvětloval. „Dřív chodily po pořádku, tak, jak pak přicházely v čase. Ale pak jsi mě 
uprostřed jednoho z nich probudil a na té mé magii, která mi posílá sny, se něco pomotalo. 
Protože těch několik posledních... to zrušení adopce, Sovinec, tak ty si myslím byly v 
obráceném pořadí.“ 

„A tvůj závěr?“ 

Harry si skousl ret a přitáhl si pokrývku blíž k tělu, jak tu tak seděl otci tváří v tvář. „Tak za prvé, 
věštecké sny jsou velmi přesné a za druhé a to je to, proč jsem přišel, tati,“ Harry se zhluboka 
nadechl, „teď se vyplnil ten, který se mi zdál naposledy. Takže, pokud přicházejí v obráceném 
pořadí, tati... znamená to, že teď se vyplní můj sen o Sovinci.“ 

Snape položil ruku na Harryho třesoucí se koleno. „Ochrany, které jsem připravil, nenechají 
projít oknem něco tak velkého, jako je člověk a Draco neopustí můj byt. Viděl jsi ho v 
posledních měsících. Vzteká se, že je tu jak ve vězení, ale ani jednou se nepokusil porušit můj 
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příkaz, že nesmí ven.“ 

Vzhledem k tomu, že Harry nemohl s čistým svědomím započítat ten případ, kdy Draco prostě 
jen vešel do chodby, aby dokázal, že mu strážné kouzlo věří, přikývl. 

„Bude to v pořádku,“ ujistil Snape chlapce. „Tvůj poslední sen byl bezpochyby věštecký, 
minulost i budoucnost tam dávaly smysl. Můžeš totéž říct i o Luciusi Malfoyovi toulajícím se 
Francií, který by anglicky přesvědčoval nečistokrevné kouzelníky, že se blíží Voldemortův útok?“

„Hm, tenhle byl asi opravdu pitomost od začátku do konce,“ připustil Harry. 

„Vypadá to, že ta sekvence snů je zjevně uzavřená, protože tvoje magie si uvědomila, že pár 
těch posledních bylo... totálně popletených.“ 

„Jo,“ připustil Harry a znovu si začal třít hlavu. „To dává smysl. Možná se to nějak zamotalo tím, 
jak jsi mě probudil. Chci říct, že od toho okamžiku se mi nezdál žádný, který by dával smysl.“ 
Harry se podíval na otce. „Vím, že mě neodadoptuješ, i když tím před nedávnem ta situace 
zaváněla.“ vzdychl si. „Můžu dostat Lektvar na bolení hlavy?“ 

Snape si ho pečlivě prohlížel v matném světle, které zakouzlil po té, co otevřel dveře. 
„Samozřejmě, v koupelně, první šuplík vlevo. Myslím, že po takové ráně, co ti dal skřítek, bude 
nejlepší ten v té úzké modré lahvičce.“ 

Harry se na něj otočil uprostřed kroku. „Proč to nemáš popsané?“ 

„Myslíš, že chci, abyste vy dva ničemové věděli, co je můj šampón?“ 

Harry se rozesmál, a hned se cítil o dost lépe. 

Byl to však pocit, který neměl dlouho trvat.

Kapitola 66. KOUZELNÝ PROSTOR

„Vážně, Pottere,“ ptal se Draco, „kolikrát ten svůj starý zatracený kufr hodláš přebalovat?“ 

„Dokud se mi nepodaří nacpat do něj všechny moje krámy,“ vysvětloval Harry a vztekle vytáhl 
pomačkaný svetr, aby si udělal místo pro zbytek svého oblečení. 

„Jeden by skoro řekl, že tě vychovávali mudlové,“ protáhl Draco. 

Harry se na něj pokusil podívat navztekaně, ale zjistil, že se nedokáže nesmát. Draco už se déle 
neudržel. „No dobře,“ vzdychl svým oblíbeným přehnaným způsobem. „Přestože si užívám, jak 
tady ze sebe děláš pitomce, je to už trochu únavné. Takže se dívej a uč se.“ 

S těmi slovy párkrát mávl hůlkou dopředu a dozadu, aby vysypal z Harryho kufru všechno, co v 
něm bylo. Knihy, dárky, oblečení a různé drobnosti vylétly ven a složily se na hromadu 
uprostřed místnosti. 

„No tak!“ namítal Harry. „Vždyť mi něco rozbiješ!“ 

„Jako kdybych nepoužil kouzlo Dobře se slož,“ vytahoval se Draco, pak ale jeho úsměv, ve 
kterém bylo napsáno všechno-vím-lépe, zmizel. „A do háje, já jsem ti rozbil zrcátko...“ 

Harry zrcátko popadl a přitiskl si ho k hrudníku. Krk se mu sevřel úzkostí. Napadlo ho, co by asi 
tak Sirius říkal na to, že teď považuje Draca Malfoye za svého bratra... a pak taky, Sirius by 
nikdy nedovolil, aby se Snape stal jeho opatrovníkem. A tím méně otcem. I když si uvědomoval, 
že by neměly, stále ho tyhle myšlenky rozrušovaly. „To už bylo rozbité,“ oznámil a roztřásl ho 
známý pocit viny. 

Dýchej, Harry... 
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Párkrát to udělal a pak se rozhodl odložit zrcátko na postel. Nedokázal se už na něj ani podívat. 

Draco se nad jeho chováním pozastavil, ale pak raději změnil téma. „No dobře,“ zamyslel se a 
předklonil se, aby si kufr pečlivě prohlédl. „Teď se podíváme, co můžeme s tím tvým... 
hmmm...“ 

„Co máš v plánu?“ 

„Trpělivost,“ napomenul ho jemně Draco, zabraný do svého úkolu. Vzduch se naplnil latinskými 
slovy a zmijozelský chlapec mával hůlkou docela legračním způsobem. 

„Tak se ukaž,“ pokoušel se Harry vědomě o lehkovážný tón. 

Draco ho ignoroval a dokončil kouzlo. Naposledy mávl hůlkou, a když poklepal na otevřené víko 
kufru, oznámil: „Tak a je to. Nebude to teď jednodušší, než trávit celý víkend tím, že se budeš 
pokoušet zničit si všechny svoje věci?“ 

„Ale já ještě pořád nevím, co jsi udělal!“ 

Draco se mu trochu smál. „To je tvůj dodatečný dárek, Harry. Kufr s kouzelnickým prostorem. 
Nemysli si, že jsem si nevšiml, jak jsi obdivoval ten můj. Ten tvůj je teď třikrát tak velký, než byl 
předtím.“ 

„Ty sis svůj kufr zakouzlil sám?“ 

„Ale jdi ty. Ten můj je dílo profesionálů. Vážně jsem ti chtěl koupit pořádný kouzelnický kufr, ale 
když jsem se o tom zmínil před Severusem, řekl mi, že máš poněkud patetický a sentimentální 
vztah k tomuhle, který používáš už od prvního ročníku...“ 

„Nepoužil by vůči mně slovo patetický!“ 

„No dobře, nepoužil,“ připustil Draco. „Ale ten zbytek řekl. Takže jsem ti prostě jen zvětšil kufr, 
ke kterému jsi tak pateticky připoutaný.“ 

„Spratku.“ 

Zmijozelský chlapec se usmál: „Není zač.“ 

„Aha. No dobře, děkuju,“ dodal po úvaze Harry. 

Ale vypadalo to, že Draco ještě nepřekonal svou náladu poučovat. „Musím připustit, že bylo 
docela zábavné dívat se na to, jak se tam ty věci pokoušíš dostat. Proč jsi je, pro Merlina, prostě 
jen nezmenšil?“ 

Harry ztuhl. „Viděl jsi můj Lexikon kouzel? Bylo kouzlo na zmenšení napsáno uvnitř?“ 

Draco poněkud zaskočen zdvihl obočí. „Chceš tím říct, že to neumíš? To je zvláštní. Hmm, děláš 
přece kouzla, která si vyžadují jen povrchovou magii, že?“ 

„Jasně,“ souhlasil Harry. „Ačkoli, několikrát jsem náhodně změnil věci, když jsem žil u 
Dursleyových, takže předpokládám, že tohle konkrétní kouzlo může být utvořeno i temnými 
silami, ale problém je, že si ho nedokáži vybavit v hadím jazyce.“ Harry pokrčil rameny. Má sice 
svou temnou magii docela dobře zvládnutou, ale to neznamená, že dokáže všechno, co by 
chtěl. Jako ten Dracův pitomý požadavek, aby se podíval skrz zeď, a nebo tu spoustu kouzel, 
které se mu nepodařilo přeložit. I když je jeho magie silná, stále má své hranice. 

„I ty chudinko,“ poznamenal Draco neupřímně. „To je ale hrůza. Nezbývá ti nic jiného, než si 
tady brečet do polívky nad tím, jak si slabý a bezbranný a jak skoro ani nejsi kouzelník...“ 
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Harry ho z legrace plácl. „Víš ty co? Sklapni a nauč mě to kouzlo na kouzelnický prostor.“ 

„Znám jen tu nejjednodušší variantu,“ přiznal zmijozelský chlapec a zakřenil se, bez pochyby 
nad tím, že umí něco, co Harry ne. „Nedokázal bych zakouzlit celou zeď, jako třeba Severus a 
bezpochyby ti nedokážu pomoct s hadí řečí. Uvědomuješ si, jak příšerně to zní? Nicméně, 
myslím si, že bychom na tom kouzlu měli pracovat až zítra, až bude Severus doma. Však víš, 
pro případ, že by ses třeba roztrhl do dvou dimenzí nebo tak něco.“ 

Harry se poněkud zašklebil, když si vzpomněl na plány svého otce. „Zítřek je moje poslední 
volná sobota. Pak už nebude nic než praktika z Lektvarů, pokud se mi nepodaří přesvědčit 
Severuse, aby mě alespoň občas pustil do Prasinek.“ 

„Mé srdce krvácí,“ suše poznamenal Draco. „Zvláště když zvážím, jak pravděpodobné je, že se 
do Prasinek dostanu já.“ 

„Já ti něco přinesu,“ slíbil Harry. 

Draco vypadal smutně, ale pokusil se celou situace zlehčit: „Dobře, znáš mě, mám rád 
diamanty a smaragdy. A závodní košťa...“ 

„A zmrzlinu tisíce příchutí,“ dělal si z něj legraci Harry. 

„To tam mají?“ 

„Jen si dělám legraci,“ usmál se Harry na bratra a užíval si jeho zmateného pohledu. Pak si 
úhledně zabalil všechny věci do kufru, přestože byl teprve pátek a do nebelvírské věže se měl 
vrátit až v neděli večer. 

***

„Na tom, že se vrátíš k normálnímu rozvrhu, je jedna věc dobrá,“ řekl Draco odpoledne téhož 
dne, právě když dopili odpolední čaj, o kterém prohlásil, že ho prostě musí mít. „Zatímco ty 
budeš jíst ve Velké síni a já tu budu opatrovat oheň v domácím krbu, budeme schopni 
vypozorovat, kolik jídel Severus skutečně vynechá.“ 

„To je dobrý nápad. Jenže si myslím, že často jí s ředitelem.“ 

Ať už chtěl Draco odpovědět cokoli, byl přerušen tím, že se v krbu objevily nejprve plameny a 
potom svitek pergamenu, který se tam zhmotnil a pak se z něj vykutálel. 

„Že by znova Steyne?“ přemýšlel Harry, odložil sušenku a klekl si, aby na dopis lépe viděl. 

„V klidu, poznávám tu stužku, takovou použila Pansy, když mi minulý týden psala.“ 

Harryho by nikdy nenapadlo, že zrovna Parkinsonová by byla typ na růžovou. „Nezmínil jsi se, 
že ti psala.“ 

„Nezmínil jsem se o spoustě dopisů,“ zavrčel Draco, ale pak se rozhodl dodat. „Znělo to, jako 
by mi konečně byla ochotna naslouchat. A psala mi, že spoustě zmijozelských začínají některé 
věci vrtat hlavou. Jak znám Pansy, pravděpodobně je to fakt, že je Pán zla nečistokrevný. Ale 
budeš prostě muset vyjít z toho, co je, doufám, že to chápeš... co se děje?“ 

„Jak ti může poslat dopis krbem?“ 

Draco na něj zíral. „No docela snadno, řekl bych. Nepodařilo by se jí poslat krbem dopis 
očarovaný dýkovým kouzlem nebo něčím podobně nebezpečným. A přesto Severus i já 
prohlížíme dopisy velmi bedlivě, protože opravdu chytré kouzlo by ochrany mohlo překonat. 
Ačkoli ty v nebezpečí nejsi, samozřejmě. Magie krve je opravdu výjimečná.“ 

„Nejsem hlupák. Myslel jsem tím, odkud ti to posílá? Nemyslím že by mnoho krbů na hradě bylo 
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zapojeno do sítě.“ 

„No, nemyslím, že by používala ředitelův,“ posmíval se Draco. „Ale jsou tu ještě další. 
Umbridgová nechala ten svůj používat vyšetřovatelský tým.“ Když zachytil výraz na Harryho 
tváři, dodal: „Podívej, nám to připadalo jako hra. Jako další kolo soutěže Nebelvír proti 
Zmijozelu...“ 

„Hra,“ mrmlal Harry. 

„Myslel jsem, že už jsme to překonali.“ 

„Ale to nebyla hra, Draco!“ 

„Já vím, řekl jsem, že nám to připadalo jako hra. Bylo to pitomé a zatraceně nebezpečné. Bylo 
mi patnáct a byl jsem idiot, jak už jsi jednou řekl. Takže můžu si přečíst svůj dopis?“ 

Harry se jednou, dvakrát, třikrát zhluboka nadechl, aby se uklidnil. „Jo, samozřejmě, ale nejdřív 
si ho prohlédni. Jen tak pro případ.“ 

Draco to udělal. „Je to určitě od Pansy,“ oznámil poté, co dopis podrobil celé sérii 
identifikačních kouzel. 

„A jsi si jistý, že to není udělané tak, aby tě to proklelo?“ zeptal se Harry pochybovačným 
tónem. „To víš, poslal jsi ji ke Svatému Mungovi. Nemyslíš, že se ti bude chtít pomstít?“ 

„Je to čisté jako sklo,“ trval chlapec na svém, když popadl svitek a rozbalil ho. Harry tím byl 
udivený, zejména proto, že dopisu od vlastní matky se Draco ani nedotkl. Když Dubby nechal 
Narcisin dopis zmizet lusknutím prstů v momentě, kdy měl v ruce dopis pro Walpurgise 
Blacka… Harry si vzdychl při vzpomínce na scénu, která pak následovala. Draca samozřejmě 
rozzuřilo, že dopis od jeho matky byl zničen, a tak se pokusil skřítka uškrtit. Harry ho musel 
držet, dokud Dubby nezmizel. 

Severus strhl Zmijozelu body. 

„No?“ zeptal se Harry. 

Zmijozelský chlapec se podíval nahoru, pak se zamračil a zakouzlil Tempus, aby zjistil, kolik je 
hodin. 

„Co píše?“ 

„Myslím, že se rozhodla být na mě zase milá,“ pokrčil Draco rameny a vyhnul se Harryho 
pohledu. „Je to... no, nevím, jestli romantické je to nejlepší slovo, ale rozhodně to není 
nenávistné.“ Úsměv, který se pokoušel skrýt, mu poněkud zkřivil rysy. „Její poslední dopis byl 
stejný.“ 

Harryho napadlo, že to potom vysvětluje ten sen. „A co píše o Zmijozelech?“ 

„Nic moc,“ řekl Draco, ale jeho pohled byl tak vyhýbavý, že Harry věděl, že se něco děje. „Hele, 
víš, jak připravuji ten lektvar? Je potřeba ho zamíchat čtyřicetkrát po směru hodinových ručiček 
a dvacetkrát proti. Vím, že nesmíš vařit bez dohledu, ale tohle je potřeba jen zamíchat a je to 
stabilní směs. Nedá se na tom nic pokazit...“ 

„Jasně,“ přisvědčil Harry nevzrušeným hlasem a skutečně se vydal směrem k laboratoři, ale 
předtím, než do ní vešel, zastavil se a poslouchal tak soustředěně, jak jen dokázal. Neslyšel 
žádný zvuk rolovaného pergamenu, ani škrábání brku... ticho bylo porušeno jen téměř 
neslyšným cvaknutím otevíraného kufru. 

Potichu si to zamířil do ložnice, prohlédl si scénu před sebou a káravým tónem oslovil 
zmijozelského chlapce: „Draco!“ 
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Ten se otočil s Harryho neviditelným pláštěm v rukách. 

Harry neztrácel čas, vytrhl mu ho a hodil zpátky do kufru. „Co si myslíš, že děláš?“ 

„Nic,“ koktal Draco. „Jen jsem si ho chtěl na chvíli půjčit, vážně. Trochu se stydím. Víš, Pansy 
byla v tom dopise dychtivá a toužící, a tak jsem chtěl mít trochu soukromí, abych jí mohl 
odpovědět. Ale jdi. Copak ty občas nesedíš za zataženými závěsy a nemyslíš na tu Patilovic 
holku, co s tebou šla na ples?“ 

Harry se na něj podíval nazlobeně. „Dobře, pokud potřebuješ soukromí, rád ti vyhovím, nechám 
tě tu v klidu napsat tvou odpověď a mezitím si sednu do obýváku a počkám, až to napíšeš, co 
ty na to?“ 

„Všiváku. Můj lektvar potřebuje zamíchat...“ 

„Tak si ho zamíchej a napiš svůj dopis později,“ navrhl Harry rozumně. 

Dracova ruka se pevně sevřela kolem dopisu. „Poslouchej, Pottere. Nemám teď nejmenší 
náladu vařit. Tak to prostě jdi zamíchat, potřebuji se soustředit!“ 

„Ty poslouchej, Malfoyi,“ řekl Harry a došel ke zmijozelskému chlapci. „Jediná věc, kterou 
potřebuješ, je zaměstnat mě v laboratoři, aby si se mohl vyplížit ze Severusova bytu! Už jsem ti 
dnes jednou řekl, že nejsem pitomec.“ 

„Nemám v plánu se odtud vyplížit...“ 

„Jediný důvod, proč potřebuješ můj plášť, je, aby ses mohl skrýt, a vzhledem k tomu, že si 
nedokážu představit, proč by jsi se chtěl skrývat přede mnou, máš očividně v plánu opustit 
sklepení! Takže ven s tím a tentokrát mi řekni pravdu!“ 

„Ty si myslíš, že víš vždycky všechno,“ vrčel Draco. 

„Co je v tom dopise?“ 

„Do toho ti nic není, Pottere...“ 

Harry se podíval na Salsu, která naštěstí byla ve své krabičce na nočním stolku, pak zamířil 
svou ruku na dopis a zaječel: „Dracův dopis sem!“ 

Zmijozelský chlapec zaklel, když se mu svitek vytrhl z ruky a přeplachtil přes místnost. 

„Přemýšlím nad věcmi, které jsi celou dobu psal,“ četl Harry nahlas. „Cítím se teď kvůli té noci 
ve Zmijozelu špatně...“ 

„Vrať mi to!“ snažil se mu ho Draco vzít. 

Harry vyskočil na postel a schoval dopis za záda. „Řekni mi pravdu. Pravdu, nebo ten dopis 
pošlu rovnou Severusovi...“ 

„No dobře,“ odsekl Draco. „Je připravená vyslechnout si mě, jaké to doopravdy je sloužit Pánu 
zla a čeká na mě. Právě teď. Chce se ptát a já za ní musím jít, abych s ní mohl mluvit.“ 

„No to tedy ne. Může své otázky napsat v dalším dopise.“ 

„Ona je Zmijozel, Pottere. Není tak pitomá, aby ty otázky napsala! Ve špatných rukách by to byl 
rozsudek smrti.“ Draco se odmlčel. „A slez z té postele, vypadáš jako blbec!“ 

Harry seskočil. „Takže ona nemůže napsat své otázky, ale může napsat, že by chtěla vědět, jaké 
to doopravdy je sloužit Voldemortovi?“ 
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„Samozřejmě, že ne! Četl jsem mezi řádky, jako vždycky, i když chápu, že pro Nebelvíry je 
tento způsob poněkud nepochopitelný!“ vztekal se Draco. 

„Já jsem i Zmijozel, jak neopomeneš připomenout pokaždé mým nebelvírským přátelům!“ 

„Tak si to přečti!“ vybuchl Draco. „Do toho, tentokrát ti v tom nebudu bránit.“ 

Harry se podíval nejprve podezíravě na svého bratra a pak dolů na dopis. Nebylo tu žádné 
oslovení, ani podpis, jen dlouhý souvislý text, který připomněl Harrymu svou formou tu spoustu 
esejů, jejichž opravováním strávil tolik času. 

Přemýšlím nad věcmi, které jsi celou dobu psal. Cítím se teď kvůli té noci ve Zmijozelu špatně. 
Přeji si, abych ti byla bývala lépe naslouchala, protože teď mě napadá, že je spousta věcí, na 
které jsem se tě mohla zeptat. Je pro mě těžké uvěřit, že to bylo opravdu tak zlé, to, co jsi té 
noci viděl. Ale ty pořád opakuješ, že problém není v tom, že to bylo zlé pro něj, ale že je to zlé 
pro nás. Však víš, že mi to nedávalo vůbec smysl. Ale teď mě některé okolnosti donutily o tom 
přemýšlet, nejvíce to, jak se nás už měsíce snažíš přesvědčit. Už delší dobu bych si s tebou o 
tom všem chtěla promluvit osobně, protože, jak sám víš nejlépe, dopisy mají hodně omezení. A 
mimo to, vzpomínám si, jak jsme si dřív povídali. Možná mi to prostě jen schází. I když potom 
všem, co se stalo... no, však víš. Tenhle dopis jsem v několika posledních dnech přepisovala 
snad desetkrát. Když jsem se pokoušela najít ta správná slova. To, co se ti pokouším říct, že tě 
vážně chci vidět. Právě skončilo vyučování. Pošlu ten dopis a pak půjdu do toho starého 
nepoužívaného skladiště, kam jsme se chodili... no, však víš, které myslím. Budu čekat dvacet 
minut. Když nepřijdeš... víš, jak jsi nám psal o tom, co je opravdová síla a opravdová slabost? 
Když nepřijdeš, budu vědět, že tvá poslední volba tě učinila slabým, ne silným. Tak uvidíme. 

„Dvacet minut,“ zdůraznil Draco a mávl rukou k téměř průsvitným hodinám, které stále 
odpočítávaly čas. „Já prostě musím jít.“ 

„Ty nepůjdeš nikam,“ mračil se Harry a schoval dopis hluboko do kapsy u kalhot. „Napiš jí, že 
jestli si s tebou potřebuje tak zoufale promluvit, ať přijde sem.“ 

Draco zaskřípal zuby. „Pottere, to ona neudělá. Nikdo nebude riskovat, aby byl viděn v téhle 
chodbě, ne potom, co pro tebe Snape udělal o Samhainu! O tomhle sklepení kolují mezi 
smrtijedy dost divoké zvěsti. Řekl jsem už před strašně dlouhou dobou Severusovi, že bych si s 
nimi měl promluvit. A když nepřijdu, když mě o to Pansy žádá, bude si myslet, že je to proto, že 
mám strach. Pak řekne lidem, že jsem opustil služby Pána zla jen ze zbabělosti! A věř mi, že ti, 
kteří jsou k němu ještě pořád loajální, to beze zbytku využijí.“ 

„To přece není záležitost zbabělosti,“ řekl Harry opatrně. „Severus mi řekl, že jsi příliš chytrý na 
to, abys opustil sklepení bez dovolení.“ 

„To byl hezký pokus o manipulaci,“ zavrčel Draco. „Nezapomeň mi připomenout, abych ti dal 
pár lekcí, hned jak budu hotov s tímhle tím. Poslouchej, já to musím Pansy vysvětlit, právě teď, 
protože ona je trochu jako já. Až zjistí, jaké to je, nedokáže být doopravdy otrokem...“ 

„Myslel jsem, že jsi ty dopisy posílal jen nečistokrevným a dětem mudlovských rodičů ve 
Zmijozelu!“ 

„Ano, s tím jsem začal, tak, jak mi Severus poradil. Jenže ti jsou tam, jak víš, v menšině! A 
mimo to, co je na tom špatného, že chci pár čistokrevných zachránit před osudem horším než 
smrt? Čím více potenciálních stoupenců Pána zla se mi podaří odradit, tím lépe!“ 

„No dobře,“ uťal debatu Harry, protože to nebylo to hlavní. „Jak víš, že ten dopis není jen pokus, 
jak tě odsud vytáhnout a zabít tě?“ 

„Znám Pansy, jasný? Znám jí velmi, velmi dobře!“ 

„Jo, ty jí znáš tak dobře, že na tebe poslala hada!“ 
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„Jenže kdybych já neměl takové problémy se sebeovládáním a nezvoral to všechno tím, že 
jsem toho Zmijozelským řekl příliš a příliš brzo, neudělala by to!“ 

„Ty máš problémy se sebeovládáním právě teď!“ křičel na něj Harry. „Zastav se a přemýšlej. 
Mohla by to být past! Možná, že tě v tom výklenku bude čekat Lucius. Nebo sám Voldemort!“ 

„Do hajzlu, Harry! To je příležitost, na kterou jsem celou dobu čekal! Říkal jsem Severusovi, že 
se s těmi lidmi potřebuji stýkat osobně, abych na ně měl nějaký vliv!“ 

„Ty nikam nepůjdeš a to je moje poslední slovo!“ Harry popadl bratra vší silou za ruce, 
rozhodnutý zabránit mu v odchodu třeba i násilím, pokud to bude nezbytné. To, co teď 
potřeboval, bylo, aby přišel jejich otec a pomohl mu situaci vyřešit. Severus by věděl, co říct 
nebo udělat s tímhle tvrdohlavým Zmijozelem. Nebyl přece hlavou Zmijozelu pro nic za nic. 

S touhle myšlenkou se Harry rozhodl vytáhnout svého bratra ze dveří ložnice tak, aby se oba 
dostali ke krbu v obýváku. Doufal, že se mu podaří jednou rukou držet Draca a druhou hodit 
letax do krbu. 

Byl to dobrý plán, jenže se ukázalo, že Draco byl lepší bojovník, než Harry očekával. S největší 
pravděpodobností dobře poslouchal Snapeovy rady, když Harryho v Devonu učil, jak se 
osvobodit se sevření. Jedno rychlé otočení zápěstím, jedno rychlé trhnutí směrem dolů a setřásl 
Harryho tak rychle, až se to zdálo téměř neuvěřitelné. A měl se k odchodu. 

Harry se cítil jako roztržený na dva kusy. Mohl prostě jen doběhnout ke krbu a zavolat „Tati, pojď 
hned domů!“ a Snape by tu byl v okamžiku, protože by z Harryho hlasu poznal, že je to 
naléhavé. Jenže ten čas, který by potřeboval k tomu, aby mu zavolal, by Draco použil k tomu, 
aby zmizel. Ne, že by ho Snape nedokázal najít, ale mezitím by mohla Pansy, ať už měla v 
úmyslu cokoli, dotáhnout Draca do Sovince. 

Pansy nebyla jediná, kdo byl schopen intriky. Harry byl také Zmijozel. A pokud by přímý kontakt 
se Snapem dal Dracovi čas k úniku, pak bylo potřeba najít způsob, jak ho zdržovat tak dlouho, 
než se učitel Lektvarů vrátí do svého bytu. 

„Víš, že mám věštecké sny?“ zaječel Harry a popadl Draca znovu za ruku a tentokrát tak pevně, 
až ho jeho vlastní ruce rozbolely. Draco se znovu pokoušel vykroutit, ale tentokrát se mu to 
nepodařilo. Harry ho držel pevně a křičel na něj: „Znám budoucnost! Tvou budoucnost, Draco 
Malfoyi! Ať už na tebe v té komoře čeká kdokoliv, vytáhne tě do Sovince, shodí tě dolů a tvé 
tělo skončí roztříštěné na skále!“ 

To druhého chlapce na chvíli ochladilo, ale jen na pár sekund. „Nikdo nemůže být shozen ze 
Sovince, Pottere. To místo je opatřené protigravitačními kouzly. Teď nemluvíš s pitomou sociální 
pracovnicí, která nikdy neslyšela o ragby. Vím o Bradavicích a jejich obraně hodně, takže si 
budeš muset vymyslet něco lepšího.“ 

Tak to by docela šlo... Draco se sice po návnadě nijak nesápal, ale Harry ho měl tam, kde ho 
chtěl mít… „To není lež,“ trval na svém a znovu začal zvyšovat hlas. „Zdálo se mi to, zdálo se 
mi o celé té věci! Jestli odejdeš, tak umřeš!“ 

„Jasně, že se ti o tom zdálo,“ posmíval se Draco. „Tobě se zdálo o mé smrti a nikdy tě ani 
nenapadlo se o tom zmínit? To bys neudělal, ani když jsi mě ještě nenáviděl. Ale teď? Ty prostě 
nechceš, abych odešel a uděláš proto cokoli!“ 

Tak a je to, promluvil Harryho zmijozelský hlas. Harry byl rozhodnutý udělat cokoli pro to, aby tu 
Draco zůstal, a Draco to věděl, to mu dávalo perfektní šanci, kterou musí využít. 

„Víš co? Vezmu si Veritasérum.“ Už jen myšlenka na to jím otřásla. Zatímco by byl pod vlivem 
toho lektvaru, Draco by se mohl zeptat na cokoliv a velmi pravděpodobně by to udělal. Jen 
doufal, že Snape přijde dřív, než se Dracovi podaří najít tu správnou skleničku. Harry se 
zhluboka nadechl a říkal si tak a je čas sklapnout past… „Vážně, udělám to, přines nějaký a 
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uvidíš. V čem je problém? Předpokládám, že víš, kde Severus schovává svůj Lektvar pravdy!“ 

Draco si ho pochybovačně prohlížel. Takže to zabralo. „Jestli si myslíš, že Severus nechává 
Lektvar pravdy někde, kde bych si ho mohl vzít, tak jsi šílenec, na to mě zná až příliš dobře,“ 
křivě se usmál Draco. 

Harry se pokoušel co nejrychleji přemýšlet. „Dobře, ale pamatuješ si moje Lumos? Když použiji 
hůlkou, prolomím ochrany...“ 

Draco se na něj podíval znechuceně. „Jo, pamatuji si tvé Lumos! A vím, co následovalo! V tu 
chvíli, kdy byly jeho ochrany prolomeny, o tom Severus věděl. Jsi mazanější než vypadáš!“ 

Draco se opět pokoušel vykroutit svou ruku, ale Harry to čekal, a tak jeho ruku uvolnil právě v 
okamžiku, kdy s ní zmijozelský chlapec trhl směrem dolů. Ten ztratil rovnováhu a Harry do něj 
narazil plnou silou, tak, aby ho přimáčkl na zeď hned vedle dveří. Harry na něj tlačil ze všech sil 
a přitom se díval se Salsu v její krabičce a syčel: „Hned teď sem ke mě prach na cestu ohněm!“

Krabice s letaxem s trhnutím slétla z krbové římsy a připlachtila až k chlapcům, kteří se 
přetahovali vedle otevřených dveří do ložnice. 

Jeho chytačské reflexy byly stále výborné, přestože už to byly věky, kdy naposledy hrál 
famfrpál, a tak snadno chytil krabičku do ruky. Napadlo ho, že se mu podaří hodit jí celou do 
krbu a zakřičet na Snapea bez toho, aby musel Draca pustit. 

Jenže Draco měl samozřejmě úplně jiné představy, vyrval Harrymu krabičku z ruky a praštil s ní 
proti zdi, hned vedle Harryho nočního stolku. 

Harry s sebou mírně škubl, když se ložnicí rozlehlo prasknutí a naplnila se jemným prachem. 
Došlo mu, že se mu situace vymyká zpod kontroly. Nejlepší, co teď může udělat, je seslat na 
bratra mdloby a pak nějak dostat Severuse sem dolů. Jestlipak by ho Dobby slyšel, když by ho 
volal bez letaxu? No, pokud ne, prostě nechá Draca pod kletbou, dokud se nevrátí jejich otec 
večer zpátky domů. 

Zvláštní, jak těžké mu připadalo použít magii proti Dracovi. Poté, co na to celé roky čekal a 
poté, co to v Devonu tak dlouho cvičili. Jenže tohle nebylo cvičení. Tohle bylo doopravdy. 

Harry natáhl ruku, prsty namířil na Dracův obličej a nohama se zapřel tak, aby ho udržel na 
místě. 

Podivné bylo, že Draco se nijak nebránil a ani nevypadal znepokojen tím, že se na něj Harry 
právě pokouší seslat kouzlo. A Harrymu došlo, proč tomu tak je, když se podíval na místo, kde 
měla být Salsa. 

Jenže had tam nikde nebyl. A co bylo horší, trosky její začarované krabice se mísily se zbytky 
rozbité krabičky na letax. Draco jí pravděpodobně shodil, abych proti němu nemohl použít 
magii, došlo Harrymu. Už přemýšlím docela po zmijozelsku. No není divu, když zvážím, s kým 
tady žiju. Ale jestli tímhle tím kouskem zranil Salsu, tak mu řeknu pár věcí, které si za rámeček 
jistě nedá. 

Ale to teď mohlo počkat. 

Jediné, co teď potřeboval, bylo získat čas, aby našel nějaký obrázek hada. Do háje! Draco na 
sobě neměl svůj studentský plášť a jeho vlastní byl zahrabaný, ztracený v celém tom 
kouzelnickém prostoru. Harry zoufale potřeboval nějaké řešení. Draco by bezpochyby nepočkal, 
dokud si Harry nenamaluje hada. 

Podíval se na svou tkaničku od bot a snažil si představit, že je to had. „Mdloby na tebe!“ 

Draco ho odstrčil a ostentativně se začal oprašovat. „Tvá potřeba hada je problém, který 
budeme muset řešit,“ řekl konverzačním tónem, jako by na něj Harry před chvíli nezaútočil. 
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Nebo se o to alespoň nepokusil. Ale Draco si teď mohl dovolit být velkodušný. Teď, když se mu 
podařilo dostat Salsu z dohledu, nemusel si s Harryho magií dělat žádné starosti. „Promluvíme 
si o tom, až se vrátím a já se vrátím, Harry. Vím, že tě tvé sny děsí, ale měl bys být o něco 
méně hysterický.“ 

„Dvě minuty!“ prosil Harry a snažil se, aby nebylo poznat, jak zoufale pátrá po podlaze, aby 
zahlédl Salsu. 

Draco se znovu podíval na svůj Tempus a pokrčil rameny. Možná to byl jeho způsob, jak odčinit 
to, co udělal Salse. Harry si nebyl jistý, ale nehodlal promarnit to, co mohlo být jeho poslední 
šancí. Musel Draca přesvědčit, že na druhé straně dveří od sklepení na něj číhá nebezpečí. 

„Vím, že ta záležitost se Sovincem je pravdivá, protože mé sny přicházejí vždycky ve dvou 
částech!“ chrlil a měl pocit, že slova při té rychlosti zakopávají sama o sebe. „Vždycky je to část 
minulosti a potom budoucnosti. Byl to opravdu věštecký sen. Musíš mi věřit!“ 

„A co jsi viděl v té minulosti?“ 

Jejda Snape ho varoval, že přesně na tohle se Draco zeptá! Harry jen zíral a nevěděl, co říct. 

„To je vážně fascinující,“ protáhl Draco. „Spolknul jsi jazyk?“ 

Nemůžu mluvit o Luciusovi ve Francii, cokoli, ale tomuhle by nevěřil. Na okamžik, který se zdál 
být skoro věčností, byla Harryho mysl naplněná jen myšlenkami na Luciuse. Pak ho konečně 
něco napadlo. Šílený nápad, ale slova mu splynula ze rtů dřív, než je dokázal zastavit. „Viděl 
jsem Rona a Hermionu, jak se milují!“ vyhrkl. 

Draco vybuchl smíchy. „A proč si myslíš, že je to pravda? Bylo to napsáno na tabuli? Mohl bys 
mluvit vážně!“ 

„Ne, oni o tom mluvili...“ 

„Pottere, jestli jsem si u Grangerové něčím jistý – mimo to, že je nechutně chytrá – pak tím, že 
je jiná třída, než aby vykládala, co kdy kde dělala!“ 

„Ne, to byl Ron, kdo se o tom zmínil...“ 

„Tvé dvě minuty právě uplynuly a vzhledem k tomu, že nevěřím vůbec ničemu z toho, co jsi 
právě říkal...“ 

„Dobře!“ zařval Harry otráveně. Možná, že měl říct pravdu. Možná, že proto se mu zdálo o tom, 
jak se Lucius obrátil k dobru. Ne proto, že to byla pravda, ale proto, aby měl něco, čím Draca 
absolutně šokuje. Něco, kvůli čemu by chtěl žít tak dlouho, aby viděl znovu svého otce a zeptal 
se ho, jak to bylo v té Francii doopravdy. Možná, že právě proto se mu hned potom zdálo o 
Sovinci, protože věštecké sny mohou být změněny a jeho magie se mu pokoušela pomoct 
udělat to co nejlépe. 

„Lucius Malfoy obchází Francii a varuje nečistokrevné před útokem Voldemorta,“ připustil a jeho 
hlas byl napjatý potřebou, aby mu Draco naslouchal, aby mu porozuměl. 

Draco zalapal po dechu: „Prosím?“ 

„To bylo to, o čem se mi zdálo,“ vydechl Harry a cítil se, jako by právě doběhl závod a stěží 
dýchal. „Vážně, Draco, bylo to tak. Mluvil s nějakým mužem a ženou a říkal, že Voldemort 
plánuje útok...“ 

„Lucius by nikdy neřekl Voldemort!“ 

„Dobře, tak řekl Pán zla, jen se ti to snažím převyprávět! Nicméně, ten muž a ta žena nechtěli 
odejít a tak je tvůj otec, tedy Lucius k tomu přemlouval...“ 
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„Takže ty teď mluvíš francouzsky?“ 

„Všechno to bylo v angličtině!“ 

Draco zřejmě už slyšel dost. „Anglicky! Vážně nechápu, čeho se tím snažíš dosáhnout, Harry! 
Ten muž mě vychoval! A jo, pokouší se mě zabít, a já už jsem se s tím skoro smířil, ale to 
neznamená, že mi nevadí, když si děláš legraci z toho, že by mohl začít vidět věci stejným 
způsobem, jako je vidím já!“ 

„Ale možná, že se jeho srdce opravdu změnilo...“ pokusil se Harry. 

„To by v první řadě musel mít srdce! Ale ty si možná myslíš, že já žádné nemám, když mi děláš 
takovéhle věci! Co je tvůj problém? Chceš vidět, jestli jsem člověk? Chceš vidět, jestli krvácím?“ 
Draco vycenil zuby s výrazem takové zuřivosti, ze kterého by Nevill pravděpodobně omdlel 
hrůzou. „Já už vím, co to je. To je odplata za toho odporného skřítka! Nelíbilo se ti, jak jsem se 
mu posmíval, a tak jsi mi teď dal ochutnat mou vlastní medicínu! To je od tebe, Pottere, moc 
hezké!“ 

„Já prostě jen nechci, aby si po hlavě sletěl ze Sovince!“ křičel Harry a přeběhl kolem Draca, 
aby zablokoval dveře. Díval se přes záda do obývacího pokoje. Po Salse ani památky. 

„Přestaň už konečně s tím zatraceným Sovincem!“ zařval Draco. „Mám schůzku s Pansy tady ve 
sklepení, v podzemí! Ty blbečku blbá! Takže mi jdi z cesty!“ 

„Přísahám, Draco. Zdálo se mi o tom všem tak, jak jsem ti ten řekl. Až na ten Ronův a 
Hermionin sex! Prostě jsem ti nechtěl vykládat o Luciusovi! Ale zdálo se mi o něm! Přísahám! 
Přísahám na krev mojí matky!“ 

Draco se odmlčel a ztěžka oddechoval, ale vztek z jeho rysů zmizel. „Když to říkáš takhle, věřím 
ti. Jenže, Harry, to znamená jediné, že máš ještě pořád problémy. Možná je to ta tvá potřeba 
zachraňovat lidi. Jsi někdy tak nebelvírský. I po tom, co ti Lucius udělal všechny ty příšerné věci, 
chceš podvědomě zachránit zrovna jeho? Chceš, aby se změnil tak jako já?“ 

„Zas tak jsi se nezměnil,“ poznamenal suše Harry, když si vzpomněl na Dubbyho. 

„To podstatné je,“ pokračoval Draco, „že tvé věštecké sny se obvykle nevyplní. Protože, kdyby 
tomu tak nebylo, už bys mě dávno varoval. A já nezmařím mou nejlepší šanci, jak proniknout ke 
Zmijozelským, jenom proto, že máš přehnanou představivost.“ 

„Draco!“ 

Ale dál, než k tomuhle jedinému slovu, se nedostal, protože předtím, než mohl říct cokoli 
dalšího, něco tvrdého a pevného narazilo do jeho oka a drtilo jeho citlivou zranitelnou tkáň. 

Se vzrůstajícím údivem zjistil, že to byla Dracova pěst. 

Draco ho prostě uhodil do obličeje, a co bylo horší, ten zmijozelský kluk vážně věděl, jak to 
udělat. V oku mu blikalo oslepující světlo a Harry pochopil, na čem Draco se Snapem pracovali 
v Devonu, když on byl v chalupě a dával dohromady svůj lexikon kouzel. Bez pochyby ale nebyl 
Snapeův záměr, aby tuto taktiku použil Draco zrovna proti Harrymu, ale zmijozelští vždycky 
dokáží využít svých výhod.. 

I tenhle. 

I proti svému vlastnímu bratrovi. 

Harry upadl na záda, sražen silou toho náhlého útoku. Rychle se vzpamatoval, ozvalo se v něm 
všechno to, co se naučil, a tak se postavil, rozhodnutý rvát se tak dobře, jak jen umí, protože 
dokud bude Draco zaměstnaný rvačkou, nedokáže opustit místnost. 
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Draca to zřejmě napadlo také. 

„Petrificus totalus,“ zakouzlil tiše a mířil přitom Harrymu hůlkou přímo na srdce. 

Harrymu klesly ruce a jeho nohy se zasekly v podivné pozici, takže se začal hroutit na stranu. 

Draco ho zachytil před tím, než jeho hlava mohla narazit na kamennou podlahu, a jemně ho 
položil na záda na podlahu. 

Harry chtěl bojovat, ale nedokázal se pohnout. Ani jedním svalem, přestože pořád slyšel a viděl. 
Nedokázal dokonce ani zakřičet! 

„Odčaruju tě v tu sekundu, kdy se vrátím,“ slíbil Draco a zmizel Harrymu z dohledu. Harry slyšel 
šeptané Evanesco a došlo mu, že nechal zmizet všechen ten dokola rozsypaný letax. Jestlipak 
má Severus někde nějakou zásobu? I když, ne, že by mu byla co platná, vzhledem k tomu, že 
by nedokázal vyslovit kouzlo, ani kdyby se Salsa dostala do jeho výhledu. Harry se pokoušel 
pohnout rty, jen tolik, aby je otevřel, ale nepodařilo se mu to. Draco se naučil Petrifikus už před 
dlouhou, dlouhou dobou. Seslal ho bezchybně, nebyla v něm žádná slabina, které by se dalo 
využít. 

Jeho pozornost upoutal zvuk, který už dnes jednou slyšel. Když k němu Draco došel zpátky, měl 
přes ruku přehozený neviditelný plášť, kvůli němuž celá tahle hádka vznikla. „Postarám se o něj 
dobře, slibuju,“ řekl zmijozelský chlapec a jeho hlas byl najednou drsný emocí, kterou Harry 
nedokázal rozpoznat. 

Draco si klekl k Harrymu, vyndal mu z kapsy dopis a z druhé hůlku. „Jen pro případ,“ zamumlal, 
naklonil se ještě blíž a jeho hlas byl ještě pořád tak podivně chraplavý. „Bude to v pořádku, 
vážně. A k Sovinci se ani nepřiblížím, přísahám a budu zpátky dřív, než si uvědomíš, že jsem 
odešel. Ale teď už mám zpoždění a už musím vážně jít.“ 

Ne, Draco, pokoušel se Harry říct, ale nešlo to. Nechoď, nechoď, nechoď... 

Stále ještě v duchu křičel tahle slova, když zaslechl z obýváku Abrire o chvíli později bouchnutí 
vstupních dveří. 

A pak už nic, jen ticho.
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Jediné co Harry viděl byl kamenný strop, kouzlo bylo tak dokonalé, že nedokázal ani pohlédnout 
na druhou stranu. Severus mě zabije. To bylo první, co ho napadlo, když slyšel hlasité 
bouchnutí dveří. Po všem tom cvičení v Devonu a teď, když jsem poprvé doopravdy potřeboval 
použít magii, nechal jsem se přistihnout nepřipravený. Ale jak jsem mohl předpokládat, že mě 
Draco doopravdy zakleje? Nebo že mě praští jako mudla... 

Nedokázal odhadnout, jak dlouho tam leží, jeho myšlenky se táhly jako sirup, čas běžel 
pomaleji. Jak tak přemítal o tom, jak ho Draco uhodil, explodoval náhle v jeho hlavě ostrý, 
disharmonický zvuk. Dlouhý, hlasitý a pronikavý, znovu a znovu se ten tón ječením domáhal 
pozornosti. 

Magický zvonek, začal si uvědomovat. Někdo je za dveřmi. Možná, že se Draco pokouší dostat 
zpět. Ale ne, to nedává smysl, on přece ví, jak otevřít dveře zvenčí... ledaže by mu to Severus 
nikdy neukázal? Možná, že ne. Možná, že se Severus chtěl ujistit, že se Draco, pokud by odešel, 
už nedostane zpátky. Byl by to zmijozelský způsob, jak mu zabránit, aby odešel. To je možná i 
důvod, proč se nikdy předtím nepokusil vyplížit. Pravděpodobně si myslel, že bych ho nepustil 
zpátky... a v těch několika prvních týdnech bych to asi opravdu neudělal... 

Náhle se Harryho vědomí pokusilo vyburcovat jeho pozornost, jen zvolna mu docházelo to, co 
mu mělo dojít v okamžiku, kdy se dveřní zvonek rozezněl. Mohl by to být Draco prchající před 
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Luciusem, nebo před smečkou Zmijozelů, dychtících po jeho krvi. Mohl by to být Draco, zoufale 
prosící, abys ho pustil zpátky a ty tu jen tak ležíš a neděláš nic! 

Ale já přeci nedokážu nic udělat proti kouzlu Petrificus... 

Ale pak ho něco napadlo. Možná, že je něco... 

Vynořily se mu vzpomínky, ale každému obrazu v jeho mysli trvalo věky, než se zformoval. 
Cela, jejíž kamenné zdi se staly průhlednými, rachot oken v nemocničním křídle, tříštících se 
silou jeho vzteku, plášť a maska zničené silou jeho zloby, když si přál zabíjet, ničit a rvát na 
kusy... 

A teď, teď potřeboval jinou věc. 

Ponořil se hluboko do svého jádra a ze všech sil se soustředil, dokážu to, všechno, co 
potřebuju, je divoká magie. I když tentokrát by neměla být až tak divoká, protože přece teď už 
své temné síly kontroluji. V Devonu jsem dokázal se svými temnými silami udělat to, co jsem si 
přál, a ani jsem nepotřeboval držet hůlku nebo vidět hada. Všechno, co jsem potřeboval, byl 
dostatek vzteku, dostatek zloby... 

Škoda, že nebyl na Draca rozzlobený. Tedy byl, ale se zuřivostí, kterou pocítil tváří v tvář plášti 
a masce, se to nedalo srovnat. Jeho vztek byl nyní spjat s něčím dalším, něčím daleko silnějším. 

S potřebou pomoci. 

Nechtěl Draca svými temnými silami zranit. Jediné, co si přál, bylo, aby se vrátil bezpečně 
domů. Draco udělal pitomost, když ho uhodil, když ho zaklel a když odešel, ale nezaslouží si za 
to zemřít. 

Ale jak ho zachránit? 

Byly to emoce, které ho osvobodily o Samhainu. Emoce, prudké, silné emoce... 

Hlavou mu běžely vzpomínky. Draco, který mu vrátil hůlku. Draco, který ho každý den nutil, aby 
pracoval na své magii. Draco, který trval na tom, že by Hermiona měla jít s nimi do Devonu, 
protože ona může být s Harrym, když on a Snape nemohou. 

Jenže tohle byly vzpomínky, ne city, a Harryho instinkty na něj křičely, že jediné, co může 
probudit jeho divokou magii, jsou emoce. Takže, co vlastně cítí k tomu zmijozelskému klukovi? 
Rozhodně ne nenávist, tím si byl jist. Ale nikdy se příliš nezabýval tím, co doopravdy cítí. Jasně, 
byli bratři, a přestože spolu v posledních dnech vycházeli opravdu výborně, o emocích to 
nevypovídalo vůbec nic. Bratry z nich udělal Snape tím, že je oba jednoznačně akceptoval jako 
své syny. 

Ale co z nich dělalo skutečné bratry? 

Jeho mysl se znovu naplnila vzpomínkami a tentokrát ne těmi, kterými se Draco pokoušel získat 
jeho důvěru, ale tím, co Harry a Draco dělali dohromady. Vzpomínka na hezké věci, které spolu 
zažili. 

Jejich společné studium, den za dnem, Draco smějící se příšerkám, které byl Harry zvyklý 
čmárat, zatímco si četl... Povídání o holkách z jejich ročníku... společné sledování famfrpálu v 
kouzelném rámu... to, jak si dělali legraci ze Snapeových podivných zvyků... kouzelnické 
scrabble, které hráli odvetu za odvetou dlouho do noci, a kdy si Draco vymýšlel svá vlastní 
slova... to, jak se pokusili uloupit otcovo Galiano, ale jediné, co zjistili bylo, že Snape svůj bar 
chrání kouzlem, které zlodějům obarví ruce na zářivou zeleň... a to, jak vařili ten samý večer 
protilektvar a jak jeden druhého každou chvíli okřikoval „tiše, pššš, potichu“ ... 

A jak to vlastně Draco řekl? Že teď už dokáže vystát Harryho společnost? To byl trochu jako 
Snapeovo prohlášení rozhodně se nedá říci, že vás nenávidím, že ano? Nebyli bratři jen proto, 
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že to tak Snape zařídil a oznámil jim to. Našli si k bratrství svou vlastní cestu. 

I když ho ten zmijozelský pitomec uhodil do obličeje, zaklel a sebral mu hůlku. 

Mám o Draca strach, opravdový strach, došlo Harrymu a to je klíč. Dokážu to, dokážu to a 
tentokrát to bude láska, ne nenávist, strach nebo vztek, co odemkne moji divokou magii. 
Vždycky jsem chtěl mít bratra a teď, když jsem ho konečně našel, ho nechci ztratit. Dokážu to, 
dokážu to kouzlo prolomit... 

Měl pocit, jako by se uprostřed jeho duše stáčel had připravený k útoku. 

Zlomit kouzlo, zlomit kouzlo, volal v duchu, slova běžela jeho myslí čím dále rychleji. Ten had 
uvnitř něj byl čím dál tím pevnější, silnější a naplněný energií, když jím jeho myšlenky začaly 
procházet jako poryvy silného větru. 

Zlomitkouzlozlomitkouzlozlomitzlomitzlomitzlomitkouzlooooo... 

Ta pružina se uvolnila v jediném obrovském výbuchu energie. Tentokrát mu energie neprošla 
prsty, neničila okna ani netavila zdi. Očišťovala ho nebo to tak alespoň cítil. Pod silou toho 
výbuchu Dracovo kouzlo zmizelo, ta změna byla tak rychlá, až to bylo téměř šokující. Jako by 
byl Harry zevnitř rozerván. Bolelo to, skutečně bolelo, tělem se mu přelévaly vlny bolesti, ale 
Harry si jich pro nával adrenalinu nevšiml. Zamrkal, aby si zvlhčil oči nebo tedy spíš oko, 
protože to vypadalo, že to druhé je stále zavřené, oteklé a slzící. Díky tomu byl obraz, který 
viděl, změněný, jiný, než na který byl zvyklý, všechno se zdálo být podivně ploché. Všemu 
scházela hloubka, ale déle o tom Harry nepřemýšlel, ale vyrazil ke dveřím, aby je otevřel. 

Ale jeho tělo se nepohybovalo tak, jak by čekal, neposlouchalo ho. Spíš se plazil než šel. A když 
se tam konečně dostal, musel se opřít o zeď, aby mohl natáhnout prsty a zakouzlit Abrire. 

Ani na okamžik nepřemýšlel o tom, že by měl držet hůlku, aby zakryl svou magii, teď ne. 
Nesměl ztrácet čas, ne, když uvnitř jeho hlavy stále řinčel zvonek. Draco ho potřebuje. A mimo 
to stejně netušil, kde je jeho hůlka. Vzal si ji Draco sebou, když odcházel? 

Jestli ztratí moji hůlku před smečkou Zmijozelů, Snape nás oba zabije, pomyslel si Harry. Co to 
bude tentokrát, milion vět? 

Harrymu došlo, že jeho myšlenky jsou příšerně zmatené a zmotané, jako by nejedl nebo nespal 
několik dnů, jako by byl omámený. Copak záleží na tom, co udělá jejich otec? To podstatné je 
dostat Draca dovnitř. A jeho Abrire selhalo. Potřebuje hadí jazyk, potřebuje Salsu. Ale když se 
podíval na pergamen u dveří, nebylo tam v žádném případě napsáno Draco Malfoy. 

Bylo tam jen napsáno Hermiona Grangerová, Ronald Weasley. 

Jeho hrůza v ten okamžik ještě vzrostla, Harry strhl z věšáku svůj vlastní plášť, zadíval se na 
odznak, pak zdvihl třesoucí se ruku a drsným chraplavým hlasem zašeptal: „Otevři se.“ 

Dveře se otevřely a jak očekával, stáli tam Ron a Hermiona s hůlkami v pozoru. Ron se trochu 
natáhl, aby viděl dovnitř do pokoje. „Je tu všechno v pořádku?“ 

Předtím, než se Harry zmohl na slovo, začala Hermiona vysvětlovat: „Zdálo se nám, že čekáme 
věky, a tak jsme poslali Ginny, aby doběhla za profesorem, že to vypadá, že ani ty ani Malfoy 
nejste doma...“ Pokusila se překročit práh, ale vzhledem k tomu, že ji Harry nepozval, ve 
vchodu se zeleně zablesklo. Hermiona vykřikla bolestí a třela si obě ruce. 

„Jsem úplně mimo,“ řekl Harry rychle, než ho jeden z nich požádal, aby je nechal vstoupit. 

„Do háje, to teda jsi,“ přerušil ho Ron. 

Harry ho ignoroval a vešel do haly s tím, že půjde za Dracem. Nebyl to dobrý nápad. Ron a 
Hermiona mu stáli v cestě a tak se je pokusil odstrčit. Ron ho s tichým zaklením popadl za ruce 
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a zblízka se mu díval do obličeje. „Co to máš? Včera tě přece žádné kouzlo netrefilo do oka!“ 

„Ještě pořád chceš tvrdit, že Draco Malfoy je neškodný jako právě narozené kotě?“ vztekala se 
Hermiona a projevila tak jako obvykle svoji inteligenci. „Protože tentokrát jsem si naprosto jistá, 
že se ti to nestalo při cvičení magie. Byli jsme tam.“ 

„Draco!“ vydechl Harry a pokoušel se vymanit z Ronova sevření. Ale svaly ho stále ještě 
neposlouchaly, takže se mu nedařilo druhého chlapce setřást. Popravdě se cítil, jako by divoká 
magie místo zdí tentokrát roztavila jeho. „Musím ho najít...“ 

„Chceš, aby sem znovu přišli lidi z Úřadu? Pokud se vydáš, tak jak teď vypadáš, do Velké síně, 
dostanou armádu huláků!“ 

„Co?“ snažil se Harry pochopit, co mu to Ron vlastně říká. Jasně, že ho oko bolelo a stěží ho 
mohl otevřít, ale ještě se mu přece nemohla udělat modřina, i když ho Draco praštil vážně 
otřesně, protože jak dlouho byl zakletý? No rozhodně to nemohlo být zas tak dlouho, protože 
Snape ještě nepřišel z vyučování domů. 

Ron zavrtěl hlavou a sevřel Harryho ruce tak pevně, že neměl žádnou šanci osvobodit se, 
zvláště ne proto, že se cítil jak napůl utopené štěně. „Musíš tady zůstat. Poslouchej, vím, co pro 
tebe Snape znamená, a i když to není jeho vina, vážně nezadávej sociálním pracovníkům 
příčinu, aby sem znovu přišli vyšetřovat. Zejména ne po tom, co už se stalo.“ Ron sevřel pěsti. 
„Hermiona a já Malfoye najdeme a dáme mu co proto...“ 

„Nechte mě jít!“ křičel Harry. „Tak to není! Musím pomoci Dracovi, je ve strašném nebezpečí! 
Vydal se s někým do Sovince, nechte mě jít nebo přísahám, že vás...“ 

Natáhl se zpátky dovnitř a sundal svůj plášť z věšáku, teprve tehdy mu došlo, že předtím vyrazil 
bez něj. Ta rána a kletba s ním musely otřást víc, než by si byl připustil. Ale to je jedno, teď už 
ten plášť má. Zadíval se na odznak a zvedl ruku, připravený seslat mdloby na své přátele, když 
temný zlostný hlas přerušil jeho soustředění. 

„O Draca se postarám já,“ řekl Snape, zatímco vystupoval z krbu. „Pane Weasley, děkuji vám za 
to, že jste poslal vaši sestru, aby mě na tuto situaci upozornila. A nyní, pokud byste byli tak 
laskaví, toto je záležitost pouze naší rodiny.“ Snažil se je odehnat gestem a když nezareagovali 
dost rychle, vykřikl: „nebelvírští, ven!“ 

„Ani jsme nebyli vevnitř,“ mrmlal Ron a pustil Harryho. Vlastně ho přistrčil směrem ke 
Snapeovi. I v téhle děsivé situaci to Harryho docela potěšilo. 

„My se vrá...“ pokusila se Hermiona ujistit Harryho, ale Snape jí práskl dveřmi před nosem. 

Předtím, než se otec k němu stačil obrátit, Harry začal chrlit: „Draco dostal dopis od Pansy a 
odešel si s ní promluvit do nějaké komory někde tady blízko!“ zastavil se, aby se mohl 
nadechnout. Bylo to zvláštní. Jediné, co ho napadlo, bylo, že tím jak zlomil kletbu, vyčerpal 
všechny svoje síly, protože po téhle malé strkanici s Ronem by se normálně neměl udýchat. 
„Pokoušel jsem se ho zastavit, ale přistihl mě nepřipraveného...“ 

„To bych řekl,“ přerušil ho Snape a prohlédl si ho shora dolů. „Harry, sedni si dřív, než 
upadneš.“ 

„Sedni si?“ zopakoval Harry nevěřícně a nadechl se zhluboka, i když měl pocit, že mu tím krk 
praskne. „Draco možná právě teď v Sovinci bojuje o život, i když mi slíbil, že se k němu ani 
nepřiblíží! Ale předpokládám, že mu nedají na vybranou. Tak pojď...“ 

Ale Snape zřejmě věděl, o čem mluví, protože v momentě, kdy Harry popadl otcovu ruku, 
projela jím vlna absolutní slabosti, nohy mu vypověděly službu a zřítil se na tvrdou kamennou 
podlahu sklepení. Jak tam tak seděl u dveří, pokoj se točil kolem něj. 

Snape ho popadl, zdvihl ho a položil ho na gauč, jeho pohyby byly tak úsporné, že to netrvalo 
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déle než pár vteřin. Pak vykouzlil led a zabalil ho do kapesníku, který vytáhl z kapsy. Způsob, 
jakým ho vyrval, dal jasně najevo, jak obtížně potlačuje vztek. Když si Harry vzal ten provizorní 
ledový obklad, učitel Lektvarů mu úsečně přikázal: „Přitlač si to na oko a čas od času dávej 
pryč, aby si tkáň odpočinula. Zůstaneš tady, rozumíš? Já se jdu podívat po Dracovi...“ 

Když se Harry pokusil vstát, místnost se s ním roztočila, balíček s ledem byl zapomenut. Co se 
to s ním k sakru děje? V hlavě mu dunělo a zdálo se, že světla září tak intenzivně, až ho z toho 
rozbolelo i to zdravé oko. A teprve teď mu došlo, že ho bolí každý jeden sval v těle a bolest jako 
by prosakovala ze svalů až ke kostem, které ho teď už bolely také. 

Rozhodně nenechá Draca jeho osudu. Co na tom, že má trochu bolesti? Dobře, tak tedy ne 
trochu. A o tom, že se cítí slabý a všechno se s ním točí a cítí se dezorientovaný tak, jako nikdy 
před tím, není třeba mluvit. Harry vstal z gauče a chytil se oběma rukama za Snapeovo 
předloktí, aby se mu to podařilo. „Jenže my Draca neuvidíme, má můj plášť!“ 

„Tvůj plášť,“ zavrčel tiše učitel Lektvarů. „Uhodil tě proto, že ses ho pokoušel zastavit, aby 
neodešel v úžasném plášti tvého otce?“ 

„Uhodil mě, protože jsem mu chtěl zabránit v odchodu!“ 

Snape vrtěl hlavou a v očích mu stále ještě svítila zloba, když si prohlížel Harryho zranění. 

„A ty jsi můj otec,“ dodal Harry a přál si, aby to nevyznělo, jako dodatečná myšlenka. 
Koneckonců, jeho myšlenky byly zmatené, což bylo vidět na tom, že ho mělo už dřív 
napadnout, že existuje způsob, jak najít Draca. „Mám mapu, která ukazuje lidi pod 
neviditelným pláštěm. Můžeme si ji vzít sebou, abychom viděli, kde Draco je.“ 

„My nepůjdeme nikam...“ zdůraznil Snape, ale Harry nečekal na jeho odpověď. Doklopýtal do 
svého pokoje, dopadl na kamennou podlahu a vylovil z kufru poskládaný kus pergamenu. Led 
pečlivě odložil bokem. Projela jím další vlna nevolnosti, ale tentokrát to dopadlo dobře, protože 
už seděl. Snape ho následoval, to náhlé ticho v bytě bylo hrozivé. 

Dotkl se mapy prsty místo hůlky a vzhlédl k otcově odznaku ředitele zmijozelské koleje. Pak 
zašeptal hadím jazykem větu té potřebné anglické smyslem co nejbližší. Ještěže si tohle kouzlo 
vyzkoušel dopředu. Říkal si, že až se vrátí do věže, mohlo by se mu to hodit. Obvykle ho jeho 
verze tohoto kouzla rozesmála, ale tentokrát v něm nebylo ani trochu humoru. 

Tentokrát ne. 

Pobertův plánek se začal plnit známým písmem, přivítáním, které bylo napsané přes celý 
pergamen. Na to se Harry ani nepodíval, za to bleskově prohlížel místnosti, hledal malou tečku 
označenou Draco Malfoy. 

Viděl sám sebe, jak sedí vedle otce, ale v chodbách protínajících sklepení nebylo po jeho bratru 
ani stopa. S pocitem topícího se, Harry přejel prstem přes pergamen, prohlédl si Velkou síň a 
potom... 

„Ach můj bože!“ Harry zabodl prst do mapy. „On je v Sovinci!“ 

Snape si vedle něj klekl a natáhl se, jak si prohlížel ty dvě tečky na ní, dopadl na mapu stín jeho 
dlouhého zahnutého nosu. Pansy Parkinsonová, Draco Malfoy. Pansyina tečka se vznášela 
právě nad tenkou linkou představující vnější Bradavickou zeď. Dracova tečka byla hned vedle, 
tak blízko, že se jejich jména proplétala, tak blízko, že se Harrymu zdálo, že se musí líbat. 

Harry vydechl úlevou. Možná, že byl jeho sen, prostě jen sen. Teď už věděl, jak moc má Draca 
rád, ale potřeboval všechny tyto příšerné, opravdu příšerné starosti, aby mu to došlo. Možná, 
že se mu jen jeho podvědomí pokoušelo sdělit, jak moc mu na jeho bratrovi záleží. Protože teď 
už nebyl žádný důvod dělat si s tím starosti. Pansy a Draco byli úplně sami, v jejich blízkosti 
nebyl nikdo a nikdo nebyl ani na dlouhém schodišti vedoucím do Sovince. 
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A jestli bylo něco jisté, tak to, že Pansy Parkinsonová neměla žádnou šanci Draca přemoci. Ani 
fyzicky, byla poměrně křehká, ani magicky, jak Draco dokázal před měsíci v učebně Lektvarů, 
kde ji proklel tak zle, že skončila u Svatého Munga. Z těchto dvou byl ten nebezpečnější Draco, 
ten, kdo měl problémy se sebeovládáním, ten, kdo nebyl dost důvěryhodný na to, aby mohl 
chodit na vyučování, protože nebylo jisté, že nezpůsobí někomu ze zmijozelu vážné zranění. 

Tak snad se s Pansy smířili. Určitě, vždyť se líbali, mezi jejich tečkami nebyla ani nitka čistého 
pergamenu. Nebo se možná nelíbali, jejich tečky se dotýkaly, ale nepřekrývaly, možná, že jen 
stáli u velkého otevřeného okna, Draco za Pansy, a dívali se spolu na západ slunce. 

Snape vydal znechucený zvuk, pak si přitáhl nohy k tělu a posadil se s překříženýma nohama 
na podlahu. Jeho temné oči bleskově prohlížely zbytek Bradavic. „Dobře, Draco by měl být 
natolik chytrý, aby nedůvěřoval slečně Parkinsonové, ale nevypadá to, že by tu na něj byla 
nastražena nějaká léčka. Nikdo ze zmijozelských se neobjevil na nějakém strategickém místě a 
nikdo cizí není na hradě nebo...“ Další rychlý pohled na pergamen: „Ani na pozemcích.“ 

Harry přikývl: „Jo, ale víš co se mi zdálo? Radši pro něj dojděme.“ 

Snape zavrčel: „Já si pro něj dojdu. A ty necháš Draca a jeho nebelvírskou nerozvážnost mně.“ 
Ukázal na balíček ledu, který před tím Harry odložil a dodal: „Používej to, zatímco budu pryč. 
Tvoje oko bylo uzdraveno magií a nebylo počítáno s tím, že bude znovu vystaveno takovému 
násilí. A byl bych rád, kdyby se nevrátilo do takového stavu, jako bylo po Samhainu!“ 

Do háje. To je zlé, velmi zlé. Harry zdvihl balíček s ledem a zlehka ho přiložil ke svému oku. 
Otřásl se a nebylo to jen bolestí. Jak si tak zdravým okem prohlížel mapu, přemýšlel o svém 
bratrovi. Draco byl vážně v průšvihu… 

V dalším okamžiku se, ale Draco dostal do horšího, daleko, daleko horšího maléru. Všechno se 
to ukázalo tady na té mapě, něco se stalo, něco tak příšerného, že se nad tím Harrymu otočil 
žaludek. 

Dracova tečka strčila do Pansyiny a vystrčila ji za inkoustovou linku, představující zeď Sovince. 

Pansyinu tečku bylo vidět z vnější strany zdi hradu. Skoro sto metrů nad zemí. 

Snape sedící vedle Harryho sykl a ruce, ve kterých držel mapu, se mu trochu roztřásly. 

Dracova tečka se vykláněla z okna, možná, že se natahoval, aby Pansy pomohl, možná se jí 
pokoušel vtáhnout zpátky, možná, že ji nevystrčil, možná, že se líbali tak divoce, že ztratila 
rovnováhu a spadla, a možná ji ochrany nechtěly pustit zpátky a teď tam visí... 

Visí? Harry vytřeštil oči na tu spoustu inkoustových teček. Protože ona nevisela, to už bylo 
jasné. Kolem její tečky se objevila spousta malých hrozivých znamének, jak se pohybovala 
obrovskou rychlostí. Pobertův plánek nebyl určen k tomu, aby ukazoval vertikální pohyb. Ale byl 
začarovaný tak mocným kouzlem, že si našel vlastní způsob jak označit, co se s Pansy děje. 

Přestože se tečka nepohybovala, bylo jasné, že Pansy se pohybuje. Padala. Střemhlav dolů. 

Obrovskou rychlostí se řítila proti zemi, kde na ni čekala jistá smrt... 

Harry dýchal otevřenou pusou a zíral na otcův kamenný výraz. „On, to ne, to se nemohlo stát! 
V mém snu to byl Draco, koho shodili...“ 

Snape neodpověděl, ale když zdvihl oči od mapy, zářily jako doutnající uhlíky. 

Další pohled na pergamen Harryho ujistil, že je po všem. Když Pansy dopadla na trávník pod 
hradem, její tečka se groteskně rozprskla do všech stran. Při myšlence, že se tohle právě teď 
stalo s jejím tělem, se Harry roztřásl. 

Její jméno vybledlo a potom i její tečka a Harry si se vzrůstající hrůzou pomyslel, že mapa 
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ukazuje živé a ne mrtvé. A Pansy byla mrtvá. Draco... můj Bože, co to Draco udělal? A co to 
dělá teď, proč zůstává dál v Sovinci, jeho tečka byla tak blízko okna, jako by se vyklonil a 
pozoroval Pansyin dlouhý pád? 

„On...“ vzdychl Harry a měl pocit, že mu jazyk zdřevěněl. Díky šoku se mu postupně roztřásly 
všechny svaly. Už pět let přece věděl, že Draco jednoho dne někoho zabije, ten kluk měl svoji 
temnou stránku, Harryho už mnohokrát napadlo, že je to jen otázka času. 

Ale byl to pořád ten Draco, který se stal jeho bratrem. Pořád to byl Draco, se všemi jeho 
chybami, které by u Malfoye člověk čekal, ale přes to všechno, on byl jiný. Ta mapa přece 
nedokázala vyprávět celý příběh, že? Harry si posunul led na oku do jiné pozice a pokusil se 
vypátrat pravdu. 

„Myslíš... myslíš... že... je možné... že by to byla sebeobrana?“ vykoktal s pohledem na otce. 
Přál si, aby mu to potvrdil. 

Snape se na něj jenom díval, jeho oči byly černé a tvrdé, a nechal Harryho, aby si odpověděl 
sám. A ten to udělal. 

„Ale proč, proč by ji Draco z toho okna vyhodil? Pokud na něj zaútočila, mohlo se to stát aniž by 
to zamýšlel. A třeba se bál, že na něj někdo zaútočí zezadu...“ Harry začal horečně prohlížet 
mapu a doufal, že tam najde někoho dalšího. Někoho, koho by si mohli bystrozorové odvést do 
vězení. „Ach ne. Nikdo další tam nebyl...“ 

Harry měl pocit, že se chytá pověstného stébla, když zamumlal: „Možná to byla prostě jenom 
nehoda?“ 

Tentokrát to byl posměšný pohled. „A jsi tak hloupý, že si myslíš, že to, že tvůj bratr odstranil 
moje ochranná kouzla, byla také nehoda?“ 

Harry se zamračil: „Ale tati… jak to, že dokázal odstranit tvoje ochranná kouzla?“ 

„Dracova intuitivní magie. Tentokrát odvedla skutečně skvělý výkon.“ 

„Ale stejně. Tvoje ochranná kouzla?“ 

Učitel Lektvarů se zadíval znovu na mapu. „Nepřekonatelnost je mýtus. Každé ochranné kouzlo 
může být prolomeno.“ 

„A co Imperius,“ řekl Harry, tentokrát rozhodným tónem a sundal si led z oka, jak mu Snape 
přikázal. „Tak to mohlo být, ne? Někdo ho proklel, zatímco byl v té komoře, a donutil ho udělat 
to...“ 

„Draco by pod kletbou Imperius nebyl schopen zrušit moje strážná kouzla,“ zachmuřil se 
Snape. „Najít jejich slabiny požadovalo celou plejádu kouzel a velkou dávku intuice. Určitě jsi si 
všiml, že z tohoto důvodu měl Darswaithe přenášedlo, i když, ne že by zrovna on měl nějakou 
velkou intuici.“ 

„A co když to byla Pansy?“ 

„Slečna Parkinsonová zrušila ochrany u okna tak, aby z něj mohla být vyhozena?“ ostře sykl 
přes zuby učitel Lektvarů. „A nebo to udělala pod kletbou Imperius? Přestaň si vymýšlet 
hlouposti a podívej se, co se děje před tebou!“ 

Harry to udělal. 

Dracova tečka se pohybovala pomalu směrem od okna. Strávil tam tolik času, protože vracel 
ochranná kouzla do původního stavu? Ničil důkazy, které by na něj mohly ukázat? Zakrýval svůj 
magický podpis? Harryho srdce se svíralo bolestí. Bylo jasné, co se v Sovinci stalo, ale to 
neznamenalo, že tomu Harry rozumí. 
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„On... ale proč by zabíjel Pansy? Vždyť byl tak nadšený, když dostal ten dopis, při myšlence na 
to, že se do něj možná znovu zamilovala.“ 

„Možná, že zjistil, že její zájem byl jen léčka, jak ho vylákat ven z mého bytu.“ 

Sebeovládání, pomyslel si Harry a vzpomněl si na způsob, kterým Draco nakopl Dubbyho. Není 
žádných pochyb, že Draco dokáže být zuřivý a nenávistný. Když naposledy zuřil na Pansy, 
téměř ji zabil a tentokrát... Harry se podíval na místo, kde měla být Pansyina tečka a zdvihl se 
mu žaludek. Nikdy ji neměl rád, ale pomyšlení na to, že je mrtvá, ho děsilo. 

Ať už měl Draco v Sovinci na práci cokoliv, právě s tím skončil. Jeho tečka si to zamířila směrem 
k východu a pak se posunovala dolů schodištěm. Pohyboval se pomalu, vědom si toho, že 
nemůže být viděn, ale slyšen. Po schodišti nahoru právě mířili nějací další studenti. Draco se 
přestal hýbat a přitiskl se ke zdi, aby je nechal projít. 

Harry se naklonil kupředu, aby lépe viděl do mapy, kterou držel Snape. Jeden z Havraspáru, dva 
mrzimorští a pak také jména Ron Weasley a Hermiona Grangerová se právě blížili ke schodišti 
Sovince. K Harryho zděšení se nebelvírští zastavili právě vedle Draca, jako by ho snad cítili. Ale 
pak se dali znovu do pohybu a zamířili nahoru k Sovinci, kde jim Harry řekl, že by Draco mohl 
být. Jak může tečka vypadat naštvaně? Ale Ronova byla, bylo to vidět na tom, jak trhaně se 
pohybovala, když Ron stoupal nahoru po schodišti, a Hermionina na tom nebyla o mnoho lépe. 
Naproti tomu Dracova tečka vypadala klidně a soustředěně, pohybovala se pomalu a jistě. 

Co kdyby si Ron a Hermiona uvědomili jeho přítomnost tak, aby mu stáhli ten plášť a on by se 
tam ukázal přede všemi? Harry se najednou cítil špatně. „Neměli bychom ho přivést domů?“ 

Snapeova ústa byla stažena do přísné linie a jeho zlobou planoucí oči neopouštěly ani na chvíli 
mapu a sledovaly Dracův postup. „Myslel jsem, že tomu rozumíš. Proč myslíš, že se jen dívám? 
Nechci ho vyděsit, když se pokouší skrýt pod neviditelným pláštěm. Mohlo by se ukázat, že není 
tam, kde má být.“ 

Takže nechají Draca, aby sem přišel... To vzhledem k okolnostem dávalo smysl. Draco bude v 
pořádku, vždyť má přece ten plášť. A Harry, přestože se cítil čím dál tím hůř, přikývl, protože 
plán jeho otce byl naprosto jasný. 

Právě teď vytvářejí alibi. 

Budou tvrdit, že Draco nikdy neopustil sklepení, že byl s Harrym celé odpoledne. 

Jenže to mělo jednu slabinu. I když nepočítal Veritasérum. Ron a Hermiona znají pravdu, zaúpěl 
Harry nahlas, žaludek se mu začal znovu svírat. Ron, který jen málo věcí chtěl víc než poslat 
Draca Malfoye do Azkabanu. „Řekl jsem jim, že si myslím, že Draco šel do Sovince, budou si 
myslet, že ho minuli, ale s určitostí vědí, že tu nebyl, když se stala ta nehoda.“ 

Snape stále sledoval Dracovu cestu. „Říkej tomu vražda, Harry.“ 

Ach Bože, zaúpěl Harry znovu. A měl pocit, jako by tím, co řekl, zašel příliš daleko. Ale na 
druhou stranu, ještě nikdy neviděl nikoho, jak se stará o... nebyl to slovo schopen vyslovit ani v 
duchu. 

Snape s napjatými rysy sledoval mapu. 

„Bereš to s děsivým klidem,“ poznamenal Harry opatrně a přemýšlel, jestli to znamená, že jeho 
otec konečně překonal závislost na vrbence nachové. Nebyl si jistý, zda je právě teď správný 
okamžik se na takovou věc zeptat. 

„Dát teď průchod svému vzteku by nebyla nejlepší strategie,“ odpověděl Snape, ale Harry 
nebyl slepý, nebo ne úplně. Viděl chvějící se sval na otcově čelisti. Snape nebyl klidný, ne 
uvnitř. Ale dokázal se ovládnout, protože právě teď budou potřebovat všechnu svou chytrost, 
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aby dokázali Dracovi pomoct. 

Harry si byl jistý, že tu není jediný, kdo má toho Zmijozela rád. 

Jak tam tak spolu seděli a pozorovali Dracův pohyb na mapě, položil jemně ruku na otcovo 
předloktí. Draco stále ještě scházel z dlouhého schodiště vedoucího ze Sovince. Harry si přál, 
aby mohl jít za ním a přivést ho. Bylo to utrpení jen čekat, ale Snape měl pravdu. Museli se o to 
postarat jako Zmijozelové, chytře a potají. Upozornit hrad na to, že Draco odešel, by prakticky 
znamenalo rozsudek smrti, zvláště pokud by se přihlédlo k tomu, co už se mezi ním a Pansy 
stalo. 

„Bude to v pořádku,“ ujistil otce, a to že ten člověk před jeho dotykem neuhnul, mu dodalo 
odvahu. Severus nedával obvykle svoje city najevo a Harrymu se to zdálo v pořádku, ale občas 
mohl i malý dotek opravdu hodně pomoct. Divné, že to byl právě Severus, kdo ho tohle naučil. 

Snapeova ramena se otřásla potlačenou emocí. Harry přemýšlel, jestli to bylo zármutkem nebo 
vztekem. Pravděpodobně obojím. Pak ale Snape ovládl všechny své svaly. Posadil se zpříma. V 
černých očích měl posměch, když osvobodil svoji ruku z Harryho sevření a nejasně s ní mávl 
před Harryho obličejem. „Předpokládám, že slečna Weasleyová pro mě musela dojít, protože jsi 
po té ráně upadl do bezvědomí?“ 

Harry na chvíli přemýšlel, že odpoví ano. Koneckonců Snape už věděl o té ráně, tak proč 
zmiňovat ještě kletbu. Jenže na druhou stranu, vzhledem k tomu, co Snape říkal o možnosti 
oslepnutí, byl by možná opravdu, ale opravdu špatný nápad říct, že ho Draco uhodil do oka 
takovou silou, až ho knokautoval. 

„No, popravdě on mě nejprve uhodil a pak na mě seslal Petrificus,“ začal Harry vysvětlovat. 

Snape sevřel mapu tak pevně, až ji trochu pomuchlal, ale přesto nevzhlédl. „Tvoji přátelé 
dokázali vejít do mých pokojů a ukončit tu kletbu? Možná bych měl překontrolovat všechna 
svoje strážná kouzla.“ 

„Ne, oni nikdy nebyli vevnitř,“ zachmuřil se Harry. „Ty sis toho nevšiml?“ 

„Když zvážím, jakou námahu jsi vynaložil, aby ses přes ně dostal pryč, myslel jsem, že vešli 
dovnitř a tys je vyhodil. Pokud ne, jak to, že nejsi ještě pořád zkamenělý?“ 

„Uf...“ Harry vážně nevěděl, jak to říci. Byla to jedna z těch věcí, která ho odlišovala od 
ostatních, ale před tím, kdo je, nemohl utéct. To už ho jeho temné síly naučily. „Nikdo ji 
nezlomil, chci říct, to já ji zlomil... tu kletbu,“ přiznal. 

Tentokrát se na něj Snape podíval. „Tys ji zlomil...“ ale v další chvíli se znovu podíval po 
Dracovi, jehož tečka se blížila k chodbě u základů Sovince. Ten pohyb byl pomalý a opatrný. 

Hadí, pomyslel si Harry. 

„To dává smysl.“ Vypadalo to, že jeho otec už svůj šok překonal. „Dokázal jsi odolat kletbě 
Imperio, takže je to asi svým způsobem pochopitelné.“ 

„To vůbec nebylo podobné,“ zašeptal Harry a otočil se, aby se mohl opřít o svůj kufr. Cítil se 
naprosto příšerně, jako by všechny jeho kosti byly naplněné bolestí. „Já... tentokrát jsem sám 
zavolal svoji divokou magii. A strašně mě to vyčerpalo. Předtím ze mě moje divoká magie 
vytryskla bez mého úsilí. Tentokrát jsem ji potřeboval, aby rozbila něco ve mně. Nejdřív to 
nebolelo, ale teď hrozně.“ 

Snape si natočil mapu tak, aby na ni viděl, i když si bude prohlížet Harryho. Pak položil ruku na 
synův spánek způsobem, kterým se obvykle dotýkal svých nejkřehčích nádobek na lektvary. 
Harry si nemohl pomoci, ale trochu se o jeho dlaň opřel. Zdálo se mu to tak... správné, že teď 
má někoho, na koho se může spolehnout, někoho, komu může věřit v dobrých i špatných 
časech. 
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„Možná, že ta divoká magie vysvětluje, proč je tvoje oko černé,“ přemýšlel Snape nahlas a 
dlouhými prsty zkoumal Harryho zranění s takovou péčí, že Harry jeho dotek téměř ani necítil. 

Ta slova s ním trhla. „Moje oko je černé?“ 

„Je celé opuchlé, černofialové a trochu ti z něj teče,“ vysvětloval Snape a dal prsty pryč z 
Harryho obličeje. „Jako by tě Draco uhodil předevčírem a ne před pár minutami.“ 

Tak to vysvětlovalo Ronovu a Hermioninu reakci na jeho vzhled, došlo Harrymu, i když mu 
pořád ještě nebylo jasné, že se mu vytvořila modřina daleko rychleji než normálně. 

„Napadlo mě, že...“ pronesl Snape, vytáhl hůlku a mávl s ní kolem chlapce „Hydratus...“ 

Harryho bolest hlavy zmizela, stejně jako bolest v kloubech. Zamrkal a obraz se vyjasnil, i když 
to zraněné oko stále ještě nedokázal otevřít. 

„Jak dlouho jsi nepil?“ 

Harrymu se mluvilo daleko lépe než před chvílí, ten příšerný chrapot byl pryč. „Měl jsem 
odpolední čaj, není to tak dlouho.“ 

Snape zachmuřeně pohlédl do mapy na Dracův pohyb a pak obrátil svou pozornost k Harrymu. 
„Předpokládám, že jsi prolomil kletbu tím, že jsi urychlil svůj vlastní čas. Proto tvoje oko vypadá 
tak příšerně a špatně ti bylo ze žízně. Během pár minut jsi zestárl o dva, možná o tři dny.“ 

„Ale to je zvláštní,“ bylo to jediné, co Harry řekl. „Myslím... na Samhainu jsem měl taky žízeň, 
opravdovou žízeň a nebylo to stejné...“ 

Učitel Lektvarů pokrčil rameny: „Divoká magie zamířená na sebe samého je něco, co nikdy 
nebylo prostudováno. Radil bych ti, aby ses toho v budoucnosti vyvaroval. Nepochybně by tě to 
mohlo poranit nějakým nepředpokládaným způsobem.“ 

Harry se dovtípil, že mluví o jeho viděních nebo o jeho temných silách. Kdyby je ztratil, byl by z 
něj prostě jen moták? 

Snape náhle vyskočil na nohy, s mapou stále v rukách. „Draco zamířil pryč ze sklepení,“ vyštěkl 
s důrazem na každé slabice. „Zamířil si to ven z hradu. Ten kluk pitomá snad chce utéct z 
Bradavic.“ 

Harry vstal a chytil se otcovy ruky, aby nabral stabilitu. Po otcově Hydratu se cítil lépe, ale stále 
ještě nebyl ve své kůži. „Viděl Rona a Hermionu, jak jdou po schodišti. Takže pravděpodobně 
očekává, že se podívají dolů a uvidí tělo a že tu během pár okamžiků budou bystrozorové...“ 

„I když se to může stát, stále je bezpečnější tady než za hranicí pro přenášení, kde ho každý 
zbloudilý smrtijed naservíruje Voldemortovi jako chutné sousto pro jeho další hrátky,“ vztekal 
se učitel Lektvarů. „Harry, já musím jít za ním. Než se vrátím, trochu se najez a zkus usnout.“ 

„Mám jíst? A spát?“ zalapal Harry po dechu. „Děláš si legraci? Půjdu s tebou...“ 

„To tedy nepůjdeš,“ trval na svém jeho otec. „Nepřeji si, aby tě v tomto stavu někdo viděl.“ 

„Tak mě uzdrav nebo sešli nějaké kouzlo!“ 

Snape se na něj podíval přísně. „Nebudu na to tvoje zranění vršit další magii. Ne, dokud nebudu 
mít čas si to v klidu rozmyslet. Doufám, že je ti jasné, že pokud bych se takhle nezodpovědně 
choval po Samhainu, byl bys slepý,“ 

Takhle o tom Harry nikdy nepřemýšlel. Už si tak zvykl, že vidí perfektně, dokonce tak, že už 
nepotřebuje brýle, takže nepřemýšlel nad tím, co pro něj jeho otec udělal, nebo jaký by byl jeho 
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život, kdyby v něm neměl někoho, kdo by mu pomohl po tom, co mu Malfoy s těmi jehlami 
provedl. 

Malfoy, který možná čeká za hranicí pro přenášení. Číhá na Draca… 

Harrymu došlo, že Snape zřejmě myslel na tu samou věc. Otec s ním krátce zatřásl, aby podtrhl 
svůj rozkaz. „Nechoď za mnou, Harry! Nechci ztratit oba svoje syny kvůli Dracově záchvatu 
stupidity.“ 

Harry vybuchl smíchy. „Malfoye bych porazil. Jedno kouzlo s hůlkou a vystřelil bych ho na 
Mars.“ Rozhodl se raději nezmiňovat o tom, že jeho hůlka je právě teď ztracená. 

Snape se ho drsně zeptal: „A až přijde Amélia Thistlethornová, taky ji vystřelíš na Mars? Řekl 
bych, že už ti došlo, jak jsem se mýlil, a že tvoje poslední série věšteckých snů se vyplní. Když 
nebudeme dost opatrní, mohlo by zrušení adopce přijít na řadu.“ 

„Kvůli Dracovi to risknu!“ 

Snapův hlas se snížil k tichému, napjatému šepotu, když se naklonil tak, aby mluvil přímo do 
synova ucha: „Ne, to tedy ne.“ 

„Kvůli Dracovi!“ 

Učitel Lektvarů o kousek ustoupil. „Zkus se nad tím zamyslet,“ napomenul chlapce. „Proč si 
myslíš, že jsem zatím nic neudělal? Podívej se na mapu! Draco je na pozemcích sám! Těžko se 
tam dostanu, pokud budu muset čelit rozzuřenému davu. Jsem naprosto schopný v tajnosti 
přivést tvého bratra zpátky, ale nepodaří se mi to, pokud půjdeš se mnou a budeš přitahovat 
pozornost.“ 

Harry pomalu přikývl. Samotného ho překvapilo, jak těžké bylo zůstat stát stranou, když si přál 
být uprostřed dění... ale možná, že to byla část dospívání. Rozhodl se přece být dospělý a 
připustit, že on sám není schopný vyřešit každý problém… Bylo na čase být rozumný. 

Paradigma se změnilo. 

Škoda, že to přišlo skoro o rok později. 

Kdybych se tak alespoň zastavil a přemýšlel, místo toho, abych trval na tom, že Siriusovi 
pomůžu. 

Tahle myšlenka ho vrátila zpátky do reality. Zatím ještě nepřekonal svoji 'potřebu zachraňovat 
lidi', v tuto chvíli chtěl udělat něco správného a dobrého, jako třeba zachránit Draca před 
Azkabanem. Jako přivést ho domů, takže budou sedět tady, vytvářet alibi a přemýšlet, co 
budou dál dělat… 

„Ano, pane,“ přikývl souhlasně. „Zůstanu tady, slibuji. Tedy chtěl jsem říct, ano, tati.“ 

Učitel Lektvarů měl zřejmě své pochybnosti. „Když za mnou půjdeš, tak jak teď vypadáš, jen 
posílíš spekulace o tom, že Draco začal být skutečně nebezpečný...“ 

„Já vím,“ zvýšil Harry hlas. „Tak už jdi, přiveď ho,“ křičel Harry a jemně strkal do otce, aby si 
pospíšil. „Najdi ho dřív než bystrozorové, dřív než si Voldemort všimne, že je někde sám!“ 

Snape se ještě jednou otočil s napjatým výrazem, klouby na rukou bílé, jak tiskl mapu. 
„Nevycházej ani na okamžik,“ zopakoval. „A k té tvé důvěře...“ 

Harry čekal, co bude následovat. 

„Děkuji ti za ni,“ dokončil otec. 
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Harry místo odpovědi přikývl, ale Snape to nemohl vidět. Jedno rychlé Abrire a učitel Lektvarů 
byl pryč. 

Harry vzdychl, zavřel dveře a opřel se o ně. Nic si na světě nepřál víc než běžet za svým otcem. 
Přál si ho dohnat, aby našli Draca společně a společně ho přivedli domů. 

Ty instinkty, které Snape tak chválil, mu ale tentokrát říkaly, že on už svou úlohu při 
zachraňování Draca sehrál. A že když by opustil sklepení, jen by tím všechno zkomplikoval. 

A co víc, ty samé instinkty mu říkaly, že nejenom řekl, že svému otci věří, ale že mu věří i ve 
skutečnosti. Říkaly mu, že už není na světě sám, že má někoho, na kom může být závislý v 
dobrých i špatných časech. 

Že má někoho, kdo ho má skutečně rád. Někoho, kdo se o něj stará. 

Odlepil se od dveří a vrátil se do ložnice. Posadil se na postel a na oko si přiložil led. Došlo mu, 
že je to kouzelnický led, který nikdy netaje a připomenulo mu to, jak schopný je jeho otec 
kouzelník. 

Bude to v pořádku, říkal sám sobě. Musí. Musí. 

Ale sám tomu nedokázal věřit. Samozřejmě že Snape přivede Draca bezpečně domů, o tom 
neměl Harry pochybnosti, ale co bude dál? 

Harry v zoufalství zavřel oči, za očními víčky neviděl nic než hrůzostrašné obrazy z Azkabanu.

Kapitola 68. CO BUDE DÁL

Harry neměl ani pomyšlení na to, aby jedl nebo spal, jak mu doporučil jeho otec. Hlavou se mu 
honilo tisíce otázek. Co se děje na Bradavických pozemcích? Je Draco v pořádku? Dostal se za 
hranici pro přenášení? A pokud ano, jak dlouho bude trvat, než ho Voldemort chytí? 

Cítí Draco alespoň trochu lítosti nad tou příšernou věcí, kterou udělal? 

Musí něco cítit, když utíká pryč, rozhodl se Harry... i když to samozřejmě mohl být jen Dracův 
nápad, jak ochránit sám sebe. Přestože ne příliš chytrý. Muselo mu přece být jasné, že Severus 
ani on by ho nenechali zavřít do Azkabanu. Když si Harry vzpomněl, co to místo udělalo se 
Siriem, nemohl si pomoci, ale otřásl se. 

Tak proč tedy Draco utíká od jediných lidí, kteří by mu mohli pomoci tuhle hrůzu vyřešit? Proč 
utíká vstříc jistému mučení a smrti v Luciusových rukou? To přece nedává smysl. To přece 
vůbec nedává smysl. 

Najednou viděl svůj věštecký sen z jiného úhlu pohledu. Ron a Hermiona se obávali, že Snape 
možná nenechá nikoho navštěvovat Harryho... ale ne proto, že Draco zemřel v rukou 
pomstychtivých Zmijozelů, jak se předtím domníval. Muselo to být proto, že se Draco stal tím 
nebezpečným, a aby ho ochránil, Snape nastavil nová ochranná kouzla... 

Tak proto tedy Draco utíká? Protože ho napadlo něco podobného? Protože si myslí, že není 
cesty zpátky? 

Ne, rozhodl se Harry, to je hloupost. Draco Severusovi určitě věří daleko víc. 

Důvěra... důvěra... tichý hlásek uvnitř Harryho hlavy si začal razit svou vlastní cestu vším tím 
přemýšlením o Dracovi. Co když měl Ron pravdu? A Draco utíká, protože šel do Sovince, aby 
mě zradil? Co když ten Pansyin dopis byla jen záminka? 

Harry sevřel ruce v pěst a zatnul zuby a poslal ten hlásek do háje. On Dracovi věří. Neodvrátí se 
od svého bratra, ať už Ron řekl o té ráně do oka nebo o tom, proč šel do Sovince, cokoli. 
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Ale co bude dál? A proč Draco opouští lidi, kteří by ho mohli ochránit? Proč opustil Harryho, 
jehož temné síly by mohly udržet z dosahu i bystrozory, pokud by bylo potřeba? 

Imperius, rozhodl se Harry. To je ta jediná věc, která dává smysl. Někdo Draca donutil, aby 
zamířil k hranici přenášení. Severus sice říkal, že Draco nemohl pod kletbou Imperius zrušit 
ochrany Sovince, ale co když nějaký ďábelský genius temné magie, jako třeba Lucius, je zdvihl 
už předtím? A potom ho na dálku donutil vraždit? I když je to trochu divné. Jaký zájem by měl 
Lucius Malfoy na Pansyině smrti? No... možná měl nějaký vlastní důvod a teď už jen čeká na 
Draca... 

Samozřejmě, že celý tenhle plán měl své mezery. Lucius je ve školní radě a může do hradu, 
kdykoli se mu zlíbí. Jakmile by Draco opustil Snapeův byt, jediné, co by od něj Lucius 
potřeboval, by bylo, aby se dotkl přenášedla, byť jen jedním prstem... Nutit Draca, aby přešel 
přes celé pozemky, bylo poněkud nesmyslné. 

Jenže ještě pořád dávalo Imperius větší smysl, než že Draco je tak hloupý, aby zahodil svou 
jedinou šanci na bezpečí. 

Harry, úzkostí bez sebe, začal přecházet po bytě. Nejprve sem a tam po obývacím pokoji, a 
pak, když ho to omrzelo, začal chodit do kruhu po vlastní ložnici. Rozuměl tomu, proč tu musí 
zůstat, ale ta bezmoc ho opravdu drtila. Co když tam někde venku číhá Lucius? Severus by 
mohl potřebovat pomoc! I pokud v tom Lucius není zapletený, mohl by Severus potřebovat 
Harryho, aby zabavil náhodné kolemjdoucí, zatímco bude přesvědčovat Draca, aby se vrátil 
zpátky. 

Přesvědčovat? Harry se téměř rozesmál. Severus by se o tomhle s tím zmijozelským klukem jen 
stěží dohadoval. Ale co mu řekne? A co by mu měl říct? Koneckonců Snape přece věděl, jak 
odčinit příšerné skutky. Ředitel mu před všemi těmi roky řekl něco takového jako: „To, co jsi 
udělal, je špatné, ale když teď tvoje skutky budou dobré, Světlo tvoje zločiny přehlédne...“ 

Zločiny. Ach, Bože. Harry cítil, jak se mu sevřel žaludek. Jestli Draco nebyl pod Imperiem, pak je 
vrah. Před pár měsíci by ho to nepřekvapilo, ale teď? Když nebude počítat tu scénu s Dubbym, 
nepodobalo se to Dracovi, jak ho teď znal. 

Možná, žes ho nikdy dobře neznal, zašeptal znovu ten hrozný slabý hlásek v jeho hlavě 

Harry zatřásl hlavou, aby si ji pročistil. Samozřejmě, že Draca znám! Je to můj bratr!... ale taky 
znám Severuse. Severuse, který dokáže nenávidět nekonečně dlouho... Už nikdy nic nebude 
takové, jako bylo dřív. 

Během jediného odpoledne se mu jeho úžasná nová rodina začala rozpadat před očima. Jak to 
mohl Draco udělat? Harry zuřil. My všichni tuhle rodinu potřebujeme! Nakopl svůj kufr a cítil, že 
se tím jeho napětí uvolnilo. Kopal do něj tak dlouho, dokud ho pořádně nerozbolela noha. 

Se zoufalým povzdechnutím začal znovu chodit sem a tam, bolest v noze ho trochu 
uklidňovala, alespoň nemusel pořád myslet na pulzující bolest v oku. Proč to trvá tak dlouho? 
Dostal se Severus do potíží? Kdyby alespoň měl mapu a mohl se do ní podívat! 

Jak tak prošel kolem očarovaného rámu, došlo mu, že má způsob, jak se podívat ven. Nebo by 
mohl mít. Ten rám byl přece očarován tak, aby ukazoval přání, Dracova přání. Ale možná, že to 
tak bylo jenom proto, že to Harry před tím nikdy nezkusil. Samozřejmě, že ten rámeček neměl 
ukazovat lidi, ale Severus mu dokázal přikázat, aby ukázal famfrpálový zápas. Takže to nějak 
šlo udělat. Bylo jen třeba zbavit se těch omezení, kterými ho Severus opatřil, chtělo to jen najít 
ten správný způsob. 

Hada. Potřebuje hada. Není čas honit Salsu, úplně mu postačí odznak. Harry si došel pro plášť a 
oblékl si ho, aby měl obrázek stále u sebe, a pak se zachmuřeným obočím přistoupil k rámu, 
dotkl se ho prsty a pokusil se zavolat svoji magii. 

„Ukažžž mi Draca,“ syčel s očima upřenýma na odznak a s myšlenkami na bratra. 
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Jediným pohledem na rám se ujistil, že se nestalo nic. Stále ukazoval cestičku ke skleníkům. 

Harry se znovu zamyslel a zkusil to: „Ukažžž mi mého bratra hada.“ V hadí řeči nenašel lepší 
slovo pro Zmijozel a když to nefungovalo: „Ukažžž mi přítele zzz mého hnízzzda!“ 

Harry rozčileně zaťal zuby a přemýšlel, jaká další slova by pro tohle kouzlo mohl použít. 
Pomohlo by mu, kdyby věděl, co Snape tenkrát tomu rámečku řekl. Možná by to měl říct s 
větším důrazem. 

A nebo taky ne, protože přikazuji ti, ukaž mi Draca nefungovalo. Ani žádná z dalších variant, 
které si vymyslel. 

Naposledy zkusil, i když věděl, že je to hloupost, 'ukaž mi draka'! 

Nic. 

Vůbec nic. 

Dobře, tenhle rám očaroval jeho otec a ten je opravdu mocný kouzelník. Takže možná, že 
důvod, proč nejde Harrymu to kouzlo zrušit, je v tom, že nemá dost síly, aby překonal kouzlo 
Severuse Snapea. 

Harryho myšlenky se náhle zastavily. Síla, došlo mu. To je ono. Potřebuju do mých kouzel dát 
více síly, abych měl šanci zlomit ta, která tenhle rám chrání. A teď jsem do toho dal všechnu 
sílu, které jsem byl schopen. To znamená, že potřebuji svou hůlku. 

Pak mu ale došlo ještě něco. To bylo ale od Draca opravdu hnusné, vzít mi hůlku! 

Chvíli soptil, ale pak ho napadlo řešení. Prostě si hůlku přivolá. Už před lety byl tak dobrý, že 
dokázal přivolat během prvního úkolu svoje koště přes celé pozemky. A teď, když je schopen 
magie bez hůlky, určitě se mu podaří přivolat hůlku, i kdyby byla daleko... 

Ale co když Draco tvoji hůlku potřebuje, napadlo ho náhle. Co když někde ztratil tu svoji? 
Možná proto si ji se slovy 'jen pro případ' vzal s sebou... Chtěl se s Pansy vidět, ale tušil, že by 
ho mohla přivést do nějaké nebezpečné situace. Napadlo ho, že záložní hůlka by mu mohla 
pomoci přelstít nepřátele... 

Harry nevěděl, jestli to takhle přesně bylo, ale stejně se příliš nehrnul do toho přivolat si svoji 
hůlku, pokud tu byla ta možnost, že ji Draco potřebuje. Takže... prostě jen bude muset být 
opatrný, kolik síly do toho kouzla dá. Hadí jazyk byl pro tyhle případy velmi dobře použitelný. Už 
si párkrát zkoušel udělat bez hůlky Silencio, některá silnější a některá slabší. Takže to prostě 
udělá tak opatrně, aby kouzlo dosáhlo jen na konec sklepení a ne až na pozemky, kde je Draco. 

Jen pro případ. Jako to řekl Draco. 

Pokud se k němu jeho hůlka rozlétne, patrně se zastaví před Snapeovými dveřmi... ledaže by 
strážné kouzlo bylo tak chytré, že by poznalo jeho hůlku. Harry si nebyl jist. Nicméně stejně se 
vydal do obývacího pokoje, aby slyšel, pokud by něco zvenčí narazilo do dveří. Pak natáhl svoji 
ruku a zasyčel velmi jemné přivolávací kouzlo: „Jessstli jsssi někde blízzzko, pojď sssem, 
Harryho hůlko!“ 

Něco přilétlo, ale ne z venku. 

Jeho hůlka přelétla místnost a vklouzla mu do ruky takovou silou, až to zabolelo. 

Harry se rozhlédl dokola a spatřil zvířený prach nad vrškem knihovny. Chvíli jen údivem zíral. 
Draco položil jeho hůlku tam nahoru, kde by ji nikdo neviděl, dokud by si nestoupl třeba na 
židli. Ale sebou si ji nevzal. 
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Přestože ho bolelo oko, tohle mu udělalo radost. Už nepochyboval o Dracově loajalitě... ne, že 
by o ní někdy skutečně pochyboval. Ale tohle bylo... neoddiskutovatelné. 

Ať už měl Draco jakékoliv problémy se sebeovládáním, nevystavil Harryho hůlku nebezpečí. 

Ale to mohlo znamenat, že je teď v nebezpečí Draco! Co když, přestože to nebylo vidět, v 
Sovinci proběhl nějaký souboj? A co když Pansy Dracovi vzala jeho hůlku? Co když ji vyhodila z 
okna? Co když se proto Draco přestal ovládat a vystrčil ji ze Sovince? Co když běžel na 
pozemky, aby sebral hůlku? Kdyby ji nechal na místě činu, byl by to důkaz! 

V téhle teorii samozřejmě scházelo Imperius, se kterým Harry stále ještě počítal, a 
nevysvětlovala odstranění ochranných kouzel, ale v jeho hlavě teď vířilo tolik teorií, že vážně 
nevěděl, co si má myslet o Dracově náhlé potřebě vraždit. 

Nebyla náhlá, otravoval zase ten neodbytný hlásek, když se Harry vracel zpátky do ložnice. 
Draco se choval odporně k Dubbymu. Kdyby měl jen trochu příležitost, asi by ho zabil. Severus 
sice říkal, že je k tomu potřeba temná magie, jenže Draco je Malfoy, takže předpokládám, že by 
si věděl rady. A samozřejmě měl pocit, že pro zabití Dubbyho důvod má. A co když si to samé 
začal myslet o Pansy. Možná pochopil, že mu lhala a že se nerozhodla být na něj znovu milá... 

S touto myšlenkou se znovu otočil k očarovanému rámu. Byl si vědom toho, že by to neměl 
dělat, a že mu otec přísně zakázal používat nevyzkoušená kouzla s hůlkou bez dozoru. Ale měl 
příliš starostí o Draca, než aby se na to ohlížel. 

Jednou rukou se opřel vší silou o rám a druhou se hůlkou dotkl pozlaceného povrchu a zároveň 
se díval dolů na svůj odznak. Byl tady, dokonalá zlatnická práce, Nebelvír a Zmijozel, rovni 
jeden druhému, stojící vedle sebe jako bratři. Harry se nechal prostoupit svým pocitem obav o 
Draca a vyhnal z mysli pryč hrůzu z vraždy. Ať se stalo cokoliv, má Draca rád a musí vědět, že 
je v pořádku. 

„Ukažžž mi Draca!“ zasyčel a vložil do toho kouzla všechna svá přání a obavy. 

Rám pod jeho rukou zmizel a on cítil, jak se jeho ruka dotkla studené kamenné zdi, ale ta pak 
náhle také zmizela tak rychle, že skrz ni téměř propadl do otcovy laboratoře. Harry odskočil od 
zdi nebo od toho, co mělo být zdí. 

Nyní se tam místo ní od jednoho konce ložnice k druhému rozprostíral obraz trávy vlnící se v 
mírném vánku. 

Nejprve se Harry nezmohl na nic jiného než na vyděšený pohled. Vypadalo to, jako by se celá 
zeď změnila v projekční plátno. Až na to, že se celý obraz skládal z mlhy. Kdyby chtěl, mohl by 
se natáhnout a vzít něco z laboratoře. A když se hodně snažil, mohl mezi vlnící se trávou 
laboratoř vidět. 

Ale kde je Draco? Řekl přece ukaž mi Draca. Tak kde, k sakru, je? Ve výhledu nebylo nic než 
pozemky, až na... 

Oh, Bože. Pár bot. Dracovy černé boty z dračí kůže, to bylo všechno, co z něj zbylo. Podrážky 
byly obrácené k hradu, který Harry viděl v dálce a špičky mířily k nebi. Co se tu stalo? Kde je 
Draco a proč tu nechal boty? 

Pak Harrymu došlo, že je to pitomost. On vidí Draca, ale ten je pod neviditelným pláštěm. 
Otázkou zůstává, proč, když se pokouší schovat, neschoval si i nohy? 

Pak ho napadla odpověď. Protože nemůže. 

Draco se nezabalil do pláště ve snaze skrýt se, on prostě během úprku zkolaboval. 
Pravděpodobně omdlel. Mohlo by to být tím, že byl příliš dlouho pod Imperiem? Asi, ne. 
Darswaithe byl přeci pod kletbou celou cestu v Bradavickém expresu. I když možná, že on byl 
zvyklý být pod Imperiem... 
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Mohlo to tak být i přes to, co viděli na mapě. Pansy mohla Draca proklít, aby ho oslabila. Není 
divu, že Draco opouštěl Sovinec tak pomalu. Jestli se celou dobu s námahou snažil udržet při 
vědomí... 

„Vstávej Draco, vstávej!“ prosil Harry, ale nestalo se vůbec nic. 

V zoufalství se pokusil natáhnout a zatřást s ním, ale jediné, čeho dosáhl, bylo, že se částí těla 
dostal do laboratoře. Udělal pár kroků zpátky a přál si, aby mohl udělat víc, než jen dívat se a 
čekat. 

Dívat se a čekat... Teprve teď pochopil alespoň trochu, jaké to muselo být o Samhainu pro 
Severuse. 

Naštěstí nemusel čekat dlouho. Jako by ho Harryho poslední myšlenky přivolaly, náhle se v 
obraze objevil Snape. Jeho černý plášť se vzdouval ve větru. Jeho krok byl dlouhý a rozvážný. 
Nespěchal, nepanikařil. 

Kdyby se v tomto okamžiku kdokoli díval z hradu, vypadalo by to, že Snape je prostě jen na 
procházce. 

Mapu měl v ruce, i když ji měl pečlivě poskládanou do malého čtverečku, aby utajil její 
existenci. A zatímco kráčel po trávníku, čas od času se do ní potají podíval. 

Mířil přímo k Dracovi. 

Harry zakřičel: „Tady, přímo tady!“ a snažil se ukázat, ale ten člověk pravděpodobně nemohl nic 
ze sklepení slyšet. 

Harry si vzpomněl, jak mu učitel Lektvarů vysvětloval, že rám ukazuje jen obrázky. 

To omezení fungovalo oběma směry. Zrovna tak on neslyšel Snapea, když došel k Dracovi a 
klekl si tak, aby přes něj z hradu nebyly vidět Dracovy boty. Harry viděl Snapea, jak do těch bot 
párkrát šťouchl, ale nedočkal se žádné odpovědi. Boty se nepohnuly ani o milimetr, za celou tu 
dobu, co se Harry díval. 

Snape začal mluvit, ale jakmile se začaly pohybovat jeho rty, projížděl prsty trávou, jako by tu 
sbíral něco do lektvarů. Byl to další klam, Snape se snažil ze všech sil, aby nikdo nepochopil, že 
je tu proto, aby odvedl Draca zpátky, přestože byl teď k hradu zády. Harry byl pro jednou za 
otcovu paranoiu vděčný. Teď to bylo důležité. Nemohou Draca nechat skončit v Azkabanu, 
zvláště ne teď. Harry nevěděl, jestli to Draco udělal v sebeobraně, nebo proto, že ho někdo 
ovládal, ale to nejdůležitější bylo, že je nevinný. Nevinný. 

Neudělal to Pansy. Harry polkl, když mu došlo, že se příliš rychle rozhodl, že to Draco udělal.  
Prakticky bez důkazů, se rozhodl, že je jeho bratr chladnokrevný vrah. Samozřejmě, že měl tu 
mapu, ale ta mu přece nemohla říct, jestli je někdo pod kletbou Imperius. A nebyla dost 
podrobná. Ne dost na to, aby Harry mohl rozhodnout, že to nebyla sebeobrana. 

To, v jakém stavu se teď Draco nacházel, a celý ten jeho podivný útěk přes pozemky, to byl 
důkaz, že se stalo něco víc, než co mohli vidět. 

A oh, Bože... Co když Draco skončí v Azkabanu za zločin, který nespáchal? Bylo by to stejné 
jako se Siriem. Příšerné, absolutně příšerné. Až na to, že Draco není zvěromág, aby se mu 
podařilo zachovat si zdravý rozum. 

Harry se zatvářil rozhodně, když začal přemýšlet, jak by teď vypadal jeho Patron, kdy by použil 
hůlku. Místo toho, aby jen odehnal mozkomory, mohl by je zabít? Mohl by je vyhnat z 
Azkabanu, aby osvobodil Draca? Ne, nemohl. Světlá strana ještě pořád potřebuje místo, kde 
může věznit smrtijedy. 

387 Kapitola 68. CO BUDE DÁL



S velkým sebezapřením tyto myšlenky zahnal a prostě se jen díval na otce. Co proboha může 
Snape Dracovi říkat? Výraz učitele Lektvarů byl přísný, kontrolovaný a v jeho rysech se 
neodrážely žádné emoce. Mluvil na Draca, přestože ho nemůže slyšet? Ne, tím by Snape čas 
neztrácel. Musel se pokoušet kouzlit, aby zlomil kletbu. To, že nebylo vidět hůlku, nic 
neznamenalo. Harry už předtím párkrát viděl svého otce kouzlit bez hůlky, i když ne příliš 
často... 

Harrym začalo cloumat nerozumné pokušení. Nemohl by prostě jen napřáhnout hůlku a přikázat 
zdi, aby slyšel? Pak by věděl, co se doopravdy děje... 

Jenže to by mohlo jeho skutek přesunout od lehkovážnosti ke stupiditě, napadlo ho. Ten rám 
nebyl na zvuky udělaný. Nikdo by nemohl říct, co by se stalo, kdyby se o to pokusil, a Snape 
stejně během krátké chvilky přestal mluvit, takže to přání ztratilo na důležitosti. 

Stále otočený zády k hradu, i když napjatá linie jeho zad napovídala, že ostražitě sleduje vše, 
co by se za ním mohlo dít, učitel Lektvarů bleskově zakryl pláštěm Dracovy boty. Pak vstal, 
očistil si kalhoty, v dlani svíral pár zavřených květů. Jeho rty se znovu pohnuly, jen krátce, pak 
se otočil a odcházel přes trávník pryč. 

Proč ten člověk nevzal sebou Draca? Proč ho nenese domů? 

Draco samozřejmě v momentě, kdy mu Snape upravil neviditelný plášť, zmizel z obrázku úplně, 
takže kde teď je? 

Harry zapomněl na svá minulá předsevzetí, znovu ukázal hůlkou na zeď a přikázal: „Ukaž mi 
Draca!“ Ale obrázek se nezměnil, stále sledoval Snapea, který právě procházel kolem 
Hagridovy chatrče. 

Sledoval Snapea... 

Takže takhle to je! Nechtěl přece vidět otce, a když už jednou byla omezení na rámu 
překonána, mohlo mu to ukázat kohokoliv v dosahu. Ale jestli se celý obraz rozhodl sledovat 
Snapea, muselo to znamenat, že tam někde je i Draco... 

Jeho otec byl dalek toho, aby ukázal, že nese svého syna domů. Nechtěl, aby bylo zjevné, že 
nese někoho neviditelného. A tak použil Mobilicorpus nebo něco podobného. A jak promluvil 
poprvé, tak to pravděpodobně provedl nějaké kouzlo, aby z Draca nesklouzl plášť, zatímco 
bude levitovat. 

Snape teď zaklepal na Hagridovy dveře, a když nikdo neodpověděl, prostě vešel dovnitř. 
Pravděpodobně na to stačila jednoduchá Alohomora, protože Hagrid nebyl v magii nijak zběhlý. 
Snape čekal neobvykle dlouhou dobu, než za sebou zavřel dveře. Čekal, než za ním Draco 
vpluje celý dovnitř. Harry předpokládal, že má Snape v plánu přenést je oba domů krbem. 
Ještěže jeho otec nechal zapojit Hagridův krb do letaxové sítě... 

Najednou mu došlo, že je něco špatně. Něco důležitého. Něco, co se snažilo prorazit do jeho 
vědomí. 

Zachmuřil se a vydal se do obýváku. Přemýšlel, v čem by mohl být s krbem problém... 

Salsa, to je ono! Salsa, jejíž krabičku Draco rozbil. A ona se přece pokaždé, když se necítí  
dobře, chodí zahřát do krbu. Salsa je určitě v krbu a za chvíli tam budou i Severus a Draco... 

Harry se vrhl na kolena a rukama začal prohledávat kameny. Samozřejmě, Salsa tam byla. 
Úplně vzadu a její tělo bylo ochablé, protože tam zřejmě byla už v momentě, kdy Snape přiletěl 
krbem, aby Harrymu pomohl najít Draca. 

„Sssalsso,“ napomenul ji Harry rozzlobeně hadím jazykem, když ji vytáhl z krbu. „Kolikrát 
jsssem ti už říkal...“ 
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„Harry...“ Salsa se trochu třásla, když si otírala hlavu o jeho palec. 

Chladné kameny zazářili ohněm, objevil se Snape, a když udělal pár kroků dopředu, téměř si 
stoupl na Harryho. Harry bleskově uskočil a jeho otec, který zřejmě nesl něco neviditelného, si 
klekl, aby jemně položil Draca na podlahu. Pak zašeptal kouzlo, mávl hůlkou, stáhl plášť z 
Dracova na břiše ležícího těla a podal ho Harrymu, který ho položil stranou, protože měl v rukou 
vyděšeného hada. 

Snape probodl Harryho pohledem, i když se mezitím hůlkou dotýkal Dracova krku a zápěstí. 
„Řekl jsem ti, aby si se najedl a odpočíval, a ty tady místo toho lezeš po podlaze?“ 

Harry poznámku ignoroval, protože kromě toho, že ho bolelo oko, se cítil skoro v pořádku. Ne 
zrovna skvěle, ale rozhodně tak, aby mohl zůstat vzhůru a zjistit, co se stalo bratrovi. Ale co se 
stalo? Draco byl tak bledý! Jistě, zmijozelských chlapec byl vždycky bledý, ale teď byl skutečně 
zsinalý. 

„Co mu je?“ vyhrkl Harry, který v rukách svíral Salsu a v jeho hlase se objevila panika. 

„Když budeš tak laskavý a necháš mě, pokusím se to zjistit,“ odsekl Snape. 

Harry se rozhodl být zticha a jen dokořán otevřenýma očima pozoroval otce, jak Draca zkoumá. 
Ten sice dýchal, ale byla to slabá útěcha. Jeho dech byl téměř nepostřehnutelný. Téměř 
nedokázal zdvihnout jeho hrudník. Ale alespoň byl živý... 

Musíš to přežít, naléhal na něj v duchu Harry. Musíš, nevzdávej to... 

Snape se zhluboka nadechl, jako by mu něco došlo. V dalším okamžiku se rozhodl prozkoumat 
Dracovy otevřené oči. 

Harrymu přeběhl po zádech mráz, nebyly tady stopy po šedé, ani stříbrné, jen bílá. Dracovy oči 
byly zapadlé, někde hluboko v hlavě. Zachmuřený ještě víc se Snape naklonil dopředu k 
Dracovu obličeji a zhluboka se nadechl jeho dechu. 

„Je předávkovaný lektvarem,“ oznámil učitel. „Jmenuje se Somulus a způsobuje koma.“ 

Do háje, to znělo špatně, opravdu špatně. „A jsi si jistý, že jenom z dechu poznáš, že je to 
Somulus?“ 

Mistr lektvarů místo odpovědi jen zkřivil rty. 

„Promiň, jasně, že jsi,“ došlo Harrymu. „A… existuje nějaký protijed?“ 

„Vždycky mám jeden připravený,“ vzdychl Snape, a když si prohlížel chlapce ležícího na 
podlaze, bylo vidět, že má starosti. „Ale problém je v tom, že nereaguje normálně. Neměl by 
být ani náhodou tak bledý.“ 

Harry zalapal po dechu: „Myslíš si, že je alergický?“ 

„Dracovy symptomy tomu neodpovídají. Ale odpovídají tomu, že mu ten lektvar byl podán v 
době, kdy byl pod vlivem nějakého kouzla nebo spíš nějaké kletby. A já nedokážu říct jaké. Už 
byla odstraněna a nezůstal žádný důkaz, že byla použita.“ 

„Není žádný důvod, proč by si Draco vzal vědomě takový lektvar a vystavil se útoku,“ poukázal 
Harry. „To je pro mě dostatečný důkaz.“ 

„Samozřejmě,“ zamumlal Snape a dotkl se zápěstím Dracova krku. 

Harryho oči kmitaly z Dracova bezvládného těla k otci a nazpátek. Měl pocit, že Snape něco 
tuší. Harry viděl v záři těch temných očí pochopení. Děje se tu něco divného... 
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Co když byl Draco na pozemcích pronásledován? Ale ne, mapa nic takového nenaznačovala. 
Ale stejně, pokud se Draco nepředávkoval sám, musel s ním někdo být. Údiv v otcových očích 
Harrymu říkal, že ani on neviděl nikoho, kdo by kráčel po školních pozemcích. 

Ale to nejdůležitější teď bylo přivést Draca k normálu. „Bude v pořádku?“ zašeptal Harry úplně 
vyschlým hrdlem. „Bude ten protijed na Somulus fungovat, když ho ta kletba pokazila?“ 

„Ale ona ho nepokazila,“ namítal Snape. „Ona ho neuvěřitelným způsobem zesílila.“ učitel 
Lektvarů se zachmuřil. „Nicméně se domnívám, že jediná věc, kterou můžeme udělat, je podat 
mu protijed.“ 

Harry vyskočil a zastrčil Salsu do kapsy. Jeho had bude v pořádku, a i kdyby ne, Draco je 
důležitější. 

Snape položil ruku na Dracovo čelo, dlouhými prsty ho pohladil po vlasech. „Zelený napěněný 
lektvar v trojhranné lahvičce, pátý zleva v druhé polici.“ Požádal tichým šepotem a mávl 
hůlkou, aby otevřel skříňku s lektvary. 

Harry nebyl příliš překvapený, že Snape lektvar pečlivě zkontroloval předtím, než ho Dracovi 
podal. Ale byl překvapený, že ještě před tím, než lahvičku otevřel, zaváhal a řekl: „Buď 
připravený, Harry. To, co teď Draca sužuje, je koma daleko hlubší, než to, které běžně Somulus 
vyvolává. Nejsem si jistý, jestli protijed bude fungovat tak, jak očekáváme.“ 

Harry krátce přikývl. „Jen to prostě... udělej,“ zaprosil. 

Snape přikývl, naklonil se a jemně otevřel Dracovy rty. 

Harry zadržel dech a když ani po šesti kapkách jeho bratr nevykazoval žádnou změnu, hlasitě 
vydechl. 

Snape postřehl jeho ustaraný pohled. „To nejlepší, v co můžeme doufat je, že protijedu prostě 
jen bude trvat o něco déle, než začne fungovat.“ 

„To nejlepší?“ zachraptěl Harry. 

Snape se naklonil, podebral Draca pod rameny a koleny, aby ho zdvihl. „Ano,“ odpověděl a 
jeho hlas byl stále vážný. „Buď připraven čelit i horším věcem. Pravda je, že pokud ta kletba 
vyvolala nějakou změnu vědomí, pak Dracův mozek mohl být ve velmi zranitelném stavu v 
momentě, kdy mu byl lektvar podán, a v tom případě by pravděpodobným výsledkem 
kombinace těchto dvou věcí bylo poškození mozku.“ 

„Poškození mozku,“ zopakoval Harry a z té myšlenky se mu dělalo zle. „Ale madam Pomfreyová 
to bude umět uzdravit, že ano?“ 

„Možná,“ připustil Snape, ačkoli, jak tak mířil do ložnice, s Dracem bezpečně uloženým v 
náručí, vrtěl hlavou. „To překonáme, Harry, ale to, co mi teď dělá největší starosti, je...“ Snape 
se náhle odmlčel. 

„Co?“ naléhal Harry a rukou zachytil otcovu paži, když prošli dveřmi do ložnice. „Řekni mi to, 
tati. Prosím.“ 

Učitel Lektvarů si odkašlal, když si prohlížel ruku, která ho zastavila, ale pak k němu vzhlédl a 
chraptivě přiznal: „Moje největší obava teď je, že pokud ta kletba, která ho zasáhla, byla silná, 
pak... Harry... je mi líto, že ti to musím říct, ale je možné, že se tvůj bratr už nikdy neprobudí.“ 

Kapitola 69. ZNETVOŘENÝ

Když Snape vešel do ložnice svých synů a uviděl zeď, na které měl viset začarovaný rám, 
strnul. Kouzlo bylo stále ještě aktivní a dělalo to, co mu Harry přikázal, ukazovalo Draca. Ale 
teď, když byl Draco tady, bezpečně spočívající ve Snapeově náručí, vypadala zeď spíš jako 
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zrcadlo odrážející obraz jich tří. 

Severus se chvíli jen udiveně díval, pak se ale zlostně otočil na Harryho: „nemám ani čas, ani 
náladu to s tebou teď řešit, takže to z té zdi prostě odstraň.“ 

Harry bleskově přikývl, i když si nebyl úplně jistý, jak to má udělat. 

„Hned, kdyby to šlo!“ vyštěkl jeho otec 

Harry se s hořícími tvářemi otočil, zaujal stejný postoj jako předtím, ačkoli teď se samozřejmě 
nemohl opřít. Položil dlaň tam, kde si myslel, že by měl být rám, hůlku držel pod stejným úhlem 
jako prve a díval se na odznak na svém vlastním odraze, aby tak uvolnil svou hadí řeč. Pak 
zašeptal: „Buď takový, jako jsssi byl přřředtím,“ a doufal, že to bude fungovat. 

Bohudíky ano. Harry se díval, jak se zeď zpevňuje a objevuje se na ní visící rám. 

Když se otočil, viděl, že Snape mezitím položil Draca na nerozestlanou postel a sedl si vedle 
něj, jako by chtěl držet stráž u mrtvého. Harry ale věděl, že to tak není, že je jeho otec jen 
zamyšlený, zvažuje, co vlastně vědí o dění v Sovinci a také co bude dál. Nechtěl ho vyrušit tím, 
že by si sedl vedle něj, ale chtěl být blízko, až se Draco probudí. 

Zahnal myšlenku na to, že správné slovo by možná mělo být jestli… jestli se Draco probudí. 

Zdvihl ruku, že si přivolá z jídelny křeslo, ale pak mu došly dvě věci najednou. Zaprvé, že je tak 
unavený, že zapomněl na otcův příkaz neukazovat magii bez hůlky – a vážně poslední věc, 
kterou chtěl, bylo dát otci další důvod, proč se na něj zlobit – a za druhé, že po té, co všechny 
síly napjal k tomu, aby rám fungoval, jak by chtěl, jeho magie je slabá a roztřesená. 

Ale možná, že to bylo tím, že se tak Harry sám cítil potom, co zrychlil svůj čas. Otec ho sice 
rehydroval, ale jeho tělo se ještě pořád cítilo jako po několika dnech bez spánku a jídla. 

Nicméně stejně mu připadalo jednodušší přinést si křeslo, které chtěl. Zvláštní, že za jistých 
okolností je lehčí udělat něco fyzicky než za pomoci magie. 

Vypadalo to, že Snape ani nepostřehl, že Harry odešel. 

Když se Harry vracel z jídelního koutu, v krbu vybuchly plameny a objevila se Brumbálova tvář 
zachmuřená obavami. „Harry, jsi v pořádku?“ 

„Jo,“ přikývl Harry, položil křeslo na zem mezi sebe a ředitele. Bylo mu jasné, že s tím, jak jeho 
oko vypadá, těžko může tvrdit, že je všechno v nejlepším pořádku. To, jak mu v něm pulzovalo, 
mu připomenulo, že by si na něj měl znovu dát led, ale když Brumbál znovu promluvil, zahnal 
tyhle myšlenky stranou. 

„Je tu se mnou slečna Grangerová a pan Weasley. Mají o tebe obavy a já teď chápu proč. Je za 
tu modřinu zodpovědný pan Malfoy?“ 

Harry se nadechl, že odpoví, ale nebyl si jistý, co má říct, a tak to vyřešil jednoduše. „Myslím, 
že byste si měl promluvit s mým tátou,“ řekl poněkud nejistým hlasem, jak přemýšlel nad tím, 
jak z téhle bryndy Draca vytáhnou. „Ale řekněte Ronovi a Hermioně, že jsem v pořádku a že by 
sem právě teď neměli chodit. Severus se o všechno postará. A taky jim řekněte, ať nikomu 
neříkají o mém oku. Oni nevědí, co se stalo. Řekněte jim, že nevědí, co se stalo!“ 

Brumbál si ho zblízka prohlédl a pak pomalu přikývl. „Dobrá, pro tentokrát budu akceptovat tvá 
přání, ale stejně si o tom všem chci důkladně promluvit s tvým otcem.“ 

„Ano, pane,“ zamumlal Harry a upustil svůj neviditelný plášť na zem. Doufal, že si toho 
Brumbál nevšimne... jenže jaká byla šance, že Albusovi Brumbálovi něco unikne? „Děkuji, 
pane,“ dodal a změnil pozici tak, aby zakryl výhled na mnohobarevnou tkaninu. 
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„Moment,“ zamumlal ředitel a jeho obličej zmizel. Harry doufal, že se Brumbál nakrátko 
rozloučil, aby mohl propustit Rona a Hermionu a že tak učiní dřív, než ti dva stačí vyžvanit na 
Draca ještě něco. Bleskově nacpal neviditelný plášť do kapsy. Když se ředitel vrátil, položil 
Harrymu rozvážně a v klidu naprosto nečekanou otázku. „Byl jsi před chvílí venku ze sklepení?“ 

„Ne,“ popřel to okamžitě Harry. Bože nakonec bude z Pansyiny vraždy obviněn on! „Proč si, pro 
všechno na světě, myslíte, že jsem byl?“ 

„Takže je normální, že se procházíš po sklepení ve školním hábitu?“ 

Harry téměř zaúpěl, když mu došlo, že to je trochu divné. „Jen jsem si ho zkoušel,“ lhal 
bezostyšně. „Je nový, Severus mi ho dal. Co si myslíte o tom odznaku? Není podle bradavických 
pravidel, myslíte, že ho tak budu moct nosit?“ 

„Pokud se na tom dohodli ředitelé tvých kolejí, předpokládám, že ano,“ odpověděl Brumbál 
tónem, ze kterého bylo jasné, že si je vědom toho, že je manipulován a také že už toho má 
dost. „Musím ihned mluvit se Severusem.“ 

„On má hodně práce, nejsem si jistý, že s vámi teď může mluvit...“ 

Za zády se mu ozval známý hlas. „Harry, běž si sednout ke svému bratrovi. Budu hned zpátky.“ 

Harry se na svého otce podíval pochybovačně, ale pak se i s křeslem vydal do ložnice, dveře 
nechal schválně pootevřené, měl pocit, že si toho Snape musel všimnout a že pokud nic 
nenamítá, znamená to, že mu nevadí být slyšen. 

„Bratr?“ zeptal se ředitel. „Není to poněkud přehnané? Ale na tom teď nezáleží. Je mou nemilou 
povinností tě informovat, že ve tvé koleji došlo k úmrtí. I když mi něco říká, že to pro tebe 
nebude až tak šokující zjištění.“ 

„To jste špatně informován, pane řediteli,“ odsekl chladně Snape. „Samozřejmě, že to pro mě je 
šokující zjištění...“ 

„Pan Malfoy tu teď samozřejmě je s vámi,“ přerušil ho Brumbál. „Nicméně byl jsem informován, 
že tu nebyl chvíli před tím, než slečna Parkinsonová zemřela pádem ze Sovince. Ta slečna 
Parkinsonová, kterou už před několika měsíci téměř zabil.“ 

Harry se natáhl, a zatímco poslouchal, pevně sevřel Dracovu ruku. 

„Už jste informoval rodinu?“ zeptal se Snape, jako by přeslechl Dracovo obvinění. 

„Severusi...“ 

„Nebo to mám udělat já jako ředitel její koleje?“ nenechal se Mistr lektvarů přerušit. 

„Nevypadáš nijak překvapeně, když slyšíš, že je to slečna Parkinsonová, kdo zemřel!“ ostře ho 
káral Brumbál tak nahlas, že Harry usoudil, že už nemluví z krbu, ale musí být uvnitř sklepení. 
„Zřejmě o té věci už víš, takže jak mám věřit, že nevíš nic o vylomeninách pana Malfoye, 
kterých se dopustil dnes odpoledne?“ 

„Pan Malfoy,“ zařval Snape, „právě teď leží v kómatu způsobeném lektvarem, které se nedá 
pořádně prozkoumat, protože na něj byla seslána kletba, po které téměř zemřel. Takže o jeho 
vylomeninách vůbec nic nevím, kromě toho, že předtím uhodil Harryho!“ 

„A nedokazuje to, že ten chlapec je nebezpečný?“ pokračoval Albus varovně tichým hlasem, 
zatímco došel až k učiteli Lektvarů. „Vím, že už si ho dlouho přeješ zachránit z vlivu jeho 
ďábelského otce, ale teď přece musíš vidět, že tvoje úsilí je k ničemu. On je větší přítěž, než si 
můžeme dovolit...“ 

„Je to můj syn,“ vztekal se Mistr lektvarů. 
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„Vím, že bereš své otcovství velmi vážně, Severusi, ale nezašly věci příliš daleko? Uhodil 
Harryho, uhodil toho, koho přísahal chránit výměnou za to, že my budeme chránit jeho!“ 

„A také se z toho bude zodpovídat,“ slíbil Snape. „Pokud toho bude schopen. Albusi, ten 
chlapec tu leží nemocný a možná se nikdy nevzbudí!“ 

Vypadalo to, že ředitel konec věty neslyšel. Pokračoval nezměněným tónem: „Měl by se 
zodpovídat i z toho co udělal slečně Parkinsonové...“ 

V momentě, kdy Snape a ředitel vešli do ložnice, Harry vyskočil. „Draco říkal, že se to stane!“ 
vybuchl a nebyl schopen svůj vztek potlačit. „Říkal, že pokud bude kdokoli obviněn z vraždy, 
budou potřeba důkazy, ale že v jeho případě ho už jen příjmení pošle přímo do Azkabanu! Chtěl 
bych vědět, kde máte důkazy o tom, že to udělal!“ 

Brumbál Harryho sjel pohledem, pak ale svou pozornost obrátil zpět k chlapci ležícím na 
posteli. „A není ten stav, ve kterém se nachází, tvoje dílo? Není to poslední zoufalý pokus, jak 
ho zachránit před spravedlností?“ 

„O jaké spravedlnosti to mluvíte?“ zařval Harry. „Vždyť už jste ho odsoudil!“ 

„To není pravda,“ napomenul ho Brumbál vážným hlasem. „Pan Malfoy je bradavický student a 
člen kouzelnické komunity, bude mít řádný proces. A teď mi, Severusi, odpověz.“ 

„Přestože mě vaše bezvýhradná důvěra těší,“ vrčel zakaboněný Snape, „nemám ve zvyku 
podvádět vás!“ 

Ale Albuse to nezastrašilo. „Ty sám jsi toho chlapce označil za syna. Těžko se na mě můžeš 
zlobit, když tě podezírám, že bys udělal cokoli, abys ho ochránil. A ty jsi přeborník v 
podvádění!“ 

„Po těch letech jako váš zvěd bych měl být!“ zařval vztekle Mistr lektvarů. „Věřte si, čemu 
chcete, to je vaše právo. Pravda je, že Draco byl předávkován Somulusem, ale ne mojí rukou. 
Podal jsem mu protijed, který pokud bude fungovat, pak se zpomaleným účinkem. Domnívám 
se, že už jsem se vám zmínil, že byl před tím proklet téměř k smrti?“ 

Brumbál vypadal, že nad tím přemýšlí. „Dobře tedy, Parkinsonovi už byli informováni...“ 

„Vy jste jim poslal sovu, že jejich dcera zemřela?“ 

„Harry,“ napomenul ho Snape. „Jsem si jistý, že jim Albus poslal sovu, jen aby jim oznámil, že 
se s nimi potřebuje neodkladně sejít.“ 

„S námi“ opravil ho ředitel. „Nicméně, předpokládal jsem, že budu potřebovat nějaký čas, 
abych si věci ujasnil, takže jsem sovu zpomalil kouzlem. Vzkazu bude trvat déle než obvykle, 
než bude doručen. Také jsem si svolal ostatní sovy, abych se ujistil, že žádná z nich neodletí, 
dokud jim to nepovolím. Musím vědět, čemu tady čelíme dříve, než se to dozví většina 
kouzelnického světa.“ Pak se ředitel odmlčel, pohlédl na bledého a bezvládného Draca ležícího 
v posteli. „Tak mi to, Severusi, zkus vysvětlit.“ 

„Udělám, co je v mých silách, pane řediteli,“ Snape se s povzdychnutím posadil vedle 
zmijozelského chlapce. „Vypadá to, že celý tenhle incident je vyplněním věšteckého snu.“ 

„Ano, zdálo se mi o tom,“ vmísil se Harry. „Jenže jsme nepochopili, co se stane. Ale ať už se 
stalo cokoliv, byl to osud.“ 

„A ty si myslíš, že pokud někdo vyplní proroctví, není vinen? Tak to ale není,“ poklepal Brumbál 
Harrymu zlehka po rameni. 

Harry se odtáhl. Chtěl říct, že je nevinný ten, kdo jednal v sebeobraně, nebo pod Imperiem, ale 
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nechtěl přiznat, že Draco byl s Pansy v Sovinci sám. Bude lepší, když to udrží v tajnosti tak 
dlouho, jak jen to půjde. Vztekle odsekl: „Vy jste jen naštvaný, že mě praštil, a chcete ho poslat 
do Azkabanu...“ 

„Albus by nechtěl vidět nevinného chlapce na cestě do vězení,“ prohlásil Snape. „Ano, pane 
řediteli, nevinného. Když uspořádáme všechna fakta, je to jediný závěr, ke kterému můžeme 
dojít. Měli jsme věřit v Dracovu vinu, věci byly přichystané tak, aby se to zdálo jasné. Ale 
obžaloba a soud by hrály Luciusovi do karet.“ 

Byla to past… někdo to na Draca nastražil, to má jeho otec na mysli... 

Harry krátce přikývl. Samozřejmě, že to bylo na Draca nastražené. Někdo mu podal Somulus. 
Někdo, kdo chtěl, aby Draca našli a vypadalo to, jako že utíká z místa činu. 

„Takže Lucius se ho pokusil dostat do Azkabanu?“ zeptal se Harry nahlas. To je příšerné. Celý 
Lucius, další hrůza, která bude Dracovi ležet v hlavě. Jako by nestačilo, že muž, který ho 
vychoval, si teď přál jeho smrt. Draco o tom příliš nemluvil, ale z toho mála, co zmijozelský 
chlapec prozradil, Harry věděl, že ho Luciovo chování hluboce zraňuje. A teď se možná Draco už 
nikdy neprobudí. To by se Luciovi možná líbilo. I když jak zná Luciuse... 

„O, Bože. Co když Dracovi už nikdy nebude lépe? Mohl by Malfoy trvat na tom, aby stejně 
stanul před soudem?“ Harry sevřel ruce v pěst. „Nemohou ho poslat do Azkabanu v tomhle 
stavu, že ne, neměl by proti mozkomorům nejmenší šanci...“ 

„Velmi pochybuji, že by v Luciových plánech byl zahrnut Azkaban,“ odpověděl Snape, a zatímco 
hladil Draca po vlasech, s trhnutím mu došlo, že nenabídl řediteli místo k sezení. Když zjistil, že 
se Brumbál sám od sebe posadil do křesla, které si před tím přinesl Harry, zatvářil se rozezleně.

Harry se díval na svoji postel, ale neměl nejmenší náladu se posadit. Téměř začal znovu chodit 
po pokoji sem a tam, jenže se obával, že bude vypadat nervózně, a to nechtěl. 

„Máme málo konkrétních informací, ale předpokládám, že plán byl takový,“ začal Snape tiše 
vysvětlovat. „Lucius ho chtěl dostat z ochrany školy od okamžiku, kdy nám Draco přinesl 
Harryho hůlku. Jeho plány v tomto ohledu selhaly, díky vaší rychlé intervenci v případě Dracova 
zplnoletnění a díky tomu, jak jste pomohl uklidnit situaci kolem konfliktu vzniklého při hodině 
Lektvarů.“ 

Albus zavrčel a prohlédl si Mistra lektvarů chladným pohledem. „Navrhuji ti, abys přestal s 
lichocením. Možná, že jsem starý, ale ještě jsem nepřišel o rozum. Ten konflikt, jak jsi to tak 
jemně nazval, stál pana Malfoye téměř vyloučení a to z dobrého důvodu. Víš, jak bylo těžké 
donutit školní radu, aby se na věc podívali z mého úhlu pohledu, když chlapcův vlastní otec 
trval na vyloučení s tím, že studenti nebudou v bezpečí, dokud tu Draco zůstane?“ 

„A s jakým zájmem to říkal,“ vrčel Snape. „Jako by hluboce litoval toho, že Draco přijde o 
vzdělání, přestože jediné, co chtěl, bylo vytáhnout ho z Bradavic, aby ho mohl dovléct před 
Voldemorta a zabít! A jak nakonec změnil důvod pro vyloučení, použil tak hloupý důvod, jako že 
před tím žádný zplnoletněný student nikdy školu nenavštěvoval. Nebo nepřítomnost při 
vyučování, přestože to bylo především jeho tvrzení, že je Draco příliš nebezpečný na to, aby 
mohl být s ostatními studenty.“ 

„Neovlivní mě ani tvůj vztek, ani pobouření,“ oznámil mu chladně Albus. „Je neštěstí, že se 
Lucius směl vrátit do rady poté, co on sám ohrožoval studenty, ale když už se to stalo, bude 
znovu trvat na vyloučení. Pokud si přeješ, abych uvěřil v chlapcovu nevinu, možná bys měl se 
mnou probrat spíše důkazy, jak o nich mluvil Harry.“ 

„Takže je vinen, dokud se nedokáže opak?“ namítal Harry. „Už na základní škole jsem se to učil 
obráceně, ale z vlastní zkušenosti vím, že v kouzelnickém světě je spravedlnost poněkud 
pochybná! Sirius doteď nebyl očištěn, a to nemluvím o tom, že i já jsem se dostal do situace, 
kdy mi hrozilo, že moje hůlka bude zlomena nebo něco podobného.“ 
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„To už by stačilo,“ přerušil ho Snape unaveným hlasem. „Ten svět je jaký je, v dobrém i ve zlém. 
Ředitel má pravdu. Jediný způsob, jak můžeme Dracovi pomoci, je zaměřit se na důkazy. Takže 
tedy,“ Mistr lektvarů se na chvíli odmlčel, jako by se pokoušel srovnat si myšlenky a pak 
pokračoval. „Jak sám dobře víte, Draco od okamžiku, kdy za vámi po Samhainu přišel, 
úzkostlivě poslouchal naše příkazy. Spřátelil se s Harrym a máte moje slovo, že mu to Harry 
nikterak neusnadňoval. Ale Draco se nenechal odradit. Svolil k tomu, že tu bude zavřený, a 
dělal co mohl, aby přesvědčil svou kolej. Popravdě spolupracoval tak dobře, že když se ukázalo, 
že kouzlo pokrevní ochrany vylučuje možnost použití kouzla, které mě upozorňovalo na to, že 
jeden z chlapců opustil můj byt, nebyl jsem tím přehnaně znepokojen...“ 

„Ty sis na nás dal alarm?“ prskal Harry vzteky. „To je... to je tak...“ 

„Zmijozelské, předpokládám, že je to slovo, co hledáš,“ poznamenal Mistr lektvarů suše. 
„Samozřejmě, že jsem si na vás dal alarm. Šestnáctiletí nejsou obvykle moc dobří při 
překonávání pokušení, ale když jsem zjistil, že to nemůže fungovat zároveň s kouzlem pokrevní 
ochrany, upustil jsem od toho. A pak jsem také dost pochyboval, že by ses chtěl vyplížit, když ti 
nefungovala magie – sice jsi lehkomyslný, ale nejsi úplný pitomec. A Draco byl po celé týdny 
naprosto poslušný...“ Snape pokrčil rameny. „Ale abychom se dostali dál. Lucius musel zjistit, že 
na to, aby dostal Draca, musí použít silnou zbraň. Proto Draco dostal dopis zdánlivě od Pansy, 
což byla záminka, jak ho dostat ze sklepení...“ 

Harry zaprotestoval, zděšený tím, že Snape prozradil příliš, ten ale klidně pokračoval.
„Základní plán určitě byl unést ho z Bradavic v momentě, kdy opustí moje pokoje, ale pro 
případ, že by se něco zvrtlo, Lucius nachystal okolnosti tak, aby zajistil, že Draco bude odveden 
mimo naše ochrany, aby mohl být poslán do vězení. Tudíž dříve než byl uskutečněn ten plán s 
únosem, byl Draco zapleten do smrti jiného studenta. Potom by se Draco dostal do péče 
ministerstva...“ 

„A zbytek by už zvládly úplatky,“ dokončil zamyšleně Brumbál. „Zní to rozumně, Severusi, ale 
nemáš proto žádné důkazy.“ 

„Ne tak zcela,“ opravil ho Snape, a jak zavrtěl hlavou, zakryl mu obličej pramen černých vlasů. 
„Už jsem se dřív setkal s podobnými Luciovými triky. Smrtijedi mezi sebou bojovali o moc tím, 
že se jeden pokoušel zdiskreditovat druhého. Jejich intriky byly takové, že tahle je proti tomu 
ubohá. Věř mi, Albusi, že odhalení nebylo to nejhorší, čemu jsem v té bandě čelil.“ 

Harry došel k otci, položil mu ruku na rameno a přál si, aby ho svým dotekem dokázal utěšit, 
tak jako se on očividně pokoušel utěšit Draca... 

„Myslím, že tohle dílo můžeme připsat Luciusovi,“ zamumlal Snape uvažujíc nahlas. „Nic jiného 
nedává smysl. Představme si, že by Draco vraždil. Myslíš, že by se pokusil vyhnout zatčení tím, 
že by sabotoval svůj vlastní útěk na sebe seslanou kletbou a lektvarem? A jak by sám ze sebe 
mohl sejmout tu kletbu – protože ta sňata byla – po té, co by se předávkoval Somulusem, který, 
jak víš, funguje okamžitě?“ 

Ředitel si hladil vousy a zjevně pečlivě zvažoval všechny další možnosti. „A co když ze sebe ten 
mladý muž sňal tu kletbu sám a pak si vzal ten lektvar?“ 

„Ne. Somulus reagoval dohromady s kouzlem,“ řekl Snape s takovou lítostí, až to Harryho 
donutilo zesílit stisk svých prstů. Chtěl říct, že všechno bude v pořádku, ale znal svého otce 
příliš dobře na to, aby věděl, že ho neuklidní nesmyslnými frázemi. Víc než cokoli jiného byl 
Severus realistický. 

A také dobrý stratég, čehož si ředitel byl samozřejmě velmi dobře vědom. „Ale máme na to 
jenom tvoje slovo, že?“ 

„Albusi, jestli znovu naznačuješ, že lžu...“ 

„Ne,“ zavrtěl Albus hlavou. „Jen jsem chtěl říct, že ať už na mladého pana Malfoye zaútočil 
kdokoli, nebyl si vědom toho, že způsob, kterým svůj čin vykoná, nás upozorní na jeho 
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existenci.“ 

Snape přikývl. „Někdo, kdo byl součástí Luciusova plánu. On sám by takovou chybu neudělal.“ 

„To ne,“ souhlasil ředitel. „A ten další člověk není smrtijed, nebo jím není dlouho. Je to 
kouzelník, který netuší, jak schopný doopravdy jsi, někdo, kdo tě nezažil jako Voldemortova 
Mistra lektvarů.“ 

Harrym tenhle popis jeho otce trochu škubl. 

„Pak to byl student a možná ne jeden,“ rozhodl Snape, setřásl Harryho ruku a vrčel, „student, 
který si myslí, že stačí rozetřít Dracovi po rtech a zubech pár rozdrcených bylinek, aby Somulus 
byl zamaskován. My všichni jsme si měli myslet, že ztratil během svého útěku vědomí.“ 

„Vypadá to tak,“ souhlasil ředitel. 

Harry se posadil na svou postel a pozoroval oba dospělé. „Takže Luciusův plán selhal? Můžeme 
dokázat, že to na Draca bylo nastražené?“ 

„Nemáme žádný přímý důkaz o tom, že byl Draco proklet,“ připomněl mu Snape. „Ten, kdo 
kletbu seslal, zakryl dobře svoje stopy.“ 

„Jo, a co ten Somulus?“ 

Snape se na něj rychle podíval. „Ten už byl metabolizován. Nemáme nic než moje svědectví, 
které bude považováno za předpojaté a tendenční.“ 

„Ale vždyť je pořád v kómatu! To přece něco dokazuje!“ 

„Ne, dokud nedokážeme, kde k němu přišel.“ 

Harry se rozzlobil. „Ale také neexistuje žádný skutečný důkaz proti Dracovi,“ křičel, rozhodnutý 
neříct o mapě živé duši. „Takže já jenom přesvědčím Rona a Hermionu, aby neprozradili, že 
opustil sklepení...“ 

„Tak to ti přeji mnoho štěstí ve tvém snažení,“ zamumlal Snape a sevřel obě Dracovy ruce do 
svých. 

„Poslyš, já vím, že nenávidíš Nebelvír z principu, ale moji přátelé nejsou zas až tak špatní...“ 

„Tvoji přátelé vědí, že je Draco zodpovědný za tvoje oko,“ odsekl Snape. „A víš, čeho byla ta 
namyšlená Grangerová schopná, když si posledně myslela, že jsi tu v nebezpečí. A to nemluvím 
o tom, že Weasleyova nenávist k Dracovi je čitelná z každého jeho slova. Myslím, že oba tvoji 
přátelé budou nadšeni, pokud bude Draco zavřený někde daleko, aby tě už nikdy nemohl 
ohrozit!“ 

Ředitel si odkašlal: „Takže pan Malfoy tě ohrožuje, Harry?“ 

„Ne, on je skvělý,“ odsekl Harry. 

Ředitel se na něj díval přes svoje půlměsíčkovité brýle neproniknutelným pohledem. 

„Podívejte, není dokonalý,“ připustil Harry. „Je sebestředný a někdy mi jde neuvěřitelně na 
nervy a pak taky podívejte se na moje oko. Ale to byla jen taková normální bratrská záležitost. 
Musíte mi věřit, pane profesore! To co se stalo Pansy, to je Luciusovo dílo. Nebo někoho jiného. 
Ale Draco ji určitě nezabil, určitě ne.“ 

„Naneštěstí,“ protáhl Snape, „ti spiklenci budou schopni vytvořit důkaz o opaku. Dracova hůlka 
se ztratila.“ 
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Harry vzdychl. 

„Možná, že už ses o tom mohl zmínit před tím,“ poukázal ředitel. 

Mistr lektvarů se na něj zle podíval. „Zjistil jsem to v Hagridově chatrči, když jsem tam byl s 
chlapcem, ale pak jsem byl zaměstnaný spoustou jiných věcí!“ 

Harry cítil, jak se mu potí ruce, a pokusil se najít z toho bahna nějakou cestu ven. „A nemohli 
bychom to použít jako důkaz o tom, že byl Draco mimo sebe? On by přece nikdy neztratil 
hůlku! Je jasné, že mu ji...“ 

Harryho námitky přerušil Brumbálův tichý hlas. „Obávám se, že bude předpokládáno, že po té, 
co tu dívku zabil, zpanikařil a hůlku ztratil.“ 

„Ale on ji nezabil.“ 

Když na to ředitel nic neřekl, cítil se Harry dost zoufale, ale nedostal příležitost o tom dlouho 
přemýšlet. Snape strnul, a jeho černé oči si prohlížely chlapce ležícího na posteli ještě pozorněji 
než dosud. „Měl jsem pocit, že jsem zahlédl...“ 

„Co?“ naléhal Harry. „Co?“ 

Mistr lektvarů se naklonil dopředu, a když položil ruce na Dracův hrudník, trochu se mu třásly. 
„Díky Merlinovi! Myslím, že se začíná hýbat.“ Ještě chvíli zůstal nad Dracem nakloněný, pak se 
ale rozhodl, že bude možná lepší nechat mu dost prostoru a postavil se vedle Harryho. 

„Můj Bože,“ vzdychl Harry a žaludek se mu svíral nervozitou. Pokusil se ten pocit zabít 
pořádnou dávkou naděje. „Je to teprve patnáct minut, co jsi mu dal ten protijed, to je dobré 
znamení ne? To by mohlo znamenat, že by nemusel mít to poškození mozku, o kterém jsi 
mluvil!“ 

„To záleží na typu kletby, která na něj byla použita,“ připomněl mu Snape napjatým hlasem. 
„Pokud její součástí bylo ovládnutí mysli, můžeme očekávat nějaké následky.“ 

Ředitel si odkašlal, a poprvé byla v jeho hlase slyšet lítost. „Můj ty smutku. Imperius a Somulus 
to by vážně mohla být neuvěřitelně špatná kombinace.“ 

„Dá se to tak říci,“ zamumlal Snape, a jak se tak díval na svého churavějícího syna, byly i jeho 
oči čím dál tím ustaranější. 

Najednou se Dracův dech změnil, otevřel pusu, jako by lapal po vzduchu, a s námahou se 
nadechl poprvé, podruhé, potřetí... vypadalo to, že tělo tomu přivyklo a Draco začal dýchat 
pravidelně, hrudník se mu zdvihal nahoru a dolu v povzbudivém rytmu. 

Harry to nemohl vydržet. „No tak, Draco, vstávej! Dělej, vzbuď se!“ šeptal nervózně. „Všechno 
bude v pořádku, Severus i já stojíme za tebou...“ 

Mistr lektvarů vzal Harryho kolem ramen a přitáhl si ho k sobě, zatímco čekali na nějakou 
známku toho, že Draco přichází k sobě. 

Uběhl další okamžik a trval celou věčnost. 

Pak se zachvěly Dracovy prsty a trošku pohnul nohama, vypadalo to, že přichází k vědomí, že 
se vzbudí, že bude žít... 

Pak najednou se najednou bez dalšího varování vymrštil do sedu a spustil ten nejpříšernější 
křik, který kdy Harry slyšel. 

„Jau, do hajzlu, jauuu!“ křičel Draco v momentě, kdy se mu podařilo vzpamatovat se natolik, 
aby mohl promluvit. „Dejte to pryč, dejte to pryč!“ Rukama si sahal někam na zátylek, 
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rozzuřeně něčím škubal a pak něco s obrovským vztekem zahodil přes celou místnost pryč. 
Leželo to tam, nebeská modř na šedých kamenech. 

Tyrkysová modř. 

Ale Draco stále křičel a teď se ze sebe snažil strhat košili. Několik knoflíků upadlo, jak s nimi 
trhal. 

„Uklidni se!“ naléhal na něj Snape zvýšeným hlasem. „Co se děje?“ 

„Ten zatracený amulet se mě pokouší spálit na uhel!“ ječel Draco a vzteklým pohledem hledal 
Harryho. „Tos mi teda neřekl, že se to může takhle rozpálit! Vánoční dárek, který...“ Pak si 
zřejmě všiml toho, jak Harry vypadá. „Do háje, promiň mi to oko.“ 

Vynadat ti můžu potom, pomyslel si Harry. „Ten amulet tě začal pálit, když...“ Ó Bože, ještě 
pořád je tu ředitel a uslyší každé slovo! Harry rozhodně neměl v plánu připustit, že Draco 
nejenom dostal dopis od Pansy, ale ještě ke všemu odešel ze sklepení, aby se setkal právě s ní. 

Jenže tohohle kostlivce ze skříně vyndal sám Draco. Jak tak seděl na své posteli, neviděl 
ředitele, který mu stál za zády. 

„Je Pansy v pořádku?“ zeptal se naléhavě. 

Snape se zadíval na Harryho výhrůžně, pravděpodobně proto, aby nechal situaci řešit jeho. 

„A proč se ptáš?“ zeptal se Mistr lektvarů a z jeho hlasu by nikdo nepoznal, že se stalo něco 
špatného. 

Draco se otřásl, a když to začal vysvětlovat, svíral rukama pevně přehoz: „Protože jí prokleli 
taky! Je v pořádku?“ 

„Kdo ji proklel?“ naléhal Snape. „O kom to mluvíš?“ 

„Já nevím!“ ječel Draco. „Řekni mi, co je s Pansy! Měla v obličeji příšerný výraz! Byli jsme tady 
dole v jedné komoře, a pak se za mnou otevřely dveře... A jediné, co vím, že ten amulet se 
probral k životu právě, když ji zasáhl proud žlutého plamene. A dřív než jsem se stačil otočit, 
cítil jsem, že zasáhli i mě, a pak už jsem se vzbudil tady. Takže co je s ní?“ 

„Draco...“ z otcova hlasu Harry pochopil, co bude následovat. 

Ale byl to ředitel, který vstal a došel do Dracova zorného pole, kdo dokončil větu. Pozorně 
chlapce zkoumal, zatímco říkal: „Obávám se, pane Malfoy, že vám musíme sdělit, že slečna 
Parkinsonová byla před chvíli nalezena mrtvá u paty věže, ve které je Sovinec.“ 

Draco vytřeštil oči a ohryzek na krku mu začal poskakovat, jak polykal, aby mohl promluvit. 
„Co... co... cože? Mrtvá?“ koktal a z jeho tváře bylo patrné, že je v šoku, přehoz sevřel takovou 
silou, že ho téměř roztrhl. 

Draco, který sám nedokázal lhát, pokud ho v tom někdo nepodpořil... 

I kdyby Harry předtím neměl žádný jiný důvod věřit v Dracovu nevinu, teď znal pravdu. Draco 
je nevinný. 

I když samozřejmě otázky zůstávají. Mapa. Ochranná kouzla na Sovinci. Ta kletba. Somulus. 

Ale Draco Pansy nezabil, dokonce ani netušil, že je ta zmijozelská dívka mrtvá. To bylo teď 
důležité, to ostatní mohlo počkat. 

Harry si sedl k němu na postel a promluvil na něj, jak doufal, konejšivým tónem: „Moc toho 
nevíme, ale ano Pansy je mrtvá. Buď z toho Sovince spadla nebo ji někdo shodil.“ 
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„Ze Sovince? Ze Sovince, o kterém se ti zdálo?“ 

S Harrym to trochu trhlo, ale přisvědčil. 

Dracovy oči byly vlhké, když hledal Snapeovu tvář. „Ale co ochranná kouzla... taková věc se 
přece v Bradavicích nemůže stát...“ Harry si všiml, že Draco znovu polyká. „To není možné, to 
se nemohlo stát. Ten jeho sen byl přece naprosto směšný...“ 

„Ten sen byl jasnozřivý, měl jsem si to uvědomit dřív,“ vrčel si Snape pro sebe. „Byl jsem tak 
tvrdohlavý, tak přesvědčený o síle mého vlastního logického úsudku!“ 

Zmijozelský chlapec zešedl. „Ty jsi to věděl? Vy oba jste věděli, že je mi osudem určeno, abych 
spadl ze Sovince, a nic jste mi neřekli?“ 

„Draco, já jsem tě varoval!“ 

„Jasně, Pottere, v momentě, kdy jsem chtěl odejít a bylo více než jisté, že ti nebudu věřit!“ 

„Celý problém je v tom,“ poukázal Snape a rukou si projel vlasy, „že my jsme nevěřili, že je ti to 
osudem určeno. A zřejmě nebylo, protože jsme mu stejně nerozuměli správně. Harryho sen byl 
pravdivý, ale byl o tom, že jsi obviněný z vraždy, a ne že ses stal její obětí.“ 

Když to tak Harry poslouchal, připomnělo mu to proroctví, které ovládalo jeho vlastní život. 

Draco vzdychl a náhle se natáhl, aby mohl chytit ruce Mistra lektvarů. „Pravdivý,“ zašeptal 
téměř bázlivě. „Pravdivý... dobrý Merline, pak to tedy byl prorocký sen, přesně tak jak se mi 
Harry pokoušel říct. A to pak tedy znamená, že je pravdivá i ta druhá část! Ať to vypadá, jak 
chce neuvěřitelně, Lucius pomáhá ve Francii nečistokrevným vyhnout se útokům Pána zla!“ 
Dracovy oči byly otevřené doširoka, zatímco se zakoktával. „Pravděpodobně by to nemohl dělat 
tady, protože je velké nebezpečí, že by ho někdo poznal, ale opustil toho šílence stejně jako já, 
nemyslíš?“ 

Albus Brumbál ustoupil stranou a Snape zavrtěl hlavou. „Netýrej se marnou nadějí, Draco,“ 
naléhal na něj Mistr lektvarů. „Nedokážu vysvětlit tuhle část Harryho snu, ale víš stejně dobře 
jako já, že Lucius by se nepostavil Voldemortovi jen proto, aby se pokusil zachránit někoho, kdo 
je už stejně odsouzen k smrti...“ 

„Tys to udělal,“ Draco se nadechl a jeho pohled zabloudil k Harrymu a pak zase zpět. „Tys toho 
kreténa prohlédl!“ Pak ale s hlubokým povzdechem připustil: „Jenže on není jako ty. Vím to, 
Severusi. Protože kdyby se doopravdy změnil, nechal by mě tady v bezpečí, místo toho, aby se 
neustále pokoušel přesvědčit své proklaté kamarády ze školní rady, aby mě vyhodili.“ 

Vypadal to, že až teď si Draco uvědomil, že je tam celou dobu ředitel. Oči už neměl tak 
vytřeštěné, ale objevila se v nich panika. „Jsem obviněný, jak řekl Severus, a proto jste tady? 
Jsem už vyloučený? Ne, Rada školy se ještě nemohla sejít, že ne? Ledaže... je ještě pořád 
pátek? Předpokládám, že ano, protože jste říkal, že se to celé stalo před chvílí.“ Draco se 
odmlčel a zhluboka dýchal, vypadalo to, že se snaží dát si pozor na to, co řekne: „Pane, mám 
právo si s nimi promluvit před tím, než mě vyhodí?“ 

„Samozřejmě,“ zamumlal Albus s očima upřenýma do Dracových. Harry si byl jistý, že je to 
Nitrozpyt. „Pokud vím, tvůj otec zatím nesvolal schůzi. A neudělá to, dokud se ta věc nestane 
veřejně známou.“ 

„Můj otec je tady, vedle mě,“ vybuchl Draco. „A dal bych ruku za to, aby v mých žilách kolovala 
jeho krev, a ne ta Luciusova břečka. Pak bych možná měl šanci, že mě nevyhodí! Ať by se stalo 
cokoliv, Severus by netečně nečekal, zatímco vy se mě snažíte předat bystrozorům, on ne.“ 

„Bystrozorové zatím nic nevědí,“ ujistil Harry svého bratra. 
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„Ale brzy budou,“ opravil ho Albus, „a pak si s tebou budou chtít promluvit.“ 

„A, kurva, o čem? Vždyť jsem byl, do prdele, v bezvědomí, když se to stalo!“ 

„Jak to mluvíš!“ okřikl ho Snape, což Harrymu vzhledem k situaci připadalo poněkud pitomé. 
Ale možná, že se jen otec rozhodl, že bude lepší, když bude Draco vypadat zdvořile. 

„Řekni nám něco o tom bezvědomí,“ vyzval ho Albus. 

„Dobře, ale vzhledem k tomu, že jsem byl celou dobu úplně mimo,“ vysvětloval Draco, „vážně 
nevím, co bych měl říct!“ 

„Předpokládám, že budou zjišťovat, jestli jsi nebyl pod Impériem,“ mumlal Harry. 

„To je vážně skvělé,“ vrčel zmijozelský chlapec. „Další Malfoy, který bude své zločiny omlouvat 
Imperiem. Nemyslím, že by na to soudní dvůr skočil znovu, zejména když já nemám tu 
politickou moc jako Lucius! Proč se na ten zasraný soud prostě nevykašlete, a nestrčíte mě do 
Azkabanu rovnou?“ 

„Chovej se před ředitelem slušně!“ 

Po těch slovech Draco zkrotl, a zamumlal: „Já... omlouvám se, pane řediteli, jen se mi ta 
myšlenka na Imperius prostě nelíbí.“ 

„Při historii tvojí rodiny bych ani nic jiného nečekal,“ odpověděl Albus uklidňujícím tónem. 

Draco obrátil oči v sloup, ale neobtěžoval se zopakovat, že jeho rodina je právě tady. Možná, že 
se pokoušel být slušný, jak mu řekl Severus. A nebo to je taktika, pomyslel si Harry. Možná mu 
došlo, že hádat se s ředitelem není ta nejlepší strategie. 

„Nebyl to Imperius,“ prohlásil Snape. „To už teď můžeme říct s jistotou.“ 

„Jo, vypadá to, že to Dracovi myslí normálně,“ souhlasil Harry. „Nevypadá to, že by jeho mozek 
byl nějak poškozený.“ 

Draco se podíval z otce na syna a zpátky, pak se otřásl. „Vy... vy jste čekali, že se probudím 
mentálně poškozený nebo tak něco?“ 

„Trochu jsme se toho obávali,“ opravil ho bleskově Snape. 

Harry se pousmál. „Jo, myslel jsem si, že bys mohl třeba ztratit paměť, zapomenout na 
Samhain a tak. Že bys mě třeba mohl znovu začít nenávidět a přát si, abych byl mrtvý.“ 

„Mrtvý,“ zopakoval Draco nepřítomně a oči mu zahalilo tolik smutku, až to vypadalo, že v něm 
utonou. „Já... můj mozek je v pořádku, můžu myslet ale nemůžu přestat myslet na jednu věc. 
Na Pansy. Jste si jisti, že nemohlo dojít k nějakému omylu? Pansy ne-ne-nemůže být mrtvá; 
vždyť byla se mnou! Byla tak něžná...“ 

„Musíš čelit realitě,“ doporučil mu klidně Snape. „Mysli strategicky Draco, a připrav se na to, že 
budeš vyslýchán. Zvěst o tom, že jsi v tom nějak zapletený, se brzo rozlétne do všech 
Bradavických kolejí.“ 

Draco chvíli na Snapea zíral a pak vztekle vyštěkl: „A kde by se ta zvěst vzala? Vždyť mě kromě 
Pansy viděl jen ten, kdo mě proklel... aha... tak to jsem vážně v háji.“ 

Zmatený náhlým obratem v konverzaci, Harry gestikuloval, aby mu to někdo vysvětlil. 

„Ať už mě proklel kdokoli, určitě si dá práci, aby zasel semínka podezření. Budou se chtít ujistit, 
že bystrozorové dospějí k tomu správnému závěru.“ Draco namáhavě polkl, pak rukou zajel do 
kapsy od kalhot a zalovil v ní. Pak bleskově prohledal i druhou kapsu, a když jeho ruka zůstala 
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prázdná, začal nepředstavitelně klít. „Do hajzlu, do hajzlu, do hajzlu! Ty zmrdi mi ukradli 
hůlku...“ 

„Draco, ovládej se!“ 

Zmijozelský chlapec zavřel oči a zaťal zuby. 

Snape chvíli čekal, ale když Draco nic dalšího neříkal, pokračoval: „Ti, kdo tento plán zosnovali, 
ji pravděpodobně nechají na dostupném místě. Je velmi pravděpodobné, že ji použili k seslání 
kletby na slečnu Parkinsonovou, když jste byli spolu v Sovinci. A teď tě tvá vlastní hůlka usvědčí 
ze zločinu.“ 

„To není možné,“ nesouhlasil Draco, otevřel oči, a když jeho pohled klouzal z ředitele ke 
Snapeovi a zpátky, vypadalo to, že je téměř v agónii. „Já... no prostě mi věřte, že to není 
možné.“ 

„Myslím, že bys to měl vysvětlit lépe,“ naléhal Albus jemně, ale neústupně. 

Draco chvíli váhal, a pak jako by věděl, že už je stejně ztracen, zaúpěl a pokračoval: „Já… no 
dobře… četl jsem jednu ze Severusových knih, o příbuzenských lektvarech. A já...“ Draco svěsil 
hlavu do dlaní, „já jsem našel jeden, který dovolí používat hůlku jen nositelům stejného 
příjmení. Nebyla to tak úplně černá magie.“ Dodal v sebeobraně.

„Ne úplně?“ vrčel Snape. 

„Ne, vážně, jen jsem to tak zkoušel...“ 

„Zkoušel!“ 

„Severusi, můžeš přestat opakovat to, co jsem řekl?“ 

Brumbál si odkašlal a podíval se vážně na otce i syna. „Řešení tohoto zkoušení pana Malfoye 
může počkat, dokud nebude vyřešen problém smrti slečny Parkinsonové, je to jasné?“ 

„Měl jsem prostě Pansy nechat, ať přijme Znamení,“ zoufal si Draco. „K čemu byly dobré 
všechny ty dopisy, které jsem jí psal? Způsobily jen to, že ji někdo zabil!“ 

Harry tenhle tón poznával; často ho slýchával ve své vlastní hlavě. „Draco, ať už se v Sovinci 
stalo cokoli, nebyla to tvoje chyba...“ 

Draco zavrtěl hlavou. „Chtěla mi pomoci přesvědčovat ty, co tu podporují Pána zla. Zemřela 
jenom proto, že se setkala se mnou...“ 

„Ona byla jen návnada,“ vysvětloval mu naléhavě Harry. „Pansy tě měla vylákat ven, tak, aby 
tě ostatní mohli popadnout a odvést tě k Voldemortovi!“ 

Harry nebyl připravený na Dracův náhlý křik. 

Světlé vlasy vlály všemi směry, tak zuřivě zmijozelský chlapec vrtěl hlavou. „Ty jsi tam nebyl, 
Pottere! Nic nevíš! Ona mě milovala! Plakala, když mě viděla po tak dlouhé době, a to Pansy 
nikdy neplakala! A jestli teda byla návnada, proč ji teda do háje zabili!“ 

„Protože podvedli i ji...“ 

Snape si stoupl mezi chlapce. „Ta dívka je mrtvá a já nevidím žádný důvod, proč teď debatovat 
o skutečné loajalitě slečny Parkinsonové,“ řekl jim vážně. 

To je pravda, pomyslel si Harry, a rozhodl se, že je nejvyšší čas úplně změnit téma hovoru. 
Nebylo divu, že byly Dracovy emoce jak na houpačce. Dívka, se kterou se chtěl smířit, je mrtvá, 
a on z toho bude obviněn; muž, který ho vychoval, to celé narafičil; a jako by toho nebylo dost, 
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bude mít se Snapem problémy kvůli svému špatnému úsudku a s Bradavicemi kvůli zkoušení. 
„Ukaž nám tu tvoji popáleninu,“ navrhl mu Harry. „Vypadá to, že všichni zapomněli, že budeš 
potřebovat nějakou mast nebo něco takového. Můžeš si svléct košili?“ 

„Samozřejmě, že si můžu svléknout košili,“ odsekl Draco, a rozepnul si poslední dva knoflíky, 
které neutrhl předtím. „Nejsem neschopný. Je to jen trochu...“ Když mu hedvábná látka sjela po 
ramenech a on se podíval dolů, vzdychl. 

„Vypadá to dost špatně,“ souhlasil s ním Harry klidně, zřetelně, s porozuměním. Spálenina byla 
obrovská, zářivě rudé kolo, velké jako talíř, plné puchýřů a svrasklých míst. Byl zázrak, že si 
Draco nestěžoval víc, ale pravděpodobně ho šok ze zprávy nad Pansyinou smrtí chránil před 
bolestí. „Je mi líto, že tě ten amulet poranil...“ 

„Řekl bych, že bys měl mít spíš radost,“ zahučel Draco, díval se chvíli na svůj hrudník a pak 
zpátky na Harryho. Obočí měl stažené údivem. „Jak to, že je, pro Merlina, to tvoje oko tak... 
černé?“ 

„Obávám se, že té už jednou poraněné tkáni neudělal příliš dobře další úder a pak ještě 
Petrifikus!“ poznamenal Snape tvrdě. „Oko, které bylo uzdraveno magií, by už nikdy nemělo být 
poraněno. Budeme rádi, když Harry znovu neoslepne!“ 

Dracův spodní ret se začal chvět, pak měl pocit, že něco pochopil a vzpamatoval se. „Aha, 
dobře,“ vrčel. „Zdá se ti, že pro mě není dostatečný trest, že jsem nechal zabít svoje děvče? 
Tak do toho, nech mě myslet si, že jsem oslepil Harryho! Nech mě myslet si, že jsem tak špatný 
jako Lucius! Ty nejsi hlavou Zmijozelu jen tak pro nic za nic, že ano, Severusi...“ 

„Takže ty si myslíš, že mluvím jen tak do větru?“ vztekal se Snape a oči mu svítily vztekem. 
„Myslíš, že jsem jeho oko neuzdravil jenom proto, že jsem neměl čas zajít pro lektvar? To jsi 
vážně takový idiot? Možná, že sis ten mozek přece jenom poranil, ty naprosto nezodpovědný 
blbče...“ 

„To stačí!“ zakřičel Harry a doufal, že se mu je oba podaří uklidnit. „Neměl mě uhodit a jeho 
omluva byla ubohá, a taky neměl zničit Salsinu krabičku a vyděsit ji tak, až se zalezla schovat 
do krbu, ale je to můj bratr a já ho mám rád, takže dost řečí, ano!“ 

Hrobové ticho bylo přerušeno Dracovým zalapáním po dechu. „Cože... cože mě máš?“ 

„Myslel jsem, že spadneš ze Sovince,“ vyštěkl Harry a zle se díval na Snapea, který nad tím 
náhlým prohlášením zdvihl jedno obočí. „Když si myslíš, že někdo zemře, tak ti některé věci 
prostě dojdou.“ 

Harry se pokusil zamaskovat stud a tak se sklonil, aby si zblízka prohlédl tu velkou spáleninu na 
Dracově hrudníku. „V těch knihách, co jsem četl, nebylo nikde napsané, že by se něco takového 
mohlo stát. Měli bychom to uzdravit, aby tam nezůstala jizva. Nejsem si jistý, jestli na to Jizvy 
odstraňující lektvar bude fungovat.“ Podíval se na otce, aby mu potvrdil, jestli má pravdu. 

Harry si všiml, že Draco vypadá trochu nesvůj, i když měl dost rozumu, aby něco namítal. „Jizvy 
uzdravující lektvar uzdravil ta Harryho zranění, co utržil o Samhainu, a ta byla také způsobená 
magií, nebo ne? Lucius ty jehly přece rozžhavil!“ 

„Ale bylo to normální teplo,“ vysvětloval Snape. „Tohle není normální zranění. Kdyby bylo, byl 
bys spálený jen tam, kde máš ten amulet a nebylo by to tak velké.“ Rychle se zabral do dalšího 
zkoumání. „Rozlévaly se z toho vlny magie. Je to vážně zvláštní... ale v každém případě, pokud 
to nebudeme léčit, mohla by tam zůstat jizva navždy. Nicméně musím trvat na tom, že tam to 
popálení musí zůstat, dokud se celá tahle záležitost nějak nevyřeší.“ 

Harry se zamračil. „Vím, že se zlobíš, protože mě uhodil, ale tohle je vážně nesmyslný způsob, 
jak ho za to potrestat...“ 

„Do Merlinovy řiti!“ zaječel Snape. „Nejdřív si on myslí, že lžu, když říkám, že budeš možná 
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slepý na jedno oko, a teď mě ty podezříváš, že chci vlastního syna vidět zjizveného? Vy dva jste 
tak dobří jenom k tomu, aby se z vás udělalo žrádlo pro ovce!“ 

„Ale no tak, Severusi, uklidni se,“ konejšil ho Albus. „Harry prostě jen nemá s bystrozory tolik 
zkušeností jako ty. Potřebuje, abys mu to trochu vysvětlil.“ 

„Byl bych ti vděčný, kdybys mi neříkal, co moji synové potřebují, Albusi!“ odsekl Snape. Ale pak 
se pustil do vysvětlování. „Harry, ta spálenina je důkaz. Dokazuje, že Draco musel strávit 
nějakou dobu v přítomnosti kouzelníka, který si ho přál zabít.“ Když se konečně uklidnil, tak jak 
mu doporučil Albus, odhrnul si z obličeje pramen vlasů. „Když Draco na varování toho amuletu 
nereagoval, znásobil amulet své úsilí, aby k sobě připoutal pozornost. To ale bylo vzhledem k 
tomu, že byl Draco v bezvědomí, úplně zbytečné.“ 

„Takže tu spáleninu použijeme jako důkaz, že byl Draco v nebezpečí...“ 

„To je vážně milé, jak se o mně bavíte, jako bych tady ani nebyl!“ vztekal se Draco. „Budu 
znetvořený? Budu žít s touhle ohyzdnou jizvou přes celý hrudník?“ 

„Chceš být radši předhozen mozkomorům?“ křičel Snape a z očí mu létaly blesky. „Jestli si 
myslíš, že zničím jediný důkaz, jenom proto, abych vyhověl tvé marnivosti, tak se tedy 
zatraceně pleteš!“ Ty černé oči zářily čím dál víc a v momentě, kdy si Harry pomyslel, tak se 
tedy uklidnil, Mistr lektvarů explodoval. „Možná, že by ses příště měl zamyslet nad možnými 
následky před tím, než tě napadne udělat něco tak fenomenálně idiotského! Můžeš být rád, že 
jsi to odnesl jen popálením! Mohl jsi být, zatímco jsi byl v bezvědomí, shozen ze Sovince! To je 
ti, doufám, jasné! Takhle se vystavit nebezpečí! To vypadá, že jsi přišel o všechnu svoji 
chytrost! Zešílel jsi? Nebo jsi měl pocit, že chci dva nebelvírské syny?!“ 

„Dobře, to už by stačilo,“ poznamenal Harry klidným hlasem. 

„Právě naopak, Pottere, já jsem ještě ani nezačal!“ štěkal Snape na Harryho 

„Už jsi toho řekl dost,“ zopakoval Harry. „Podívej se na Draca! Pořádně si ho prohlédni!“ 

Mistr lektvarů byl vzteky bez sebe, ale udělal to. Harry jen doufal, že dokáže vidět i za svůj 
vztek. Draco se vmáčkl až do čela postele, schoulil se do klubíčka a pevně se držel deky. Jeho 
výraz byl výmluvný. Poslední Snapeova věta mu strhla masku, kterou obvykle nosil a teď byly 
jeho emoce jasně čitelné. 

Očekával, že bude bez milosti vyhozen, přestože Snape řekl, že jsou rodina. Nebo právě proto, 
že to řekl. Byl to přece Draco, kdo řekl, že rodina jsou lidé, kteří vás vyhodí v momentě, kdy 
usoudí, že si nezasloužíte s nimi být. 

Z místa, kde stál Snape, se ozvalo hluboké povzdechnutí a pak Mistr lektvarů chraplavě 
oznámil: „Draco, nemám v úmyslu tě opustit. I když jsi kluk pitomá.“ 

Draco, stále ještě schoulený, trochu popotáhl. 

„Ta jizva nebude zas tak strašná,“ snažil se ho Harry uklidnit. „Vážně. Nebude vidět, dokud si 
nesundáš košili, a stejně, můžeš říkat, že je to jizva z boje, to se všem bude líbit...“ 

„Je to znamení toho, že jsem prohrál,“ mrmlal Draco, a když už teď nebyl tak schoulený, začal 
si utírat oči. 

„Dělal jsi, co jsi mohl...“ 

„A myslíš, že to mě má utěšit, Pottere?“ 

„Malfoyi, slyšels mě si stěžovat na to, cos udělal?“ štěkl Harry zpět. 

„Ne, nicméně Petrificus nebolí jako čert!“ 
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Harry chtěl říct, že rána do oka, ano, ale než stačil promluvit, cítil, že mu otec položil ruku na 
předloktí. „Draco, není třeba, abys trpěl bolestmi. Harry a já ti dojdeme pro lektvar, který 
zablokuje vnímání bolesti.“ 

Zablokuje vnímání. ... „Proč nepoužijeme to kouzlo, které mi pomohlo tenkrát, jak mě tak bolely 
ruce?“ 

Snape se na něj podíval významně a trval na svém. „Myslím, že tentokrát bude daleko lepší 
použít lektvar. Pojď se mnou.“ 

„Aha, dobře...“ 

Když si Harry vzpomněl, co mu Draco vyprávěl o posledním výslechu, šeptal zpátky: 
„Nenechávej ho s nimi o samotě...“ 

„Nenechám,“ slíbil Snape. „Harry, poslouchej mě dobře. Ministerstvo se nesmí dozvědět o 
tvých temných silách. Voldemort má donašeče všude. Takže neříkej Dracovi nic o tom, že jsi 
jeho kouzlo zlomil sám. Nech ho, ať si myslí, že jsem to byl já, kdo ukončil jeho Petrifikus, je to 
jasné?“ 

Harry zamrkal. Nelíbila se mu ta myšlenka, že by měl mít nějaké tajnosti před svým vlastním 
bratrem, ale když zvážil, že bude na Draca možná použito Veritasérum, rozhodl se, že to tak 
bude lepší. Jenže... Ron a Hermiona mě viděli hned potom...“ 

„Ale oni netuší, že tě Draco proklel, vědí jen o tom fyzickém útoku,“ řekl Snape znechuceně. 
„Albusovi řeknu pravdu, ale budeme ji znát jen my tři. Rozumíš mi!“ 

Harry přikývl. 

Snape studoval jeho výraz a pak, zjevně spokojený, pokračoval: „Uvědomuješ si, že 
bystrozorové vyzkoušejí Dracovu hůlku pomocí Priori Incantatem ihned, jakmile se jim dostane 
do ruky. Když jim to prozradí to kouzlo Petrificus...“ 

„Usoudí z toho, že ho použil na Pansy, aby ji mohl postrčit z okna!“ pochopil Harry rychle. „Ale 
v tom případě by se přece... uhm, roztříštila na kusy?“ 

„Bereš Petrificus moc doslovně. V každém případě budou Draca nutit, aby vysvětlil skutečnost, 
že zaklel tebe, tím si stěží získá přízeň svých vyšetřovatelů, to si dovedu představit. Další 
otázka bude, kdo to kouzlo zlomil...“ 

„Ach tak. Tvoje hůlka musí být schopná vychrlit protikouzlo na Petrificus,“ dodal Harry. „Ano, 
rozumím.“ 

Snape zlehka mávl směrem ke skleněnému boxu na blízké polici. „Protože doufám, že nikoho 
nenapadne, zkoumat pomocí Priori Incantatem tvoje prsty, buď tak hodný a předveď mi na této 
stonožce jedno Petrificus.“ 

Harry vytáhl Salsu z kapsy, ukázal rukou a řekl hadím jazykem: „Buď jako kámen...“ 

Trhl sebou, když se s lupnutím jedna ze stonožek napřímila a přestala se pohybovat. Uf. Zaklít 
někoho kletbou Petrificus bylo opravdu příšerné a teď, když to sám zažil, cítil se špatně při 
vzpomínce na první ročník a Nevilla. Vždyť si ani nevzpomínal, že by se mu on, Hermiona a Ron 
alespoň omluvili... 

Snape hbitě ukončil tu kletbu. Harry si pomyslel, že je dobře, když otcovo protikouzlo bylo 
účinné. Pokud by použil hůlku, muselo by být protikouzlo proneseno hadím jazykem. Ale zřejmě 
se jeho magie při kouzlení bez hůlky chovala trochu normálněji. 

Snape beze slova popadl flakónek s vínově červenou kapalinou a vydali se zpět do ložnice za 
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čekajícím Dracem. 

Když tam vešli, seděl k Harryho údivu Brumbál na posteli vedle chlapce a držel obě Dracovy 
ruce ve svých. Jemným hlasem ho uklidňoval, co však říkal, Harry nerozuměl. 

Draco vypadal, jako když se snaží neplakat. 

Když ředitel vstával, chlácholivě ho poplácal po ruce a oznámil: „Severusi, obávám se, že už 
déle nemůžeme oddalovat nevyhnutelné. Brzy už tu budou Parkinsonovi, my oba si s nimi 
musíme promluvit a bylo by moudré, aby tady až oni přijdou, byli už ministerští bystrozorové. 
Pro případ, že se to nějak zvrtne, bych rád dostal pana Malfoye z Bradavic.“ 

Draco na to nereagoval, jenom vypadal, jako by se stahoval do sebe, ve snaze ukrýt se před 
nepříjemnostmi. 

„Nemůžete nechat Draca opustit Bradavice!“ vyhrknul Harry. „Lucius ho chytí a předá 
Voldemortovi, který ho bude mučit!“ 

Brumbál si povzdechl a podíval se na Harryho přes svoje půlměsíčkovité brýle. „Harry, musíš mi 
věřit. Použiji svůj vliv, abych dosáhl toho, že smrt slečny Parkinsonové budou vyšetřovat 
bystrozorové, kteří jsou členy Řádu, ale jestli mi to něco překazí, můžeme se setkat s některými 
dost nepříjemnými, kteří budou požadovat, aby Draco byl vzat do vazby. Pro ten případ tu 
nesmí být.“ 

„Severus a já jim nedovolíme...“ 

„Harry, oni si to prosadí,“ vysvětloval Mistr lektvarů s úšklebkem. „Bystrozorové mohou být 
dost... horliví.“ 

„Tvoje ochrany,“ odsekl Harry, ale pak si vzpomněl. Cokoliv, co může být chráněno, může být 
té ochrany zbaveno... „Fajn, pak tedy já ochráním tvůj byt, Severusi. S hůlkou a ze všech sil. Jen 
ať se pak přes to pokusí dostat.“ 

„Nemáš zkušenosti s budováním ochran,“ začal Snape. 

Draco je přerušil. „Harry, to je v pořádku. Vždyť víš, že budu v bezpečí v Devonu, a opravdu 
bychom neměli prozradit ani náznakem tvé temné síly, pokud to nebude absolutně nutné.“ 

„Mysleli by si, že jsou to ochrany postavené Severusem,“ tvrdil Harry. 

„Především, když je nebudou moci zlomit, budou je zkoumat. Mají na to dost dobrá zjišťovací 
kouzla...“ Draco si povzdechl. „Skutečně bude lepší, když tu nebudu. Lepší pro tebe, lepší pro 
mě. Nechci ani pomyslet, jak bych skončil, kdybys prohrál bitvu proto, že Pán zla příliš brzy 
poznal tvoje temné síly.“ 

Harry si povzdechl. „Tak tedy dobrá.“ Obrátil se k otci. „Jak dlouho bude Draco pryč?“ 

„Řekl bych, že dokud bystrozorové budou usilovat o jeho obžalování,“ mumlal Severus. 
„Řediteli, postarám se o Dracův odchod. Informujte mě, až Parkinsonovi přijdou, připojím se k 
vám, abych se zúčastnil čehokoliv... co si budou přát.“ 

Myslí tím pohřeb, pomyslel si s hrůzou Harry. 

Draco si musel myslet totéž, protože náhle vybuchl: „Já ji nezabil! Přísahám, já ne! Byl jsem bez 
sebe, já nic nevím...“ 

„Klid, chlapče,“ uklidňoval ho ředitel. „Uděláme, co budeme moci.“ A pak směrem ke Snapeovi 
dodal: „Předpokládám, že mi večer vypovíš vše, co víš o celé té věci. Všechno. Je to jasné, 
Severusi?“ 
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Snape na poslední otázku přikývl a v pokoji se rozlehlo ticho, dokud ředitel nezmizel v krbu. V 
momentě, kdy zůstali sami, v místnosti explodovaly jejich hlasy. 

„Co se stalo, jak jsem se dostal sem zpět?“ ptal se Draco. Zároveň s ním Harry naléhal: 
„Nemyslíte, že mu řekneme o... eh...“ uvědomil si, že se nechce zmínit o mapě pro případ, že 
by Dracovi bylo podáno Veritasérum, a odmlčel se. 

„Co je?“ chtěl vědět Draco, v šedých očích paniku a zděšení. 

„Nemáme moc času.“ Snape postrčil lahvičku s lektvarem k Dracovi. „Aplikuje se zevně. Použij 
ho jen ke ztlumení zhoršující se bolesti. Bystrozorové potřebují vidět tu spáleninu a amulet, 
který ji způsobil. Teď, protože není rozumné, po tom, cos v minulých hodinách překonal, 
spolehnout se na tvé přenášení, doprovodím tě do Devonu.“ 

Harry souhlasně přikývl. Nechtěli, aby se Draco rozštěpil jako po Samhainu. 

Draco si nakapal trochu lektvaru na hrudník, tvářil se zarputile, jak se zlobil kvůli té spálenině, 
oblékl čistou košili a použil kouzlo na zapnutí knoflíků. Pak si navlékl hábit a vrazil skleničku s 
lektvarem do kapsy u kalhot. 

„Mohu jít taky a dělat mu společnost...“ navrhoval Harry. 

„Ne,“ zavrčel Snape. „Potřebuji tě tady.“ 

Mistr lektvarů položil ruce na Dracova ramena a ostře s ním zatřepal. „Měl jsem chuť ti to 
neříci, ale cítím, že musím. Ukážu ti, kde mám rezervní hůlku. Můžeš ji použít na Incendio, aby 
sis zapálil oheň. Chalupa je v tomto ročním období studená. Ale ať tě ani nenapadne použít jí na 
léčení té spáleniny.“ 

Draco se trochu otřásl pod tíhou Snapeova vyčítavého pohledu. „Já... děkuji ti Severusi. 
Neudělám nic, co bych dělat neměl.“ 

„To bych ti radil. Dostat tě z této situace bude už tak dost těžké.“ Aby zmírnil to, co řekl, objal 
Snape chlapce a přitiskl ho jemně k sobě. „Teď vezmeme letax, je čas osud odejít.“ 

Draco polkl a podíval se na Harryho. „Já... je mi to líto,“ řekl zkroušenějším tónem než prve. 
„Měl by sis na to oko dát led.“ A pak ke Snapeovi: „Dokážeš mu pomoci, že ano? Bude vidět?“ 

„Ještě nevím.“ 

„K sakru.“ Draco vyšel z obývacího pokoje, ale když sáhl po chybějící dóze na letax, ruka mu 
strnula uprostřed pohybu. „Lituji i tvého hada,“ mumlal. Pak to vypadalo, že se jeho myšlenky 
rozlétly náhle různými směry, protože řekl: „Myslíš, že ředitel může vyčarovat letax? Nevím, jak 
by jinak odešel. A Pansy. Jsi si jistý, že ona je... to, pryč? Viděl jsi ji... no... myslím, zkoušeli ji na 
Mnoholičný lektvar? Řekla... řekla ještě něco?“ 

„Draco, zdá se mi, že se u tebe projevuje šok,“ tiše vysvětloval Snape a postrkoval chlapce ke 
krbu. 

„Ne.“ Harry slyšel, jak Draco lapá po dechu, jak se usilovně snaží zůstat klidný. „Já jsem teď... 
Malfoyové se nebojí. Já ne. Já vůbec ne.“ 

Snape vzal dřevěnou, slonovinou vykládanou krabičku, ve které byl po otevření vidět letaxový 
prášek. Vzal ho velké množství do ruky a připojil se k chlapci v krbu. Mezitím ostře promluvil na 
Harryho. „Předpokládám, že až se vrátím, budeš odpočívat, je to jasné? Ale napřed musíš něco 
sníst. Accio kouzelný led...“ Hodil ho Harrymu. „Tady ho máš. Přikládej si ho vždy na pár minut 
na oko.“ 

„Budu... Draco? To bude dobré. Neboj se.“ 
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Mistr lektvarů pohlédl na svého syna: „Jsi v pořádku?“ 

Draco roztřeseně přikývl. „Ty... já... Harry... ale, k čertu.“ 

„Grimmauldovo náměstí číslo dvanáct!“ přikázal Snape a odhodil prášek. Pak oba zmizeli. Harry 
zůstal sám. 

Příliš unavený na to, aby se natahoval po letaxu, se Harry spolehl na intuici a prostě jen zakřičel 
do krbu: „Dobby!“ 

Než to stačil doříct, stál před ním domácí skřítek, pusu od ucha k uchu. Ale dlouho mu ten výraz 
nevydržel. 

„Co se stal s okem pana Pottera?“ domáhal se Dobby odpovědi a vzrušeně poskakoval nahoru a 
dolů. 

„Upadl jsem ve sprše,“ vymýšlel si Harry, unavený tak, že nic věrohodnějšího ho nenapadlo. 
„Tys mi tenkrát tím očarovaným potloukem udělal horší. Nic to není.“ 

Dobby zřejmě Harryho lež neodhalil a tak se na jeho tváři znovu rozhostil blažený úsměv. Začal 
poskakovat tak nadšeně, že se věžička kloboučků, co měl na hlavě, začala nebezpečně 
naklánět. „Co může Dobby udělat pro pana Pottera? Dobby udělá všechno, co si pan Potter 
bude přát!“ 

Harry se zhroutil na gauč a objednával si: „Pomerančový džus a sendvič s grilovaným sýrem...“ 
Když se jídlo najednou zjevilo jen kousek od jeho ruky, uznale pokýval hlavou. Po třech 
pořádných doušcích pomerančového džusu se hned cítil lépe. Dost na to, aby si řekl, že domácí 
skřítek jako Dobby se čas od času vážně hodí. 

„Udělej mi laskavost, Dobby. Zaběhni do Sovince, tak aby tě nikdo neviděl. Podívej se tam po 
hůlce pana Malfoye a přines ji zpátky. Podívej se také pod věží a na pozemcích. Prostě se ji 
pokus najít. Potřebuji ji. Přivolej si ji, pokud budeš muset. Předpokládám, že to skřítkové umí, 
když hůlka není opatřená nějakým protisvolávacím kouzlem. A ať už ji najdeš nebo ne, nikomu 
o tom neříkej, dobře?“ 

Dobby se trochu zakřenil. „Pan Potter dává Dobbymu takové příkazy, na jaké byl Dobby zvyklý 
před tím, než ho pan Potter osvobodil! Harry Potter kuje nějaké pikle, že ano? Dobby je šťastný, 
že mu může pomáhat, Dobby věří panu Potterovi!“ 

Jedno lusknutí prsty a Dobby se rozplynul v obláčku stříbrného prachu. 

Kuje pikle? Harry měl co dělat, aby se nerozesmál s plnou pusou sendviče. Nicméně ho Dobby 
znal dost dobře na to, aby věděl, že jeho intriky jsou neškodné. A nebo souhlasil, protože si 
myslel, že je to nějaké spiknutí proti Dracovi... ať tak či onak, věděl, že Dobby udělá, o co ho 
požádal. 

Když dojedl, lehl si na gauč. Byl hrozně unavený, a měl k tomu dobrý důvod, ale nechtěl si jít 
lehnout, dokud se jeho otec nevrátí a neřekne mu, jak se vede Dracovi. Anebo dokud se s 
nějakými novinkami nevrátí Dobby... 

Probudilo ho to, že se někdo jemně dotkl jeho ramene. 

Harry otevřel oči a uviděl, že se nad ním naklání Snape. Zatřásl hlavou, aby se úplně probral a 
posadil se. „Je Draco v pořádku? Teda chci říct... vypadal dost rozhozeně, když jste odcházeli. 
Asi si taky potřebuje odpočinout a najíst se.“ 

Snape se natáhl pro led, který Harry nechal na stole, vtiskl mu ho do ruky a pokynul mu, aby si 
ho přiložil k oku. 

„Promiň,“ omlouval se Harry, který na led úplně zapomněl. Přemýšlel proč. Snad proto, že měl v 
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hlavě tolik dalších věcí. „Takže jsi tam Draca zabydlel a vzal jsi mu hůlku? Oheň jde rozdělat i 
bez hůlky, však víš.“ 

Snape vzdychl. „Draco je na kouzlech daleko závislejší než ty. V tomhle ti ta tvoje zkušenost s 
mudly prospěla.“ Pověsil si plášť a vytáhl pomačkaný balíček pergamenu z kapsy u kalhot. 

Pobertův plánek. 

Mapa, kvůli které odsoudili Draca. Mysleli si o něm, že je vrah... ale on Pansy neshodil ze 
Sovince, ani se neplížil dolů ze schodů, ani se nepokusil utéct na pozemky. Celou tu dobu byl v 
bezvědomí! Takže to byl někdo jiný, kdo se za něj vydával? Ne, mapa přece dovedla Snapea 
přímo k jeho bezvládnému tělu! A co ta ochranná kouzla? A co...? 

Harry si přestal klást otázky v okamžiku, kdy si k němu jeho otec přisedl a začal mluvit. Bylo 
zjevné, že pečlivě zvažuje každé slovo. 

„Možná, že máš život svého bratra v rukách,“ oznámil mu Snape. „A tohle by mohl být klíč k 
tomu jak ho osvobodit.“ 

„Ta věc... lhala,“ zavzdychal Harry a jak tak mapu otáčel v prstech, cítil se hrozně. Tečky 
pobíhající po jejím povrchu se mu teď ošklivily. „Myslel jsem, že se to nemůže stát! Myslel jsem, 
že je dokonalá. Prokoukla i Mnoholičný lektvar, věděla, že Moody byl ve skutečnosti Skrk! 
Vždycky byla důvěryhodná, poznala, že Prašivka byl Peter Pettigrew...“ 

„To je jasné, předpokládám, že je v ní víc než jen ukazovat,“ přerušil ho Snape a položil mu ruku 
na třesoucí se rameno. „Pochop, Harry, nechci být neuctivý. Rozumím, proč té věci tak 
důvěřuješ. Udělali ji společně James, Lupin a Black. Tři kouzelníci, kterým z různých důvodů 
důvěřuješ.“ 

„Červíčkovi ne,“ ušklíbl se Harry. 

Snape mávl volnou rukou v opovržlivém gestu. „Ve škole byl užitečný, ale jinak... Ta mapa je 
pozoruhodné magické dílo, tím si buď jist. Ale něco je na ní špatně, a na nás je teď, abychom 
vypátrali co.“ 

„Ale já vůbec netuším, jak funguje...“ 

„Já také ne,“ připustil Snape. „Ale my přijdeme na to, co skrývá.“ 

„Jak?“ 

„Začneme tím,“ rozhodl Mistr lektvarů, „že mi řekneš každou věc, kterou o tomhle kousku 
pergamenu víš.“ 

Kapitola 70. PÝCHA A PŘEDSUDEK
Kousek pergamenu... 
 
Harry se podíval nahoru, aby viděl otci do očí. „Já... předpokládám, že víš, že je to ten 
pergamen, který tě tenkrát tak urazil. A nepochybně víš, kdo ho udělal. Příliš tomu celému 
nerozumím. Přál bych si, abych dokázal vysvětlit, jak to že to Draca obvinilo nebo proč...“ Harry 
odvrátil pohled a přiložil si na bolavé oko led.

Snape se natáhl, vzal mapu a rozprostřel ji na stole, pak jediným mávnutím vykouzlil sklenici 
vody a podal ji Harrymu, aby se napil. „Bezpochyby jsi ještě poněkud dehydrovaný z toho, jak 
jsi překonal Petrificus. A za chvíli ti dám něco na spaní.“ 

„Dobře,“ přikývl Harry, vypil vodu a položil sklenici na stůl k ostatnímu nádobí. Chvíli uvažoval, 
že ho nechá zmizet nebo ho pošle pryč krbem, ale stále ještě měl pocit, že je jeho magie 
vyčerpaná a tak se o to radši nepokusil.
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Vypadalo to, že si Snape jeho myšlenek všiml. „Bude lepší, když nebudeme riskovat, že tu 
mapu ušpiníme,“ zamumlal a mávnutím hůlky uklidil celý ten nepořádek. „Spojím se s Lupinem 
tak brzy, jak to bude možné, ale zatím jsi mým jediným zdrojem informací ty. Takže přestaň 
lamentovat nad tím, co nevíš, a řekni mi, co víš.“ 

„No, vím, jak to funguje a to je asi tak všechno.“ Pak pokrčil rameny a upřesnil. „Klepneš na to 
hůlkou a řekneš 'přísahám, že jsem pro každou špatnost' a ono se ti to ukáže. A když na to 
poklepeš znovu a řekneš 'neplecha ukončena', zase zmizí.“ Najednou mu došlo, jak moc se věci 
změnily. Ani vesnu by ho nenapadlo, že bez rozpaků prozradí tajemství záškodnické mapy 
Severusovi Snapeovi.

Snapeovy oči potemněly vzpomínkami. „Neplecha ukončena... to zní jako něco, co si James 
Potter musel užít.“ 

„Já jsem tu mapu nepoužíval k tomu, abych někomu škodil,“ namítal Harry.

„Ne? Tos nebyl ty, ten ničema co metal na Draca bláto tenkrát v Prasinkách a pak se vracel s 
tímhle v rukách?“ 

„On si začal,“ bránil se Harry. „A k mému... no k Jamesovi...“ 

Snape mávl rukou, jako by chtěl něco odehnat. „Nechtěl jsem, aby ta moje poznámka o 
ukončené nepleše vyzněla urážlivě. Jen jsem chtěl říct, že tvůj otec měl rád aliterace.“ 

„Ty jsi můj otec,“ odsekl Harry zamračeně. „A co je to aliterace?“ 

Snape se na něj podíval tak pátravě, jako už dlouho ne, Harry měl pocit, že je nějaká přísada do 
lektvaru. Ale ať už chtěl Snape říct cokoli, nakonec prostě jen vysvětlil. „Aliterace je opakování 
hlásek. (Pozn. překladatele, do češtiny to Mischief managed nedokázal s aliterací přeložit ani 
pan Medek). Ale mám pocit, že jsme se dostali od tématu nějak daleko.“ Mistr lektvarů si 
prohlížel mapu, sledoval pozice některých teček včetně těch, co patřily jemu a Harrymu. „Zdá 
se to být naprosto přesné... už jsi někdy zažil, že by se ta mapa spletla?“ 

„Ne, nikdy,“ dušoval se Harry.

Snape se nad tím na chvíli zamyslel a pak se ptal dál, „A jak ses k té mapě dostal? Pamatuji si, 
jak Lupin říkal, že se o ni postará, takže ti ji předpokládám, vrátil, ale jak jsi se k ní dostal 
poprvé?“ 

„Dali mi jí Fred a George Weasleyovi.“ Harry polkl a měl pocit, jakoby je zradil, ačkoli teď už 
bylo nepochybně jedno, jestli Snape zná pravdu. „Ukradli ji z Filchovy kanceláře. Vždycky jsem 
předpokládal, že ji Filch zabavil mému... no prostě někomu z pobertů. Ale je to jen dohad. A 
vážně netuším, jak Fred a George zjistili, co to je, nebo jaká je inkantace...“ 

„A co tvá vlastní inkantace?“ zeptal se Mistr lektvarů, trochu se zamračil a dodal. „Musím 
přiznat, že jsem si ve všem tom zmatku nevšiml... aktivoval jsi tu mapu prsty, nebo hůlkou, 
abychom mohli najít Draca?“ 

Víc, než cokoli jiného tohle Harrymu ukázalo, jak zděšený Snape byl. Přehlédnout nějaký detail, 
i kdyby byl sebemenší, to se mu skutečně nepodobalo. „Prsty,“ připustil. „Omlouvám se, vím, 
že to mám maskovat a mít vždycky v ruce hůlku, ale prostě nebyla nikde poblíž.“ Rozhodl se už 
předtím nezmiňovat raději, že podezříval Draca, že odnesl hůlku ze sklepení pryč.

Snape vzdychl. „Harry... doufám, že chápeš pravidla, která jsem ustanovil. Okolnosti, které 
provázely použití mapy, byly výjimečné, takže samozřejmě chápu, že jsi nešel hledat svou 
hůlku. Ale co to netestované kouzlo s hůlkou, které ses rozhodl udělat bez dohledu, když jsi 
chtěl Draca vidět? Prostě se musíš naučit lépe se ovládat.“ 

Jeho zklamaný tón byl horší trest, než opisování, nebo další praktika z Lektvarů. Harry se 
pokusil ospravedlnit. „Musel jsem vědět, co se děje.“ Snape se zatvářil rozzuřeně a Harry by si 
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býval byl přál, aby to neřekl. Protože teď ho jistě otec potrestá... ale nestalo se to. Harry si 
vůbec nebyl jistý, proč.

„Vraťme se zpátky k tomu podstatnému. K tvé manipulaci s mapou.“ Pokračoval náhle Snape. 
„'Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti', mi nezní jako něco, co by bylo 
snadné přeložit do hadí řeči. Obsahuje hadí jazyk slova, ze kterých by se dala poskládat 
přísaha?“ 

Harry zrudl. „No, úplně ne. Ale moje inkantace se té původní momentálně příliš nepodobá.“ 

„A jak zní?“ 

Harry zrudl až ke kořínkům vlasů. „Jsem si jistý, že není důležité, co říkám v hadím jazyce,“ 
zamumlal a kousal si spodní ret.“ 

„Pokoušíme se vyřešit tajemství,“ připomněl mu Mistr lektvarů poněkud odměřeně. „Čím víc 
budu vědět o tom, jak ten pergamen odpovídá na podněty, tím větší budeme mít šanci, že se 
nám podaří Draca očistit. Nikdy nemůžeš říct, k čemu může být dobrá i nějaká podružnost, 
takže mě poslechni.“ 

Harry vzdychl a bylo mu jasné, že to bude muset udělat. Co je trocha studu proti možnosti, 
zachránit bratrův život. „Nejprve jsem se pokoušel prostě jen přeložit slova té přísahy a říkal 
jsem, něco jako vážně nemám v úmyslu nic dobrého, ale nefungovalo to...“ zhluboka se 
nadechl. „Přece víš, že říkám vždycky to, co pro mě ta konkrétní kouzla znamenala. A když jsem 
tu mapu dostal, mimochodem, bylo to ve třeťáku, ze všeho nejvíc jsem si přál, abych do tebe 
někde nevrazil, když jsem se potloukal v noci po chodbách. Takže, to bylo to, na co jsem 
myslel, když jsem slavnostně přísahal, že jsem pro každou špatnost.“ 

Ve Snapeově výrazu se objevila netrpělivost, a ještě něco, co Harry nedokázal identifikovat.

„Takže, teď říkám,“ odkašlal si a pokračoval: „Ukaž mi cokoli, co mi pomůže skrýt se předtím 
umaštěným blbem.“ 

Mistr lektvarů na něj chvíli zíral zachmuřeně. „Aha, samozřejmě.“ 

„Tehdy jsme nevycházeli,“ připomněl mu Harry.

„Jo, já vím,“ posmíval se Snape. „Ale co mi přijde zajímavé je ta míra zděšení, kterou z té věty 
slyším. Když jsem na tebe někdy narazil, nikdy jsi nevypadal ani trochu zastrašeně. To mi šlo 
nekonečně na nervy.“ 

„Furianství,“ vysvětloval Harry.

„Aha,“ zopakoval Snape. „Není divu, že mi připomínáš Jamese.“ 

„Můžeš o něm přestat mluvit?“ zeptal se Harry zoufalým tónem.

„Nevidím jediný důvod proč,“ poznamenal Snape a znovu si Harryho prohlížel tím divným 
pohledem. „Nicméně... myslím si, že teď bychom měli dokončit tu záležitost s mapou. Takže k 
tvému kouzlu. Vážně si myslíš, že ti budu věřit, že hadí jazyk má výraz pro slovo blb?“ 

„Hadí jazyk je velmi zvláštní,“ pokoušel se Harry vysvětlit.

„Tak to mi objasni,“ protáhl Snape.

No dobře, když se ptá, rozhodl se Harry. A stejně, raději se bude bavit o mapě, než aby mluvil o 
svém... teda, než aby se s otcem bavil o Jamesovi. Samozřejmě, že Snape už před dávnou 
dobou řekl, že Jamesovi odpustil a nakonec ho i respektoval, ale Harrymu se to stejně zdálo na 
nic. A pocit, že Snapeovi připomíná mladého Jamese, toho, který Snapeovy dny ve škole 
proměnil v utrpení, se mu vážně nelíbil.
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Takže zamířit s konverzací k hadímu jazyku, byla skutečně úleva. Teda až na tenhle kousek. 
„Pokoušel jsem se říct umaštěný blbec,“ přiznal, „Protože tak jsem o tobě přemýšlel v 
momentě, kdy jsem poprvé použil mapu. Snažil jsem se přinutit rty, aby to vyslovily, ale ta 
slova v hadí řeči neexistují. A místo to vzniklo, otřesný nosatý umaštěný chlap.“ 

„Zajímavé. Člověk by řekl, že to, že je někdo blbec, nijak nesouvisí s velikostí jeho nosu.“ 

„Jo, ale přesně to indentifikovalo tebe.“ 

„Ano, ačkoli se z toho úplně ztratila ta aliterace původního kouzla.“ Lamentoval Snape a když 
to říkal, jeho oči byly pichlavé. Když Harry, kromě toho, že trochu ztuhl, nereagoval, rychle se 
zeptal. „A tvá verze neplecha dokončena?“ 

„Už nebudu Zmijozel.“ 

„Vážně?“ 

„Ano, vážně. Vždycky jsem si připadal jako Zmijozel, když jsem tady tak slídil.“ 

„Neměl jsi nějaké tušení o své budoucnosti v téhle koleji? Jak jsme se právě přesvědčili, máš 
věštecké vlohy.“ 

„Já, nevím,“ mrmlal Harry. „A dost o inkantacích. Promluvme si o strategii. Ta mapa by mohla 
Draca obvinit a on je nevinný. Takže proč jsi pro všechno na světě řekl řediteli úplně všechno? 
Nemáš v úmyslu říct mu, co jsme viděli?“ 

Snape krátce přikývl, „musím, nemám žádnou možnost, jak se kontaktovat s Lupinem. Tu má 
jen Albus a ten nám nevyjde vstříc, pokud nepochopí, jak je to naléhavé. Vraťme se ještě na 
chvíli k původu té mapy. Předpokládám, že je to ta mapa, o které Skrk mluvil jako o Potterově 
mapě?“ 

„Jo, on si jí ode mě půjčil,“ připustil s povzdechem Harry. „Před druhým úkolem. Dostal jsem ji 
zpátky teprve po Vodlemortově návratu, ale to jistě víš. Byl jsi při Skrkově přiznání v ředitelově 
kanceláři.“ 

Mistr lektvarů přivřel oči. „Ano, byl jsem tam,“ souhlasil a zakabonil se. Harry si pomyslel, že je 
to pravděpodobně proto, že si to měl dát dohromady dřív. „Takže ta mapa byla po měsíce v 
moci šíleného Voldemortova pomocníka? Mohl s ní udělat cokoli. Mohl najít způsob, jak ji 
poškodí. Mohl najít kopii, nebo cokoliv jiného. Nenapadlo tě, zamyslet se nad tím předtím, než 
jsi ji začal půjčovat?“ 

„Ale já jsem ji nepůjčil jen tak někomu, ale jen tomuhle člověku, o kterém jsem si myslel, že je 
to Moody,“ namítal Harry. „Myslel jsem si, že je to bývalý bystrozor! Myslel jsem si, že dokáže, 
že děláš nějaké špatnosti! A proč jsem si myslel, že je potřeba tě sledovat? Protože jsi vědomě 
studenty klamal, aby si to mysleli. A navíc, není to má chyba, že si jí Skrk půjčil. Určitě by našel 
způsob, jak si jí vzít, i když bych s tím nesouhlasil. Věděl, že by ho tam mapa mohla usvědčit a 
zničit jeho šanci, stát se učitelem Obrany proti černé magii!“ 

„To je pravda,“ připustil Snape, i když to stále trochu vypadalo, že si myslí, že byl Harry 
lehkovážný.

„Však víš,“ zlobil se Harry a znovu v něm vzkypěl starý vztek. „Kdybys ten rok předtím nechal 
Remuse na pokoji, nemusel by rezignovat, a my jsme nemuseli skončit se smrtijedem 
zamaskovaným za profesora. Takže jestli to je něčí chyba, že se ta mapa dostala do špatných 
rukou a někdo ji poničil, tak tvoje!“ 

„Ale my přece nehledáme chyby,“ odpověděl Snape tichým hlasem, ale Harryho to 
neobměkčilo.
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„Ty prostě nemáš Remuse rád! Byl jsi k němu krutý jen kvůli tomu, co se stalo před lety!“ 

„Kruté by bylo, přestat mu vařit vlčí zhoubu,“ odsekl Snape. „A mé námitky k tomu, aby 
vlkodlak byl členem učitelského sboru, jsou odůvodnitelné. Zejména potom, co jsem viděl, čeho 
je za úplňku schopen.“ 

„Víš, že byl v pořádku, když si bral ten lektvar...“ 

„Ano, ale jen pokud si ho nezapomněl vzít,“ poukázal Snape.

„Ty jsi mu prostě jen nikdy neodpustil, že byl přítel mého... Jamese!“ 

Snape ho zastavil gestem ruky. „To, jak jsem se před lety choval k Lupinovi, teď není 
předmětem hovoru, Harry. Ani to, co si o něm myslím teď. Je něco dalšího, co mi o té mapě 
můžeš říct?“ 

Harry se silou vůle ovládl a pátral v paměti. „Ne, jedině snad to, že teď jsem ji použil poprvé od 
doby, kdy ji měl Skrk a ten neužitečný Červíček mohl být ve škole, on pravděpodobně ví jak se 
sem dostat. Mohl pomáhat Skrkovi... manipulovat s ní. Červíček hlídal Skrka staršího, takže si 
myslím, že byli v kontaktu.“ 

„Škoda, že Voldemort o té mapě nikdy nemluvil v mojí přítomnosti,“ přemýšlel nahlas Mistr 
lektvarů a prstem si přitom poklepával na tvář.

„Když ses k němu vrátil, měl jsem ji už zpátky.“ Poukázal Harry.

„Ano, ale to, že se o ni nikdy nezmínil, znamená, že jsem nebyl členem až tak úzkého okruhu, 
jak jsem si myslel.“ 

„Mezi spiklenci,“ souhlasil chlapec. „Tak jak jsi říkal řediteli.“ 

„Pravděpodobně.“ Snape si mapu ještě chvíli prohlížel a pak na ni poklepal hůlkou. „Neplecha 
ukončena.“ 

Pobertův plánek poslušně vybledl.

„Zvláštní, že to rozumí i starém kouzlu, i tvému novému v hadí řeči,“ poznamenal Snape. 
„okouzlené předměty bývají často velmi nestabilní. Mnohdy stačí i jen malá změna v intonaci 
na to, aby inkantace přestala fungovat. To je opravdu udivující.“ Mistr lektvarů se podíval na 
Harryho, který jenom vzdychl.

„Přemýšlím... myslíš, že kdybych použil hůlku, aby nám to ukázalo lidi, ukázalo by se, co se v 
Sovinci opravdu stalo?“ 

„Myslím, že daleko pravděpodobnější je, že by to tu mapu zničilo.“ 

„Ale ani s hůlkou jsem nezničil ten začarovaný rám...“ 

„Ale mohlo se to klidně stát,“ trval na svém Snape. „A co víc, víš přece, že nejsem schopen 
kouzla, která provedeš s hůlkou, zrušit. Co kdyby tě mapa vtáhla dovnitř, místo toho, abys ji 
zničil? Mohla by to zrušit jen inkantace v hadím jazyce! A nemyslím si, že by to Voldemort pro 
tebe udělal!“ 

„Tak bych mohl říct tu inkantaci já...“ 

„Jakmile bys jednou už byl uvnitř té mapy, těžko bys mohl poklepat na její povrch!“ 

Harry zamrkal a došlo mu, že je to pravda. „No, dobře, jen jsem se ptal.“ 

„Doufám, že bys mohl přestat být alespoň na chvíli Nebelvírem. Neuděláš něco absolutně 
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šíleného, aby ses pokusil celou tu situaci vyřešit nějak sám?“ 

„No, poslal jsme Dobbyho, aby se pokusil najít Dracovu hůlku...“ 

Rozhořely se za nimi zelené plameny. „Severusi, Parkinsonovi jsou už v mé kanceláři. Byl bys 
tak laskav a připojil se k nám?“ 

„Samozřejmě, řediteli,“ odpověděl Snape. Pak se výmluvně podíval na Harryho, sbalil mapu a 
dal si ji do kapsy u kalhot. Ale předtím, než se připojil k Brumbálovi, šel do vlastní ložnice, vzal 
si čistý plášť a skleničku nějakého růžového lektvaru. „To je velmi jemný prostředek na spaní. 
Pomůže ti to bezstarostně odpočívat. Vypadáš poněkud... rozrušený.“ 

„Ty taky,“ vrčel Harry, ale lahvičku si vzal a obsah vypil. „Myslím, že potom všem, co se stalo, 
se oba potřebujeme vyspat. Přál bych si, abys nemusel odejít...“ 

Najednou ucítil účinek lektvaru, a uprostřed věty se rozzíval.

„Do postele s tebou, už žádné spaní na gauči a co se týče Dobbyho a hůlky, postarám se o to. A 
už nic nezařizuj předtím, než se se mnou poradíš.“ 

„Jo...“ zamumlal Harry a když prošel otevřenými dveřmi do svého pokoje, slyšel vzplanutí 
letaxu. To jak se jeho otec přenášel pryč. Došel k posteli, zhroutil se na ni v okamžiku spal.

***

Vzburcovalo ho řinčení magického zvonku u dveří.

Ještě, že byl ten lektvar tak slabý. Pomyslel si Harry, když se dopotácel do obýváku, aby si 
přečetl dveřní pergamen. Jinak by mohl Ronovu a Hermioninu návštěvu prostě zaspat. Dokázal 
si dobře představit, jaké pomluvy by to mohlo vyvolat. Už bylo dost špatné to, že věděli o jeho 
oku. Sotva by si přál, aby si začali myslet, že se ztratil.

Rozhlédl se po svém plášti a našel ho ležet na podlaze vedle gauče, odznakem nahoru. To 
stačilo k tomu, aby mohl kouzlem otevřít dveře. „Pojďte dál,“ pozval je tentokrát a dal si záležet 
na tom, aby zavřel dveře předtím, než jeho oko stačili zahlédnout procházející Zmijozelové. 
Nikdo další už o tom nepotřeboval vědět.

Hermiona i Ron měli připravené hůlky.

„Je tady?“ zavrčel Ron, předtím, než Harry mohl říct něco dalšího.

Harry se nemusel ptát, koho má na mysli. „Ne.“ 

„Dobře,“ řekl Ron a rozhlédl se, jako by se chtěl ujistit, že mu Harry říká pravdu. „Nemyslím si, 
že by Snape pustil Malfoye zpátky, ale u Zmijozelů člověk nikdy neví.“ 

„Posaďte se,“ navrhl Harry.

„Dobře,“ souhlasila Hermiona a posadila se na krajíček gauče. Ron si přitáhl křeslo, ale 
nezhroutil se do něj, jako obvykle. Ostražitý, jako by očekával, že Draco vystoupí ze stínu, seděl 
vzpřímeně s hůlkou v ruce.

Harry téměř zaúpěl, ale raději se rozhodl být konstruktivní. „No, takže, vy jste byli v 
Brumbálově kanceláři, když se dozvěděl, o tom, že... byla nalezena Pansy Parkinsonová?“ 

Hermiona zavrtěla hlavou. „Ne, už to věděl, když jsme tam přišli. Susan Bonesová se byla projít 
a uviděla... uviděla ji. A zhroutila se. Ale kdo by se nezhroutil, když by viděl... tohle. Nicméně, 
mluvila s pár lidmi, i když to bylo zmatené a hysterické. Pak to zaslechl někdo z učitelů a řekl to 
řediteli.“ 
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Harry se to pokoušel celé srovnat v hlavě a udělat si časovou představu. „Takže vy jste šli za 
Brumbálem, abyste mu řekli o mém oku, že ano? Měli jste to nechat na tátovi, aby to vyřídil. 
Chci říct, my tu vážně nepotřebujeme další návštěvu z Úřadu.“ 

Hermiona se natáhla a poklepala Harrymu na koleno. „Já vím. Když jsme Malfoye nikde 
nenašli...“ 

„Chtěl jsem mu dát pořádnou ránu do ksichtu, aby viděl, jaké to je!“ přerušil ji Ron, pěsti zaťaté 
a obličej rudý vztekem.

„Ano, nikde tady nebyl,“ pokračovala Hermiona.

„Tak nás napadlo...“ 

„Ronalde, necháš mě to vysvětlit, nebo ne?“ 

Ron něco zamumlal, pak si ale zastrčil hůlku zpátky a nakysle jí pokynul, že může pokračovat.

Hermiona na chvíli podrážděně stiskla rty, pak ale pokračovala. „Sice jsme Malfoye nenašli, ale 
když jsme přišli ze Sovince, slyšeli jsme Susan křičet, že našla mrtvou Pansy...“ 

„Počkej,“ přemýšlel rychle Harry. Neměl být ten pohřeb v uzavřené rakvi proto, že tělo je v 
příšerném stavu? Napadlo ho, že se věci možná od jeho snu odchýlily, protože to znělo jako... 
„Susan si byla jistá, že je to Pansy?“ 

Hermiona se zaškaredila. „No, to úplně ne. Podle jejího popisu vypadala vážně otřesně.“ Ztišila 
hlas a prozradila. „Prý to bylo, jakoby to tělo prakticky vybuchlo. Je strašné o tom i jen mluvit. A 
nedokáži si představit, že bych to měla vidět. Chudák Susan. Nicméně, podle toho, co říkala, 
tělo muselo ležet tváří dolů. Ačkoliv z toho obličeje příliš nezbylo. Ale vlasy měly Pansyinu 
barvu a něco plavalo na... Nicméně, všechno, co z ní zbylo, je přívěšek. Však víš, ten, co se s 
ním po Vánocích tak vytahovala...“ 

Harry se na ni podíval tázavě a Hermiona vzdychla. „Aha, vlastně nevíš. Byla to dvě písmena. 
Dvě P propletená jako hadi. Takže Susan věděla...“ Hermiona náhle přestala mluvit, odvrátila 
zrak a začala zhluboka dýchat.

„Potřebuješ doušek na uklidnění žaludku?“ nabídl jí Harry a snažil se znít věcně a ne konejšivě. 
Byla to strategie. „Vím, kde je Severus má.“ 

„Ne, to bude v pořádku,“ šeptala Hermiona, ačkoli, když to říkala, vůbec to tak nevypadalo. Na 
chvíli se odmlčela, a poté pokračovala. „Takže, my jsme šli za ředitelem, protože jsme si byli 
jisti, kdo shodil Pansy ze Sovince a říkali jsme si, že by to měl vědět předtím, než Malfoy zraní 
ještě někoho.“ 

„Draco mě praštil, ale Pansy nezabil.“ řekl Harry a na jejich pochybovačné pohledy dodal. „Je to 
pravda. A proč jste si to mysleli? Jenom proto, že v tu chvíli nebyl v Severusově bytě?“ 

„To je skutečně zvláštní náhoda,“ poznamenal Ron.

„Ne, to není. Bylo to tak plánované. Vědomě. Byla to past nastražená na Draca.“ 

Po jeho prohlášení zavládlo hrobové ticho.

Prolomila ho Hermiona. „A ty tomu věříš, proč?“ 

„Je to jediné řešení, které odpovídá faktům.“ Harry vzdychl a přemýšlel, kolik jim toho říct. Příliš 
mnoho informací může být stejně matoucí, jako málo. „Poslyšte, vy jste ho potom neviděli. 
Severus pro něj došel, vzal ho a přenesl se s ním zpátky krbem. Draco byl úplně mimo. V 
kómatu, po kombinaci kletby a řádné dávky Somuluse. Někdo, my předpokládáme, že Lucius, si 
přeje, aby Draca vyloučili. I když to znamená obětovat jiného Zmijozela proto, aby Draco mohl 
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být obviněn z vraždy.“ 

Ron zavrčel. „Hele, kámo. Nerad ti to říkám, ale myslím, že jsi příliš hodný na to, abys viděl 
pravdu. Malfoy je dost chytrý, aby to zařídil tak, jako že to na něj byla nastražená past a on 
mohl z toho obvinění z vraždy vyklouznout. Velmi zmijozelské, protože pokud by to celé byla 
jen velká intrika jeho otce, proč by tě uhodil? Připadá mi to, jako že se konečně vybarvil.“ 

„Pohádali jsme se,“ přiznal Harry. „Neovládl se, ale to neznamená, že se k němu teď otočím 
zády. To jsem tedy lepší přítel.“ 

„Jsi lepší přítel, než si zaslouží,“ naléhala tiše Hermiona.

„Já jsem přece uhodil Rona,“ připomněl jim oběma Harry. A posunul se na svém místě tak, aby 
nejprve viděl na jednoho a pak na druhého. „A překonali jsme to. Tak to mezi přáteli chodí.“ 

„Jo, jenže já jsme si to zasloužil, když jsem říkal všechny ty blbosti... no, vždyť víš, co jsem 
říkal,“ řekl Ron a začervenal se.

„Takže to chápeš,“ Harry se odmlčel a přemýšlel. Nerad Ronovi a Hermioně lhal, ale nemohl 
před nimi připustit, že ho Draco uhodil, protože se tak zoufale chtěl setkat s Pansy. To by pro ně 
byl naprostý důkaz jeho viny. Ale tu ránu musel nějak vysvětlit. „Také jsem řekl něco, co jsem 
neměl. A Draco to neunesl. Vím, že to nedává příliš smysl, ale řekl jsem mu o snu, který jsem 
měl o Luciusovi.“ 

Hermiona překřížila ruce na hrudníku a zavrtěla hlavou. „Jestliže tě Draco Malfoy uhodil, 
protože jsi řekl něco špatného o jeho příšerném otci, tak co ještě potřebuješ jako důkaz, že se 
ve skutečnosti nezměnil?“ 

Harry zaťal zuby a podíval se na ni zle. „Vážně bys měla mlčet, když o té věci nic nevíš, 
Hermiono. Řekl jsem Dracovi, že se mi zdálo o tom, jak jeho otec pomáhá mudlům a 
nečistokrevným utéci před Voldemortem. A Draco z toho byl opravdu zoufalý. Protože on by 
opravdu chtěl, víc, než cokoli jiného, vidět Luciuse, jak se obrátí na správnou cestu a přitom ví, 
že se to nikdy nestane! A tak mě uhodil! A víš ty co? Já se na něj nezlobím... a vážně se nechci 
dívat na to, jak jste se vy dva rozhodli, že je schopen vraždy!“ 

Ron a Hermiona na něj zírali a vypadali naprosto šokovaně. Byl to skutečně příšerný pohled.

„Proč jsi Malfoyovi o tom snu říkal?“ Chtěla vědět Hermiona.

„A proč se ti vůbec taková věc zdála?“ Byla Ronova otázka.

„Nevím,“ rozhodl s Harry nejprve odpovědět Ronovi. „Podívej, ty tu nežiješ s Dracem už měsíce. 
A ta záležitost s jeho otcem ho opravdu zranila. Jak by ses cítil ty, kdyby tvůj vlastní otec vypsal 
cenu na tvou vlastní hlavu? Možná, že jsem se na něj zlobil. A proč jsem mu to řekl?“ Harry 
vzdychl. „Vím, že jsem neměl. Byl vážně v depresi z toho, jak málo Zmijozelů se mu daří 
přesvědčit a mně se zdálo tohle o Luciusovi. A tak jsem měl pocit, že by tohle mohlo dát 
Dracovi nějakou naději. Ale zjevně to velkolepě selhalo.“ Dodal Harry, natáhl se pro pytlík s 
ledem a položil si ho na oko.

„Ty máš tedy, ale vážně praštěný sny,“ vzdychl Ron.

„Pravděpodobně se cítíš rozpolcený z toho, že začínáš mít Malfoye doopravdy rád,“ řekla 
Hermiona se zamyšleným výrazem. „Přemýšlíš, jestli je to moudré. Takže si ve spánku vymýšlíš 
fantazie o tom, že nepochází z tak příšerné rodiny.“ 

„To je možné,“ souhlasil Harry a přikývl. Naštěstí si ani jeden z jeho přítel nedal dohromady 
tento jeho divný sen s jeho možností nahlížet občas během spánku do budoucnosti. Byl radši, 
když se Hermiona pokoušela analyzovat jeho, než když se snažila konverzaci točit tímto 
směrem.
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Ron se zakřenil. „Pokud jsi rozpolcený z toho, že máš Draca Malfoye rád, tak ses možná 
koneckonců ještě úplně nezbláznil.“ 

„A také by to mohlo vysvětlovat, proč se tak snažíš dokázat jeho nevinu,“ poukázal Hermiona a 
její tón byl téměř profesorský.

„Zdráhám se tomu uvěřit, protože on není vinný!“ Vysvětloval Harry. „Když Pansy zabili, Draco 
nebyl při vědomí!“ 

„Jak to můžeš vědět?“ 

„Viděl jsem ho, když se po Severusově lektvaru probral! Hermiono, on ani netušil, že je Pansy 
mrtvá a nebyl schopen to ani přijmout. Když odcházel, stále ještě se hádal, že to nemůže být 
pravda.“ 

„Hmm,...“ řekla Hermiona a s přivřenýma očima to zvažovala. „Co tím chceš říct, když 
odcházel? Pokud je nevinný, neměl by tu zůstat, aby mohl bystrozorům odvyprávět svůj 
příběh?“ 

„Když naposledy mluvil s bystrozory, dostal se do pořádných problémů,“ vysvětloval Harry. 
„Vrátil mi hůlku a oni... já vlastně nevím úplně přesně, co mu dělali, když s nimi byl sám, ale ať 
to bylo cokoli, bylo to kruté a nespravedlivé. Severus a Brumbál se rozhodli tentokrát lépe 
kontrolovat bystrozory, kteří k němu budou mít přístup.“ 

„Brumbál?“ Zeptal se Ron překvapeně.

„Ano, on tu byl a ví, že je Draco nevinný,“ přeháněl Harry. I když, třeba je to pravda... Brumbál 
sice nic neřekl, ale nakonec přece mluvil s Dracem soucitně, jakoby ten chlapec byl křehký a 
jediné drsnější slovo by ho mohlo poranit, to by přece mohlo být dobré Znamení, ne? Harry se 
rozhodl, že ano. „byl tady, když se Draco probudil ze Somuluse a myslím, že použil na Draca 
nitrozpyt. On byl ten, kdo naléhal, že se Draco musí schovat někam do bezpečí.“ 

„Nemyslíš, že umí Malfoy aspoň základy nitrobrany?“ ptala se Hermiona.

„Ne, Lucius si nepřál, aby byl Draco před ním schopen, ukrývat myšlenky,“ sdělil jí Harry. „A jak 
už jsem řekl, nebyla jsi tady. Draco nebyl ve stavu, aby toho byl schopen. Když chceš uzavřít 
svou mysl, musíš být klidný a on byl jednak příliš šokovaný Pansyinou smrtí a ještě ke všemu se 
probral s křikem.“ Harry se odmlčel, ale věděl, že to bude muset prozradit. „Ale neříkejte mu, 
že to víte,“ zaprosil. „Draco je z toho pořádně zoufalý. Má přes celý hrudník obrovskou 
spáleninu. Vždyť víte. Dal jsem mu amulet, který se má rozehřát, pokud bude v nebezpečí. Ale 
nakonec to skončilo tak, že ho poranil. Severus nedovolí, aby ta popálenina byla uzdravena, 
protože je to důkaz, že Draco strávil dlouhý čas s lidmi, kteří se ho pokoušeli zranit.“ 

„A nebo je to spíš důkaz toho, jak chytrým způsobem se tě pokouší zmást.“ 

„Hermiono...“ 

„Ta dívka je mrtvá,“ vysvětlovala mu příkře, jako by to už nevěděl. „Chápu, že máš potřebu s 
Dracem vycházet, ale nemůžeš si být jistý, že to neudělal!“ 

„A ty si nemůžeš být jistá, že to udělal!“ 

„To co vím, je velmi podezřelé. V době, kdy se to stalo, nebyl ve sklepení. A podle toho, co jsi 
říkal, byl rozzuřený z toho, co jsi mu řekl o tom snu. Zamysli se nad tím, Harry... možná, že měl 
z tvého snu pocit, že jméno Malfoy ztratilo něco ze své démonické tajemnosti. A rozhodl se ji 
vrátit i za cenu Pansyina života...“ 

„Kdyby se rozhodl svému jménu vrátit démonickou tajemnost, shodil by ze Sovince někoho 
nečistokrevného! Někoho, jako jsi ty, Hermiono!“ 
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„To je hnusný!“ zlobil se Ron nahlas.

„Stejně, jako když ona říká o Dracovi, že je vrah!“ 

„To jsem neřekla,“ skřípala zuby Hermiona.

„Ale myslíš si to!“ 

„To ano,“ připustila. „Harry... je mi líto, že nedokáži věřit v Malfoyovu dobrotu tak, jako ty, ale 
já... prostě nemůžu. Budeme se kvůli tomu hádat?“ 

Harry se chvíli díval na oba své přátele. „Nechci se hádat. Vlastně po vás něco potřebuji. Je to 
důležité, opravdu důležité.“ 

Hermiona stiskla rty. „Nenechám Malofoye vyklouznout z vraždy. Takže jestli nás chceš poprosit, 
abychom lhali, tak to neudělám.“ 

„Já také ne,“ řekl Ron a zavrtěl hlavou. „Lhal bych kvůli tobě. Kdybych věřil, že jsi nevinný. Ale s 
ním... to je jiné.“ 

„Nebudete muset lhát,“ vzdychl Harry. „Jen nemluvte o věcech, které se Sovincem nějak 
nesouvisí.“ 

„Co?“ 

„On má na mysli své oko, Rone,“ sjela ho Hermiona krátce pohledem a pak svou pozornost 
obrátila zpátky k Harrymu. „Ono se to toho trochu týká. Ukazuje to, v jaké náladě odsud Malfoy 
odešel.“ 

„Chceš, aby byl Draco obviněn z vraždy, protože někoho zabil, nebo proto, že se zlobíš, že mě 
uhodil?“ Ptal se Harry. „Chci říct, nech důkazy vraždy, ať mluví samy za sebe. Co když je to tak, 
jak já věřím, nevinný, ale pošlou ho do Azkabanu, protože soudní dvůr o něm bude smýšlet 
špatně, protože uhodil Chlapce-který-přežil? Vážně, to by se mohlo stát! Takže mi slibte, slibte, 
že neřeknete živé duši o tom mém oku!“ 

Ron vypadal, že je roztržen mezi nebelvírským smyslem pro čest a silnou touhou vidět Draca 
Malfoye v Azkabanu.

„Dlužíš mi to!“ křičel Harry. „Snape by tě tenkrát nechal napsat dalších deset tisíc vět. Byl by 
přiměl tvé rodiče, aby tě donutili! A já jsem mu řekl, že je to hloupé, malicherné a pomstychtivé 
a přesvědčil jsem ho, aby našel jiný způsob, proč by si sem měl chodit, abys viděl, jak dobrý 
táta je! Takže mi dlužíš to, že jsi nemusel volit mezi vyloučením a dalším opisováním!“ 

Ron stiskl rty a přikývl.

Harry byl s výsledkem spokojený a otočil se k Hermioně. „A ty mi taky dlužíš! Za ten průšvih s 
Úřadem! Kvůli tvým unáhleným závěrům jsem téměř přišel o otce! Takže se tentokrát drž 
zpátky. Nech bystrozory, ať si udělají svůj vlastní názor o tom, co Draco udělal a neudělal.“ 

Hermiona byla zticha. „Dobře,“ rozhodla se nakonec. „Slibuji, že o tvém oku nikomu neřeknu.“ 

Harry se pokoušel myslet strategicky, „Kdo to, kromě Brumbála, ví?“ 

„Nikdo...“ 

„Vy jste neviděli Ginny od okamžiku, co jste ji poslali za Severusem, že nikdo neotevírá?“ 

„Viděli jsme ji, ale nemluvili jsme s ní. Pokoušela se uklidnit Susan a odvést ji do nemocničního 
křídla. A my jsme ji od toho nechtěli vyrušovat. Susan vážně potřebovala pomoct a nevypadalo 
to, že by toho někdo jiný byl schopen. Takže všechno, co jsme Ginny řekli, bylo, že profesor 
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Snape přišel a o vše se postará. Potom jsme šli za Brumbálem, abychom mu řekli, že tě Draco 
uhodil a šel do Sovince.“ 

„Ale vy jste přece nevěděli, že šel do Sovince. Vy jste přeci věděli jen to, že se bojím, že by tam 
mohl jít,“ poukázal Harry a zhroutil se dozadu do křesla. Bylo mu jasné, že by potřeboval spát, 
ale to teď muselo počkat. „A teď se nad tím pořádně zamyslete. Poté, co jste opustili 
Brumbálovu kancelář, mluvili jste s někým o mém oku?“ 

Ron zavrtěl hlavou. „Ředitel nám řekl, abychom to nedělali. Řekl nám, abychom nepřilévali olej 
do ohně pomluv. A stejně, říkal jsem si, že by sis možná nepřál, aby celá škola věděla, že tě 
Malfoy praštil. To je trochu ostuda, ne? A také jsem si říkal, že se o to Snape už nějak postará.“ 

„A stará se?“ zeptala se Hermiona. „Tvé oko vypadá pořád stejně příšerně...“ 

Harry bleskově popadl led, aby ho zakryl.

„Jo,“ souhlasil Ron. „Jestli chceš něco vědět, tak vypadá až moc příšerně. Když jsi předtím 
otevřel dveře, vypadalo to, jako by Malfoy před chvílí odešel, což by muselo znamenat, že tě 
uhodil před chvílí. Ale tvé oko bylo už tehdy černé a nateklé...“ 

„To je to, proč Severus poněkud váhá začít léčbu před tím, než si vše pečlivě rozmyslí. 
Vzpomínáte na všechnu tu magii, kterou vložil do mých oči, aby je uzdravil. Domnívá se, že to 
by mohlo mít za následek tu předčasnou modřinu. Nechce mi do toho oka přidávat další magii, 
dokud ho důkladně neprohlédne a nebude si jistý výsledkem.“ 

„Jinými slovy,“ poznamenala Hermiona ostře. „Byl příliš zaměstnaný vyřizováním věcí kolem 
Malfoye. Napadlo ho, že když se to oko neuzdraví hned, mohl bys o ně přijít?“ 

„Ne, jen se mu zdá pravděpodobné, že aplikovat další magii předtím, než se tkáň uzdraví, by 
mohlo být špatné,“ bránil Harry otce. „Severus tu záležitost neignoruje a nelíbí se mi Hermiono, 
když se chováš, jako by to tak bylo. On je dobrý otec!“ 

Pro nás pro oba, chtěl dodat, ale pak se rozhodl, že bude lépe, když to neudělá. Ne proto, že by 
se styděl, že přemýšlí o Dracu Malfoyovi, jako o svém bratru, ale spíš proto, že se mu nechtělo, 
jak řekl Brumbál, přilévat olej do ohně. Harry nepotřeboval, aby Ron a Hermiona byli ještě 
naštvanější.

„Poslouchejte,“ požádal je oba. „Potřebujeme vymyslet nějakou historku, kterou budeme říkat 
všichni. Není žádný důvod, abyste do toho byli zataženi, pokud se do toho sami nezamícháte. 
Ale jen pro případ. Takže, přišli jste sem s Ginny, ale poslali jste ji najít Severuse, když to 
vypadalo, že nikdo není doma a pak jste jí řekli, že se můj otec už o všechno postará. Takže, až 
ji uvidíte znovu, řekněte jí, že jsme s Dracem nemohli jít otevřít, protože jsme experimentovali s 
Ohlušujícím lektvarem. A to je to, o co se Severus postaral. Přišel domů, našel nás v takovém 
stavu, otevřel dveře a řekl vám, že nám pomůže uvařit protijed a že všechno bude v pořádku.“ 

Ron si odkašlal. „To je docela dobrá historka.“ 

„Jo, jen to budu muset říct Dracovi, aby říkal totéž...“ vzdychl Harry. „I když předpokládám, že 
když mu podají Veritasérum vyjde pravda o mém oku najevo.“ 

„Špatné je, že nebudou moc,“ řekl Hermiona.

Harry se zamračil, a když zjistil, že to jen zhoršilo jeho bolest oka, raději s tím přestal. „Cože?“ 

„Ale Harry,“ napomenula ho. „Je to všechno v učebnicích Lektvarů. Veritasérum nemůže být 
použito na mladistvé kouzelníky, to znamená těm, kterým ještě nebylo sedmnáct,“ 
vysvětlovala, jako by byla přesvědčena, že je Harry naprostý ignorant, „bez rodičovského 
souhlasu. A vzhledem k tomu, že Malfoy byl sice zplnoletněn, ale ve skutečnosti není zletilý, je 
vlastně sám sobě vlastním rodičem. Takže pokud to odmítne, nemůže s tím ministerstvo 
naprosto nic udělat.“ 
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„Jsi si jistá? Myslel jsem, že to, že byl zplnoletněn znamená, že už není nezletilý,“ přemýšlel 
Harry.

„Ne, pořád je nezletilý. Jenom smí rozhodovat v tom, v čem by normálně rozhodovali jeho 
rodiče. Včetně této věci,“ trvala na svém Hermiona. „Pokud bude chtít ministerstvo použít 
Veritasérum, budou muset mít jeho souhlas, nebo počkat, až mu bude sedmnáct.“ 

Harryho první myšlenka se týkala Umbridgeové a toho, že ona se určitě neptala Dursleyů, jestli 
smí nalít Veritasérum Harrymu dopití, jenže Umbridgová sotva vypadala jako někdo, kdo by 
respektoval zákony. Když nad tím tak přemýšlel, dokonce i Snape a Brumbál porušili zákon, 
když trvali na tom, že Draco svou změnu loajality musí prokázat tím, že si vezme lektvar 
pravdy. Ale těžko je mohl srovnávat s Umbridgeovou, nebo se na ně zlobit.

Co ho zlobilo, i když jen trochu, bylo, že otce ani nenapadlo zmínit se o tom, že Draco nemůže 
být legálně donucen vzít si Veritasérum. A pokud Snape a ředitel nenechají Draca s bystrozory 
o samotě, aby ho k tomu donutili ilegálně, pak tedy Veritasérum nehrozí. A přeci ho Snape 
nechal věřit, že tomu tak je, nechal ho věřit, že je důvod, proč neříct Dracovi o tom, jak bylo 
prolomeno Petrifikus.

A přitom si s tím vůbec nemuseli dělat starosti. Pokud Draco zachová chladnou hlavu a 
nenechá se zmást psychologickým nátlakem, jsou Harryho tajemství v bezpečí. Všechna jeho 
tajemství. Jeho černé oko i temné síly. Proroctví, po které Voldemort pořád tak slídí... 

„Jsi v pořádku Harry?“ zeptal se Ron. „Najednou jsi tak ztichl.“ 

„Jen přemýšlím,“ vzdychl Harry. „Mám starosti o Draca.“ 

Všiml si, jak soucitně se Hermiona s Ronem po sobě podívali, ale rozhodl se to ignorovat.

Ještě že tak. Nechtěl by, aby jeho otec přišel doprostřed jejich hádky. Už takhle byl Severus 
vždy nakloněný myslet si o jeho přátelích jen to nejhorší.

„Pan, Weasley, slečno Grangerová,“ formálně se s nimi Snape přivítal, zatím co si oklepával z 
ramenou popel. „Harry, doufal jsem, že budeš spát. Ale jsem rád, že aspoň používáš ten led.“ 

„Chvíli jsem spal, probudil mě zvonek... zařídil jsi s Parkinsonovými vše, co bylo potřeba?“ 

Hermionou to trochu trhlo. Harryho napadlo, že přemýšlí nad tím, jaké by to bylo pro její rodiče, 
kdyby se dozvěděli, že jejich dcera zemřela.

Snape přikývl. „Souhlasí s vyšetřováním, ačkoli, jako většina čistokrevných odmítli pitvu. 
Bystrozorové jsou už tady a začali vyšetřovat místo činu a stav těla, ačkoliv, jak už jsem řekl, 
nesmí do něj nikterak zasahovat...“ 

„Tati, vypadáš pořádně unavený,“ zkonstatoval jemně Harry. „Možná by ses měl jít vyspat.“ 

„Ne, je příliš věcí, které potřebuji zařídit. Pohřeb bude ve středu tady v Bradavicích. A je to má 
zodpovědnost, jako hlavy koleje, abych to zařídil. A také jsem slíbil Dracovi, že se za ním ještě 
dnes večer vrátím, abychom si mohli promluvit.“ 

„Já půjdu také,“ prohlásil Harry.

Snape ho zpražil. „Ty potřebuješ spát.“ 

„Můžu spát v...“ Ale v ten moment mu došlo, že kromě oka má i jiná tajemství, která musí s 
Ronem a Hermionou zachovat. „Neříkejte nikomu o Devonu,“ naléhal, protože věděl, že dříve, 
nebo později by jim došlo, kde Draco je.

„Ne, neřekneme,“ odsouhlasila Hermiona poněkud strohým tónem.
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Když Ron viděl, jak překvapeně Harry vypadá, začal vysvětlovat. „Chce tím říct, že Fidelius nás 
to nenechá říct, Harry. My skutečně nemůžeme nikomu o Devonu říct. Ani pod Veritasérem. I 
když si nemyslím, že pokud by na to přišlo, dali by naši rodiče souhlas.“ 

„Myslel jsem, že to znamená, že prostě jen nemůžete nikomu říct, kde se ta věc nachází?“ 

„To znamená,“ vysvětloval Snape, zatím co došel k Harrymu, „že nikdo, kromě Albuse, nemůže 
ani zmínit existenci mého domku. Bystrozorové nebudou vědět, že jsme Draca Albus a já skryli. 
Budou prostě jen vědět, že je nedostupný.“ 

Harryho uvnitř rozpálil vztek na Červíčka. Godrikův důl mohl být tak bezpečný! Ještě, že je 
ředitel tak spolehlivý strážce tajemství. Možná, že ještě nebyl tak přesvědčený o Dracově 
nevinně, ale choval se tak. Harry jen doufal, že říct mu o mapě, nebyla příšerná chyba. „Ještě 
že máme, tak dobré místo pro Draca,“ zamumlal Harry.

Snapeův hábit se zavlnil, když zkřížil ruce před hrudníkem. „Musíš všechno řešit se svými 
přáteli?“ řekl naléhavě, trochu s úsměškem na posledním slově.

„Nebyli tady, a neviděli, v jak hrozném stavu Draco byl, takže v něj nemají takovou důvěru jako 
ty a já,“ úmyslně zmírnil Harry to, jak nepřátelští nebelvírové vůči Dracovi byli.

Snape se znechuceně ušklíbl, on uměl číst mezi řádky.

„Ale neřeknou nikomu o mém zčernalém oku,“ dodával spěšně Harry. „Slíbili to.“ 

„Aha, nebelvírské sliby,“ řekl Mistr lektvarů s despektem. „Zapomeňte by bylo daleko jistější, 
nemyslíš? Ne? Dobře, pak tedy chci, aby něco slíbili mně, pro všechny případy,“ vrčel Snape, 
jeho temné oči zkoumaly a odhadovaly synovy přátele. „Vy dva, v žádném případě nebudete 
asistovat bystrozorům při jejich vyšetřování, je to jasné? Neřeknete jim, že Draco nebyl ve 
sklepení v době vraždy. Jestliže prozradíte tuto podrobnost komukoliv mimo ředitele...“ 

„To neudělají,“ přerušil ho Harry.

Snape nemínil přestat mluvit. „Odvoláte to! Řeknete, že jste špatně rozuměli Harrymu a že si 
teď uvědomujete, že tu Draco byl po celou dobu...“ 

Harry ho přerušil znovu, teď už zvýšeným hlasem. „Podívej, řeknou, že Ginny šla pro tebe, 
protože Draco a já jsme dělali nějaké hokus-pokusy s Ohlušujícím lektvarem a neslyšeli jsme 
zvonek. Už jsme to vymysleli!“ 

Harry si pomyslel, že Snape vypadá poněkud ohromeně. Ten pak po úvaze konečně řekl, „velmi 
zmijozelské.“ 

„Taky si myslím,“ dodal Ron. „Řekl bych, že opravdu patří do obou kolejí.“ 

Řekl to zcela neutrálním tónem, bez souhlasu, ale i bez znechucení, ale to Harrymu stačilo. 
„Ano,“ souhlasil klidně. „Říkal jsem vám, že Zmijozel není totéž co ďábel. Pamatuješ, když jste 
si to mysleli o Dracovi? Myslím tím, že on takový není, má své problémy, zdaleka není 
dokonalý, ale není ďábel a není vrah.“ 

Ron a Hermiona se opět podívali jeden na druhého, ale netroufali si cokoliv odpovědět ve 
Snapeově přítomnosti. Nebylo divu, když Mistr lektvarů nebyl daleko od toho, aby vyřešil vše 
použitím kletby Zapomeňte.

„Už je skoro po večerce,“ mumlala Hermiona. „Měli bychom jít. Harry, dosud platí, že se v 
neděli přestěhuješ do věže?“ 

Harry se podíval na otce, „hm, nejsem si jistý.“ 
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„Jen za předpokladu, že se mi podaří zakrýt nebo vyléčit to oko,“ ostře odpověděl Snape.

„Ale jestli bude muset Draco zůstat v Devonu dlouho, myslím, že bych tam zůstat s ním, jako 
morální podpora...“ 

„Já si myslím, žes promeškal již příliš mnoho vyučování.“ 

„Ale...“ 

„A také si myslím,“ přerušil ho Snape, „že jsem tvůj otec a ty budeš dělat to, co já řeknu. A 
také,“ zvedl ruku, aby odvrátil Harryho snahu promluvit, „si myslím, že je to rodinná záležitost 
a ty by ses neměl se mnou hádat před tvými přáteli.“ 

Harry si vzpomněl, že něco takového mu již jednou Snape říkal. Respekt, zejména před 
druhými, na tom tomuto muži záleželo, možná to mělo cosi společného se zmijozelskou 
ctižádostí.

„Dobře,“ souhlasil. „Rone, Hermiono, já vám dám vědět, ano? O tom, kdy se vrátím. A mezi tím, 
myslím, že bude lepší, když sem nebudete chodit. Nechci, aby si bystrozorové uvědomili, že 
jste tu často a že můžete mít nějaké informace. Bude asi lepší, když nebudou vědět, že by se 
vás mohli na něco ptát.“ 

Harry vtáhl Salsu z kapsy, aby mohl otevřít dveře-pod bedlivým otcovým dohledem, byl opatrný 
při používání magie bez hůlky - vždyť chtěl, aby jeho přátelé odsud zmizeli dřív, než Snapeovi 
zase přijdou na mysl výhody kouzla Zapomeň.

„Takže k Devonu,“ naléhal Harry, poté, co dveře byly pevně uzavřené. „Mohu tam jít? Nebo 
chcete ty a ředitel mluvit s Dracem o samotě? Potřebuji vědět co se děje, tak, abych si byl 
jistý... no, aby všechny ty historky byly v pořádku pro případ, že se mě bystrozorové budou 
vyptávat... a proč jsi mi neřekl, že nehrozí, že by dali Dracovi Veritasérum? Hermiona tvrdí, že k 
tomu musí být souhlas rodičů.“ 

„Pravděpodobně proto,“ chladně ho informoval Snape, „že jsem chtěl, aby sis uvědomil, jak je 
důležité dbát na to, co říkáš před Dracem nebo přímo jemu.“ 

„Ale jdi, on se při výslechu nezlomí. Na to je Draco příliš lstivý. Ledaže by ho zase zmlátili... ale 
vzpomeň si, že ani to posledně nezabralo - on bude v pořádku. A mimochodem, ty je nenecháš, 
aby byli tak suroví, to jsem si jistý...“ 

„Harry,“ přerušil ho Snape tak mírně, že pochopil, že on sám sbírá síly. „Zdá se, že nechápeš v 
jakém stavu teď Draco je. Ano, on je inteligentní a má smysl pro strategii. Ale těžce nese smrt 
slečny Parkinsonové... to ho vyvedlo z rovnováhy. On... Harry, když jsme dorazili do Devonu tak 
mu došla celá pravda a zhroutil se...“ Mistr lektvarů se zamračil. „Řekl jsem ti to jako důvěrnou 
informaci, neříkej to ani jemu ani nikomu jinému, za žádných okolností. Ale ty víš, že budeš 
muset být obezřetný.“ 

„Neřeknu ani slovo,“ zapřísahal se Harry, náhle si uvědomil, proč to otec říká zrovna takhle. „Je 
mi líto, že jsem tenkrát nerespektoval, že je to důvěrné, když ses mi zmínil o omezení Dracova 
přístupu k penězům. Nic takového už se nestane.“ 

Snape mávl rukou, jako že to už je zapomenuto. „Také mě to mrzí. To, co jsem ti tenkrát řekl. Jsi 
dobrý syn, Harry, a...“ Mistr lektvarů sklouzl pohledem mimo, pak se podíval Harrymu do očí a 
dodal: „Chtěl bych, abys věděl, že jsem na tebe hrdý. Zůstal jsi tu, když jsem to požadoval a 
nechal mě, abych dostal tvého bratra domů, to byl správné, dospělé.“ 

Harry nervózně přešlápl. „Díky,“ zašeptal nakonec tlumeně, jak polykal chuchvalec, který náhle 
cítil v krku.

„Já děkuji tobě,“ odpověděl Snape. „Nechal si mě soustředit se jen na Draca, místo toho, abych 
se musel zároveň s tím obávat, co nebezpečného by mohl provést můj druhý syn. To mi 
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pomohlo. Ty jsi mi pomohl.“ 

Harry si nemohl pomoci, ale zamračil se. „To je v pořádku a rád slyším, že jsi na mě hrdý, ale... 
víš, něco mě skutečně trápí. První cyklus mých snů mi pomohl, když jsem stál tváří v tvář 
Voldemortovi a přežít Samhain. Ale ty další cykly... nějak nevidím jejich význam. Co bylo 
dobrého, vidět události ze Sovince? Nic! Ale nevěřím, že by ty sny neměly žádný význam, tak 
to nemůže být! Věštba by měla něčemu sloužit, není to tak?“ 

Snape naklonil hlavu na stranu. „Harry, já si myslím, že tvoje sny mají nějaký účel. Věštba 
naléhavě ukazující jak Draco zemře, ukázala ti jasně, co k Dracovi cítíš.“ 

„No, jo,“ uznal Harry. „Ale stejně si pořád myslím, že by za tím mohlo být něco víc než jen...“ 
Nějak nedokázal vyslovit znovu, že ho mám rád. Bylo mu to trapné. Věděl, že by nemělo, ale 
bylo tomu tak.

Ze Snapeova krátkého přikývnutí bylo zřejmé, že chápe takovou zdrženlivost. On přece řekl 
Harrymu jen jednou, že ho má rád, Ale teď řekl, že je na něj hrdý... to mělo stejnou cenu. 
Dokonce možná větší.

Harrymu chvíli trvalo, než se probral z úvah o lásce a hrdosti. „Tak řekneš mi něco o mém 
bratrovi?“ naléhal.

„Ano,“ Mistr lektvarů se odmlčel, zvažoval jak to říci. „Když jsem s ním byl v Devonu sám, 
zhroutil se a plakal.“ 

Harry třeštil oči. Tedy, jedno oko. Tím druhým, uvědomil si, nemohl dělat vůbec nic. Vzpomněl 
si, že už dlouho si nepřiložil led a tak si ho vzal ze stolu, zatím co se ptal, „plakal? opravdu mu 
tekly slzy? Dracovi?“ 

„Harry, dívka, kterou miloval je mrtvá.“ 

„Ale... on se ji pokusil před pár měsíci zabít!“ 

„Věř mi, že kdyby ji Draco Malfoy chtěl zabít, tak by tehdy byla zemřela. Udělal to ve vzteku. 
Vždyť víš, to jeho sebeovládání. Ale nikdy neměl v úmyslu udělat jí něco horšího než přesvědčit 
se, že na něj znovu nezaútočí.“ 

„Ale... jak ji mohl milovat?“ ptal se Harry. „Celé měsíce tady dole se o ní nezmínil a když od ní 
začal dostávat dopisy, utajil je - aha, už chápu,“ povzdechl si Harry. „On zpočátku nevěděl, jestli 
má těm dopisům věřit, nevěděl, jestli to není falešná hra, chtěl se ujistit, že to nemá skončit 
jeho ponížením.“ 

„Ano, takže ho nesmíš ponížit tím, že mu dáš najevo, že víš o jeho slzách. Neřekl bych ti to, 
kdybys nepotřeboval porozumět, že on teď není ve své kůži. Možná ještě zranitelnější intrikami 
bystrozorů než si myslíme.“ 

„Já tomu zármutku rozumím,“ přiznal Harry s myšlenkou na Siriuse. Nevyšel z depresí po celé 
minulé léto. Zalezl do svého pokoje a zcela ignoroval Dursleyovi, tak, že si vůbec nevšiml, že 
byla teta Petunie nemocná. Oni mu samozřejmě řekli, že je na návštěvě u příbuzných, nebo její 
nepřítomnost vysvětlili jinak, ale on si prakticky nevšiml, že je pryč.

A pak, jeho zármutek byl něco víc, než lítost, že zemřel jeho milovaný kmotr. Cítil se 
zodpovědný za jeho smrt... ale jak se mohl Draco cítit vinný tím, co se Pansy stalo?

Dokonce, když o tom přemýšlel, viděl zásadní rozdíl, mezi těmi situacemi. Sirius měl Harryho 
opravdu rád, kdežto... 

„Pansy ho jen sváděla, pokoušela se ho dostat ze sklepení, aby ho mohla zradit!“ vybuchl Harry. 
„Jak to mohl Draco nevidět?“ 
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„Láska je slepá?“ tiše prohlásil Snape.

„Ale jak mohli spiklenci vědět, že bude v té komoře s Pansy, kdyby to nebyla jen malá část 
větších piklů? Draco si měl uvědomit...“ 

„Harry,“ přerušil ho Snape. „Láska je slepá...“ 

„No jo, já chápu,“ souhlasně přikývl Harry. „Draco nás nebude poslouchat, v tomto případě ne.“ 

„Teď určitě ne. Myslím, že ho musíme nechat truchlit. Pokoušet se ho přesvědčit, že to děvče k 
němu nebylo upřímné, nás může jenom rozdělit, teď, když potřebuje veškerou naši podporu.“ 

„Když už mluvíme o podpoře, může jít s tebou?“ 

Snape si povzdechl. „Do určité míry bych dal přednost tomu, držet tě od toho všeho dál, ale zdá 
se mi, že máš pravdu. Potřebuješ být dobře informován o naší strategii jak se vyrovnat s touto 
krizovou situací. A také až bystrozorové skončí s prohlídkou Sovince a těla, mohou přijít sem 
dolů, zkoumat místo, kde Draco žije. Semínka pomluv byla spiklenci zaseta a již zakořenila, o 
tom není pochyb. Nepřeji si nic méně, než abys musel čelit bystrozorům sám, stejně tak Draco.

„Jo. A tak jak jsi to řekl, to znělo, že pokud bych je sem nepustil, prostě se sem vlámou.“ Harry 
se při tom pomyšlení otřásl a přemýšlel víc než jindy, proč chce být bystrozorem. Snad tam jsou 
i někteří dobří? „Co takhle Tonksová, nebo ostatní členové Řádu mezi bystrozory? Mohl by 
ředitel zařídit, aby to vyšetřovali oni?“ 

„Udělá, co bude moci, ale teď jsou Tonksová a ostatní důvěryhodní nedostupní. Krátce před 
smrtí slečny Parkinsonové se objevilo Znamení zla nad Parlamentním náměstím.“ 
Harry cítil, jak mu srdce vynechalo. „Nad Parlamentním náměstím?“ 

„Přesně,“ dodal Snape. „Takže, ti nejméně zkušení mladí bystrozorové byli posláni vyšetřovat tu 
vraždu. Ostatní se připravují, kdyby došlo k útoku na Londýn. Možná k útoku na mudlovskou 
vládu.“ 

Ze Snapeova tónu bylo jasné, že nežertuje. To a fakt, že útok na parlament přišel Harrymu jako 
zcela absurdní, ho dostalo z prvotního šoku. „Lucius to naplánoval skoro jako atentát... takže 
jsme uvázli s bystrozory, které může ovládnout. Se zelenáči.“ 

„Přesně. A tak máš pravdu. Buď budu tady s tebou, nebo odejdeme oba,“ rozhodl Snape. „Ale 
dal bych přednost tomu, neoznamovat tvým přátelům náš odchod do Devonu, chápeš.“ 

Harry přikývl.

„Ale co je dáno, je dáno,“ pokračoval Snape. „Takže. Vezmi Dracovi nějaké učebnice. Měl by mít 
něco, čím zaměstnat mozek.“ 

Harry přikývl a šel to udělat. Vzpomněl si, že když přišel Ron s Hermionou, strčil Salsu do kapsy. 
A tak ji teď položil na postel a vážně jí připomněl, aby nelezla do krbu, když ho teď on a Severus 
budou používat. Potom oklepal neviditelný plášť a rychlým kouzlem vyhladil alespoň ta nejhorší 
pomačkání. Válet tuhle jemnou tkaninu po podlaze jí vážně nedělalo dobře.

„A znovu skrývej svou magii bez hůlky,“ připomněl mu Snape, když vešel dovnitř. „Jsi 
připravený?“ 

Harry se chvíli rozhlížel. „Draco rád čte. Jenže já bych rád přišel na něco jiného, co by mu 
zlepšilo náladu.“ 

„Tak to se zeptej Albuse. On ho podrobil nitrozpytu. Třeba by věděl, co zabere.“ 

Při vzpomínce na ředitele Harry ztuhl. Nitrozpyt nebo ne, bylo Brumbálovo chování k Dracovi 
neuvěřitelně tvrdé. Jeho bratr měl pravdu. Byl souzen jen kvůli příjmení. Harry věděl, jaké to je. 
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Ale on byl obvykle souzen laskavě. Možná, že nebylo zas tak strašné, být chlapcem, který 
přežil. Lepší, než když o vás každý na první pohled přemýšlel jako o Chlapci-který-
pravděpodobně-patří-do-Azkabanu-stejně-jako-jeho-zatracený-otec. Samozřejmě, že z části si 
za to mohl Draco sám, ale nyní se pokoušel stát na straně dobra. Nemohl ředitel alespoň chvíli 
pochybovat? Nemohl mu dát alespoň pár sekund na vysvětlení před tím, než se rozhodl, že je 
vinen?

„Ředitel už je v Devonu?“ zeptal se Harry.

„Ne, připojíme se k němu ve tvém domě a přeneseme se do Devonu společně,“ vysvětloval 
Snape. „Vysvětlíme mu tu záležitost s mapou a pokusíme se spojit s Lupinem ještě předtím, než 
budeme pokračovat v cestě.“ 

„Jen doufám, že se nám podaří Remuse sehnat,“ řekl Harry, když skládal plášť. Podíval se dolů 
a viděl, že se mu trochu třesou ruce. Co když jim Remus nebude schopen říct nic užitečného? 
Mohl pomáhat tu mapou zkonstruovat, ale to ještě neznamená, že ví o tom, co se s ní děje teď. 
Ruce se mu třásly čím dál hůř a Harry se je pokoušel schovat, ale jeho otec si povšiml jeho 
strachu a natáhl se, aby se ho dotkl.

Snapeovy ruce byly studené, když obtočil svoje prsty kolem Harryho zápěstí.

„Vyřešíme to Harry,“ slíbil mu otec. „Ať už nám Lupin pomůže, nebo ne, přijdeme na to, kdo tu 
příšernou věc udělal. A až se tak stane,“ sevření těch prstů zesílilo, i když ne tak, aby to bolelo, 
„možná znovu skončím s krví na rukou.“ 

Harry se chystal říci, že v tom případě by se měl postavit do fronty. Ale nechtělo se mu 
poslouchat další kázání o nebezpečí msty. „Já... myslel jsem,“ odvážil se, „že neschvaluješ 
pomstu.“ 

„Neschvaluji, aby ses jí dopustil ty,“ připustil Mistr lektvarů a zakabonil se sám nad svým 
pokrytectvím. „Ale já jsem už ztvrdl. Není pro mě cesty zpátky a ani spásy.“ 

„To není pravda, zachránil jsi mě, staral ses o mě, vzal mě...“ 

„Doufám, že chápeš, že jsem to nedělal proto, abych se tím vykoupil.“ 

Doufám, že chápeš... 

To řeklo Harrymu všechno. Vážně všechno.

„Samozřejmě, že to chápu,“ řekl a přiblížil se k otci a přesto, že se stále ještě drželi za ruce, 
opřel se o něj. Dlouho to ale netrvalo. Snape pustil Harryho ruce, objal ho a přitáhl si ho blíž.

„Vím, že jsi mi po Samhainu nepomáhal proto, abys lidem dokázal, že jsi celé ty roky byl jen 
zvědem,“ a slova mu trochu vázla v krku. „Vím to. Ale popravdě nevím, proč jsi se tak najednou 
rozhodl být na mě hodný.“ 

Ramena Mistra lektvarů se mírně otřásla. Harrymu dalo práci poznat, co to vlastně je. Nebyl to 
smích. Ne úplně. Spíš takové jízlivé pobavení.

„Doufal jsem, že dostanu Merlinův řád,“ poznamenal Snape. „Ale nevyšlo mi to. Albus to řízení 
zastavil dřív, než jsem ho mohl dostat.“ 

„A proč?“ zamrkal Harry „… ty... já jsem myslel, že jsi ho vždycky chtěl?“ 

„Nemohu popřít, že by to bylo... příjemné,“ připustil Snape a položil jednu ruku Harrymu na 
hlavu. „Ale po Samhainu mi došlo, že si absolutně nepřeji, aby sis myslel, že to byla pro mě 
cena za tvé přežití, že to bylo to, proč jsem tě zachránil, nebo proč jsem se tak snažil zachránit 
tvůj zrak.“ 
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„To bych si nikdy nemyslel,“ popřel okamžitě Harry. Ale když se nad tím tak zamyslel, připustil. 
„No dobře. Asi bych si to myslel, ale jen trochu. Nebyli jsme si tehdy příliš blízcí. A jestli o ten 
řád ještě pořád stojíš... ale ne, nechce se mi Popletalovi o nic říkat...“ 

„Další důvod, proč nechat řád tam, kde je. Ani trochu si Kornelia Popletala nevážím a pak také, 
jediný důvod, proč mi chtěl ten řád dát je, že by to použil do své kampaně, aby si napravil 
pošramocenou reputaci, kterou získal tím, že popřel Voldemortův návrat.“ 

„Možná, že se jednou dostaneš na kartičky do čokoládových žabek,“ dělal si legraci Harry. 
„Severus Snape. Roky pracoval na porážce temného mága Voldemorta. Několikrát zachránil 
Harryho Pottera...“ 

„Dvakrát,“ opravil ho Snape a pustil ho. „Nepřeháněj.“ 

„Víc jak dvakrát. Záleží na tom, jak to počítáš,“ opravil ho Harry se smíchem. Když si vzpomněl, 
co je před nimi, posmutněl. „Myslím, že bychom už měli jít a poprosit ředitele, aby nám dovolil 
mluvit s Remusem.“ 

Snape se na něj podíval úkosem. „Nikdy bych neřekl, že budu tak nedočkavý mluvit s Remusem 
Lupinem.“ 

„Já jsem také nedočkavý,“ připustil Harry a následoval svého otce do krbu. „A nejen kvůli 
mapě. Remus mi hrozně schází. Vadí ti to?“ 

Mistr lektvarů se nad tou otázkou vážně zamyslel. „Ano, vadí,“ připustil nakonec. „Ale ne proto, 
že bych byl sžírán nějakou podivnou formou žárlivosti. Prostě si ho jen nemohu vážit.“ 

„Jen protože je vlkodlak?“ To Harrymu přišlo pořádně nespravedlivé. Remus si přece nepřál být 
vlkodlakem. Nezvolil si to.

„Protože je slaboch,“ vzdychl Snape. „Kašle na své vlastní přesvědčení. Vždy volí cestu menšího 
odporu, ne proto, že by si myslel, že je dobrá, ale protože je jednodušší.“ 

„Soudíš ho za věci, které se staly ještě tady ve škole...“ 

„Ale on se sotva změnil. Verbování vlkodlaků,“ posmíval se Snape. „To asi těžko byl nebezpečný 
úkol, že?“ 

„Mohlo by to být důležité!“ 

„Mohlo by,“ souhlasil Snape. „Ale řeknu ti jedno. Kdyby to bylo důležité a nebezpečné, Lupin by 
s tím nikdy nesouhlasil. Víš, co dělal po všechny ty roky, kdy já jsem riskoval svůj život a 
duševní zdraví, aby Brumbál měl informace o Voldemortových aktivitách? Pracoval v 
mudlovském Londýně, mezi mudly a pro záležitosti Světla nedělal vůbec nic!“ 

„Je pro něj těžké najít v kouzelnickém světě práci,“ poukázal Harry.

„Tehdy ne. O jeho stavech vědělo jen pár lidí. Ale kouzelnický svět byl pohlcen válkou a Lupin se 
rozhodl stát stranou bitvy. James a Lily to neudělali. Lupin není člověk, který by si zasloužil tvou 
úctu.“ 

„Ty...“ Harry vzdychl. „Předpokládám, že ho nikdy nezačneš mít rád.“ 

„Mít ho rád,“ posmíval se Snape. „Budu si muset dát hodně záležet na tom, abych ho byl 
schopný alespoň tolerovat.“ 

Harry bodlo u srdce. „A Draco ho také nemá rád. Jen jsem doufal... ne, vlastně jsem nedoufal. 
Vím, že to byla hloupost. Víc než hloupost, ale byl bych rád, kdybychom my všichni byli přátelé, 
místo toho, abyste ho vy dva tak nesnášeli. On pro mě neznamená to, co ty. Nevidím v něm 
otce. Ale on je milý! Vážně, vím, že to nevidíš, ale je.“ 
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Mistr lektvarů se na chvíli zamyslel. „Možná jsi mi špatně rozuměl. Harry, já neříkám, že se s 
ním nesmíš vídat.“ 

To bylo vážně překvapující. „Myslel jsem, že mě nenecháš,“ přiznal Harry a kousal se 
rozrušením zevnitř od tváře. „Chci tím říct, nedovolil jsi to, po dlouhou dobu a to jsi se o mě 
ještě tak nestaral. Tedy ano, ale ne tak, jako teď. Takže ty mě necháš? Necháš mě setkat se s 
Remusem?“ 

„Ano,“ odsouhlasil Snape, i když nevypadal příliš potěšen. „Ale Harry, pamatuj si, o čem jsme 
dnes večer mluvili. Lupin... možná není ta nejlepší volba na přítele.“ 

„Ale on není takový, jak si myslíš,“ stál si na svém Harry. „On jenom... Je mnoho způsobů, jak 
pracovat pro záležitosti světla. Ne každý, je schopen pracovat na těch nejnebezpečnějších 
úkolech. Každý má jinou sílu.“ 

„Lupin je vždy v teple a bezpečí.“ 

Ale jak se mělo ukázat, Snape se mýlil.

V této době Remus Lupin nebyl ani v teple, ani v bezpečí.
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