
Kde je pravda?
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Where is the truth?

Poznámka: 
Nic není tak jak to vypadá, řídím se pouze jmény postav dle J. K. R.
 Jinak je to o tom, že zlo není kolem nás, ale v nás. A ten, kdo se tváří jako dobro, může ve víře dobra 
„svého dobra“ konat zlo. Nebo naopak.

Prolog
 
Nevěděla jsem, že to skončí. Nikdo to nevěděl, nikdo nevěděl, že to skončí tak špatně. Anebo to 
možná nikdo nechtěl vědět?
 
Proč musí být vždy všechno jen dobré, život takový není. Existuje sice dobro, a mělo by zvítězit, ale je 
tomu tak vždy?
 
Rozhlédni se kolem sebe a zjistíš, že tomu tak není.
Všude jsou války, hladomory a nemoci. Vítězí ti, kteří se ničeho neštítí. Jdou si za svým a to i přes 
mrtvoly.
A takový je i můj svět.
Nečekej žádné a žili šťastně až do smrti, protože nic takového neexistuje.
Ptáš se, jak to JÁ můžu vědět, tak tady je moje odpověď.
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1. Kapitola

Začátek konce
 

Moje dětství, bylo krásné, samá láska, atd.,…
Myslíš si, že je to pravda?
Ne, není.
Moje dětství bylo plné utrpení, nenávisti, zloby.
Byla jsem ještě dítě, nemohla jsem se bránit. To je však minulost, nyní se můžu bránit.  Všem, kteří mi 
ubližovali, to vrátím, i s úroky.
 
„Tati? Mami?
Kde to jsme, já mám strach.“
Malá holčička se tulila ke svým rodičům, kteří ji na její otázky neodpovídali.
Nemohli. Byli mrtví.
 
Probudila jsem se v posteli. Rozhlédla jsem se kolem sebe. Sakra, kde to jsem? Proběhlo mi hlavou.
Chtěla jsem se pohnout, nešlo to.
Podívala jsem se na pravou stranu, tam, kde měla být moje ruka.
Ano, byla tam. Ležela však v nepřirozené poloze, byla přivázána k čelu postele. Druhá na tom byla 
zrovna tak. Zoufale jsem zakopala nohama, i tohle nešlo.
Byla jsem na tom stejně, jako někdo na mučící lavici.
Za dveřmi je slyšet hlas.
„Už se uklidnila?“
Slyším nárazy a výkřiky. Žádnému ze slov nerozumím. Najednou je ticho. Ticho jako v hrobě.
Nejraději bych začala křičet, ale nejde to. V ústech mám, vyschlo, jako bych přešla celou Saharu bez 
kapky vody.
Nemohu ani polykat, nejspíš se udusím.
Sípám.
Rozrazily se dveře.
Mžourám do světla, které je oslepující. Celý pokoj, ve kterém jsem ležela anebo spíše ležím, byl 
v úplné tmě a teď tohle nepříjemné světlo.
Ten muž, nejspíše je to muž, se ke mně naklání. Nevím, kdo to je. Nikdy jsem ho tu neviděla.
Naklonil se až ke mně, dívá se na mě svýma krásnýma očima.
Kdo to jen může být? 
Ptám se sama sebe.
Proč se na mě tak dívá?
„Kdo jste?“ Vychraptím otázku.
Nejspíš mě neslyšel. Nic neříká, pouze mávne hůlkou.
Pouta, která mě držela připoutanou, zmizela.
„Neboj se, už ti neublíží.“ Řekl.
Ten jeho hlas, je tak uklidňující. Zdá se mi to anebo mi ten hlas někoho připomíná?
Zase propadám do hlubin snění.
 
„To snad není možné. Ti idioti si sebou vzali dítě. Co teď s ním.“
Nade mnou se sklání obličej. 
Někdo mě bere do náručí.
„Ne, já nechci, jsou to moji rodiče. Prosím. Néééé.“ Snažím se tomu cizímu člověku vytrhnout. Mlátím 
a kopu kolem sebe.

3



„Nemůžeš si to dítě nechat, slyšíš?! Její rodiče jsou Smrtijedi. Nic dobrého z ní nebude. Jaký rodič,  
takové dítě.“ 
Ten hlas je plný zloby. Už jako malé dítě jsem to poznala.
Šestiletý špunt, ale nejsem hloupá.
Už se nebráním, cítím, jak se mi po tvářích hrnou slzy. Smáčím hábit i tomu cizímu muži.
Není však starý, podle mého souzení je mu tak 16, nejspíš to bude chlapec.
„Měl by se o ni někdo postarat.“
Na svůj věk mluví dost chytře.
 
Znovu jsem se probudila.
Vypadá to tady příjemně určitě lépe než v té zvlhlé díře, ve které jsem žila, co si pamatuji.
Ale protože si toho moc nepamatuji, zdá se mi, že od narození.
Toto místo, ve kterém jsem, se nemůže už více lišit. 
Postel a přikrývky jsou měkké, voní lesem. Všude kolem je tolik světla. Jen si pomyslím na to, proč 
nezatáhly závěsy. A v tu ránu se tak stane.
Jak to? 
Zmateně se rozhlédnu kolem, kdo to byl? Jak se to mohlo?
„Halo, je tu někdo?“
Odpovědí mi je ticho, které jako by se rozléhalo kolem mě. Slyším kroky, mám strach.
Co když je to jejich další trik?
Otvírají se dveře, stojí v nich člověk.
A co jsi myslela? Mimozemšťan? Okřiknu sama sebe v duchu.
Neznám ho. 
Avšak strach je silnější než zvědavost. Vystrašeně se posunuji na posteli, co nejdál ode dveří.
Narazila jsem zády do čela postele. Dál nemůžu.
„Prosím. Neubližujte mi. Co ode mě chcete?“
Ten člověk, podle hlasu nejspíš žena, promluví.
„Pro Merlina, co ti ty zrůdy udělaly. A přitom,…“ Odmlčela se. A po chvíli pokračovala. „… Chovají se 
jako zvěř a budou tak mluvit o nás, i když někteří si s nimi v ničem nezadají.
Neměj strach. Nic ti neudělám a ani nikdo jiný.“
Pomalými kroky kráčí ke mně, co chvíli se zastaví a čeká.
Já se však stále třesu. 
Posadila se vedle mě, pohladila mě po vlasech. Ten dotek mě uklidnil, pomalu se poddávám tomu 
doteku.
„Vidíš. Já jsem ti říkala, že ti neublížím.“ Po chvíli mluví spíš k sobě, než ke mně.
Dívá se na mě a mumlá si sama pro sebe. „Tak milá a hezká holčička a oni se k tobě tak chovali. 
Ošklivý lidé.“
„Kolik ti je?“ Tato otázka evidentně míří na mě.
Zakroutím hlavou a pokrčím rameny. A nakonec dodám, i když je to zbytečné. „Já nevím.“

 
Tou dobou v     místě, které bylo doposud „domovem“, prozatím, neznámé dívky:  
 
Objevily se tam postavy. Muži.
Všude kolem mrtví.
Jeden z těch mužů se od ostatních odpojil. Vstoupil do místnosti, kde měla být přivázaná dívka, která 
je nyní v bezpečí.
Je slyšet výkřik.
„Je pryč. Vzali si ji.“
Nejstarší z těch mužů se zdrceně posadí. „Je konec, měl pravdu. Proč jsem ho jen neposlechl.“
„Co tím myslíte? Byl to jeden z nich, měli jsme se ho zbavit už dřív. A jí také.“ Promluvil muž, který 
podle oblečení, patřil k těm movitějším. Podíval se po třetím muži. Byly tam jen tito tři.
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„Ale, pane ministře!“
„Nic nechci slyšet, kdyby se vše dělo tak jak říkám,…“
Ten druhý muž, nejstarší ze všech, jen zavrtěl hlavou a dál se věnoval prozkoumávání okolí.
„Tak tady žila? Vždyť to je dítě, 16let. Pokud se nemýlím.“ Dál nepokračoval.
Pouze myslel na to, co udělá. To dítě se musí učit, někde se bude muset učit.
„Umí něco? Dokáže kouzlit?“
Otočil se na tmavovlasého muže, který stále nepromluvil, jako jediný. 
 „Nevím, nevšiml jsem si.“
Stařec na tato, jistě nepravdivá slova, nereagoval. Nechtěl vzbudit pozornost ministra.
„Severusi! Mohl bych s tebou mluvit, až se vrátíme do Bradavic? Prosím.“
Dotyčný pouze přikývl.
„Pane ministře!? Měl bych na vás jednu otázku, mohu?“
I tento muž nepřítomně přikývl.
„Mohli bychom sem?“ Řekl bělovlasý muž a ukázal do cely.
Ministr ho, i když neochotně následoval.
„ Copak si přejete. Brumbále?“
Oslovený muž se jemně usmál, nereagoval na tón, kterým mluvil ministr. A zeptal se na to, co ho tíží. 
„Jak se jmenovala?“
„Kdo?“ Zeptal se ministr nepřítomně.
„Ta dívka, co tady, žila.“ Dodal s odporem. Tvrdým pohledem, vyjadřoval nesouhlas s tím, co se tady 
dělo.
„Ano. Byla to dcera jeho nejvěrnějších Smrtijedů. Jedni, kteří byli mezi prvními jeho stoupenci.“
Brumbál jen pokýval hlavou. „Jde tedy o Lewisovi, pokud mě paměť neklame? Jak se jmenuje jejich 
dcera?“
„Elison, myslím.“
  

Nyní se vraťme zpět, k     nyní již známé dívce:  
 
Dívám se na neznámou ženu. Vypadá mile. Má dlouhé blond vlasy, které jí sahají až po lopatky. 
Modré a příjemně teplé oči.
Svůj pohled namířila na mě, uhnula jsem svým.
„Spi. Ještě si musíš odpočinout. Vymyslíme, co s tebou. Chodila si do školy?“ Nečekala na odpověď, 
odpověděla si sama. „Určitě ne, to by ONI nedopustili.“
„Kdo jste?“ Zeptala jsem se té ženy.
Podívala se na mě.
„Na tom nezáleží, ale říkej mi Heleno. Anebo teto. Je to jen a jen na tobě.“
Přikývla jsem.
„Cítíš se lépe? Anebo chceš ještě spát? Jak tě tak vidím, tak bys ještě měla spát.“
Trochu do mě zatlačila, spadla jsem na postel. Přikryla mě, pohladila po vlasech a zamumlala. „Spi 
zlatíčko a nech si něco pěkného zdát.“
Stoupla se, otevřela a poté zavřela dveře. Slyšela jsem její hlas, který se postupně vzdaloval.
„Postarejte se, ať ji nic nechybí. Rozumíte!“ V jejím hlase už není slyšet zájem a ani láska, je chladný. 
Bezděčně se otřepu.
Zase usínám.
 

***

„Jak se cítí, Heleno?“ Promluvil vysoký muž, který se tvářil jako by mu to tu vše patřilo. Podle toho, jak 
se chovali ostatní tak tomu také bylo.
„Pane.“ Řekla oslovená. Její povýšený hlas, když mluvila se skřítky, zmizel. Nyní mluvila s co největší 
pokorou. „Je vyděšená, ale bude v pořádku. Co,…“
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Nenechal ji domluvit, bavilo ho jak se z této jindy sebevědomé ženy, která každého sjela, kdykoli a za 
cokoli stane sluha, který svému pánovi splní cokoli.
„Neměj strach. Nechám ti ji, ale jak skončí prázdniny, nastoupí do Bradavic. Mám s ní velké plány.“
Tímto zcela rozmetal všechny plány, které si tato, jindy sebevědomá žena nachystala.
Znovu sklopila pohled. „Ano pane.“
….
 

Nyní na chvíli opustíme toto sídlo a vrátíme se do minulosti.
 
„Otče. Rozhodl jsem se. Půjdu a budu následovat svoji ženu, miluji ji a ona mě. Nikdo mi v tom 
nezabrání. A ani ty.“
„Dobře. Rozhodl ses, pamatuj. Navždy se ti zavřely dveře. Nemám a nikdy jsem neměl syna.“
Mladší muž přikývl. V jeho očích se na chvíli objevila bolest, která ihned zmizela. Pouze podotkl.  
„Budeš dědeček.“ A s tím odešel.
Neviděl, jak se jeho otec sesunul na křeslo a poté se rozplakal.

--------------------------------------------
„Máte dceru. Je krásná.“
Milující rodiče se podívali do očí své prvorozené.
Měla zelené oči, které se ve chvíli změnily na modré. Vlásky měla světlé jako padlý sníh.
„Bude se jmenovat Elison Meredith Kimberly Lewis.“

--------------------------------------------
„Neměli bychom ji brát sebou, bude to nebezpečné.“   
„Meredith, Pán řekl, že ji nemáme nechávat bez dozoru, mohlo by se jí něco stát.“
Nesouhlasně zavrtěla hlavou. „A ty si myslíš, že tady.“ Rozhlédla se kolem. „Bude v bezpečí? Všude 
tou číhá smrt, a…“
Nedořekla, protože její slova přerušily, jiná slova a pak, zelený záblesk.
Svírala svoji dceru. 
Když se probírali svými problémy, nevšimli si, že se kousek vedle nich přemístil muž, který jejich plány 
překazil.
Vyslovil tu kletbu. Která pro něj znamenala rozsudek smrti.
Muž se pomstil za svoji ženu, zabil mnoho osob. Byl však zabit, když chránil tělo své ženy a svou 
dceru.
Jejich dcera se vyděšeně dívala z jednoho na druhého. Neplakala, nekřičela, prozatím, jen se 
nevěřícně rozhlížela kolem sebe.

 --------------------------------------------
„Myslíte, že je to nutné? Je to dítě.“
„Vy se do toho nepleťte, můžete být rád, že žijete, pane.“
„Ale,…“
„Už dost. O tomhle Brumbálovi ani slovo. Rozumíte. Nebo skončíte v Azkabanu.“ Dodal výhružně 
starší muž. „Dejte ji tam a zamkněte dveře.“
Mladší muž, ještě chlapec učinil to, co měl.
Dívenka jej však nechtěla pustit. Důvěřivě ho držela za ruku, věřila mu, on ji zradil.
Od té chvíle tato dívenka neplakala a nikomu nedůvěřovala.
„Co s ní bude?“
„O to se VY, nestarejte.“

 --------------------------------------------
Slyšela hlasy, ten důvěrně známý hlas. Otevřel dveře přišel až k ní. Řekl pouze nějaká slova.
Dívka se na něj podívala jako by ho viděla poprvé v životě a pak promluvila. „Kdo jste?“
Nereagoval. Otočil se a zavřel dveře.
Tentokrát doufal, že nadobro. Nechtěl na to ani pomyslet, kdyby se sem měl ještě někdy vrátit.

 --------------------------------------------
6



Týrání. Ano, to je to pravé slovo.
Nebylo to však jen tak ledajaké týrání, bylo to spíš jako vymítání ďábla anebo vymývání mozků. 
Nebylo to jen tělesné týrání, ale i duševní.
Přivazování, spaní bez jídla, trestání. Jakékoli možné, jaké si jen dokážete představit.
Vše doprovázelo vždy jen pár slov. „My to s tebe dostaneme, i kdybys měla vypustit duši.“
Jediné, co ji drželo, byla vzpomínka na rodiče, která však pomalu a jistě bledla.
Číst? Ano, to uměla, to ji naučili ještě rodiče. Byla učenlivá, inteligentní a vnímavá.
Věděla, co po ní kdo chce.
Později ji pouštěli i ven, když však byla neposlušná, zavřely ji zpátky.
Musela poslouchat na slovo a plnit vše o co ji požádaly.
Jak zněl rozkaz.
Neuposlechnutí se trestalo krutě. 
Někdy za dobré chování dostala odměnu, takovou, kterou by si nikdo nepřál a dívka jejího věku určitě 
ne.
Mohla se umýt a to jen a pouze v přítomnosti jejich věznitelů, kteří ji za odměnu umývali.

 --------------------------------------------
Pak přišla záchrana. 
Někdo ji zachránil, mnoho z těch, kteří ji trestali, zemřelo.
Ti co zůstali.
 

V     sídle v     kterém spí těžce zkoušená šestnáctiletá dívka, říkejme jí Kim:  
 
Probudila jsem se, ten sen byl tak skutečný.
Nechtěla jsem otevřít oči a zjistit, že jsem v té odporné díře. A to jen proto, že jsem se zeptala na věci, 
které se dějí kolem mě.
Otevřela jsem, s velkým sebezapřením, oči.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že to nebyl sen.
Posadila jsem se na posteli. Měla jsem na sobě noční košili, bosé nohy. Ještě, že je tady koberec.
Postavila jsem nohy na zem, zkusila jsem se postavit.
Nešlo to, nohy mě neposlouchaly. Jak dlouho jsem tam byla přivázaná? Co je dnes za den?
Tyto otázky mi vířily hlavou.
Zatnula jsem zuby, musím se postavit, sakra!
Hurá! Chtěla jsem vykřiknout. Už stojím!
Ale neměla jsem to dělat. Říká se: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
A já tu chci skákat, když jsem zapomněla chodit.
V tu ránu jsem se ocitla na zemi, nevím proč, ale přišlo mi to legrační, a tak jsem se rozesmála.
„Paní, paní. Je vám něco?“ Objevil se vedle mě, zčista jasna divný mužík.
Dívala jsem se na něj asi dost vyjeveně, protože se začal omlouvat. „Moc se omluvám paní, nechtěl 
jsem,… Hloupý skřítek,…“
A než jsem mohla cokoli udělat, držel v ruce svícen. Nevím, kde ho vzal. A začal se mlátit do hlavy.
Udělalo se mi z toho zle. Okřikla jsem ho. Tím jsem však vyprovokovala další bědování.
„Prosím, nech toho. Už si neubližuj. Prosím.“
„Ach. Paní mě prosí? To ne. Já už budu hodný, paní je laskavá. Ne jako,…“
A to už si zase chtěl ubližovat. Rychle jsem mu vytrhla svícen. Se divím, že jsem to zvládla.
„Mohla bych se tě zeptat, jak se jmenuješ?“
„Mobby, já jsem Mobby. Váš skřítek, paní mě vám darovala, jako dárek. Ne, to jsem neměl říkat, to 
bylo tajemství. Mobby se musí potrestat.“
„Nééé.“ Vykřikla jsem.
To se však rozrazily dveře a stál v nich, jako bůh pomsty, muž.
Musela jsem se rozesmát, nešlo to zastavit.
„Co se to tady děje?“
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Uviděl mě, jak se tam válím po zemi. A udiveně zůstal stát. 
Pak však a musím říct, že duchapřítomně reagoval na můj nezáviděníhodný stav. A pomohl mi na 
nohy. Které se pode mnou, zase podlomily. 
Vzal mě do náruče.
Nedivila jsem se, že mě unesl. Po tom krásném žití v té díře jsem vážila snad 40 kilo, kdoví, jestli ne 
méně.
„Kdo jsi, že…“ Nedomluvil, protože se ve dveřích objevila Helena, která udiveně zůstala stát. 
Nedivím se, vidět urostlého chlapce, spíše muže jak drží v rukou dívku a nepoloží ji na postel a dívá 
se na ni jak na boží obrázek.
To musí být ohled pro bohy.
„Myslím, že bys mě mohl položit…“
„Lucius, já jsem Lucius.“ Zakoktal a položil mě do postele.
Usmála jsem se, i když mi to dělalo obtíže.
Zakručelo mě v břiše, omluvně jsem se na něho podívala.
„Tak vidím, že jste se seznámili. Luciusi tahle okouzlující dívka je,…
„Kimberly, jmenuji se Kimberly.“ Skočila jsem jí do řeči. „Omlouvám se.“ Dodala jsem.
Podívala se na mě tázavě. Ani já jsem nechápala. Jak to, že to vím?
„Ano. Kimberly má hlad, měl bys ji sehnat jídlo. Kdo ví, jak dlouho nejedla.“
Chtěla jsem vstát, ale doopravdy to nešlo.
„Kimberley. Nemusíš mít strach, ono se to časem spraví. Abych řekla pravdu, dost jsi mě překvapila. 
Po tom co sis vytrpěla,… Ach, to jsem nechtěla říct. Omlouvám se.“
Dodala, když uviděla, jak jsem zbledla.
Znenadále se mi udělalo zle, kdybych měla co zvracet, bylo by to venku.
„S tím jídlem to nebude ten nejlepší nápad. Zavolám někoho, kdo ti pomůže.“
A s tím odešla.
Znovu jsem si lehla, zavřely se mi oči a já zase usnula.
 

Tou dobou dole v     sídle:  
 
„Jak se jí daří? Neměl bych,…“
„Raději ne, můj pane. Nemusela by, udělalo se jí zle, a proto jsem ji nechala v klidu. Měla bych zavolat 
Snapea, je ten nejlepší, v lektvarech.“ Dodala, když uviděla jeho pohled.
„Ano, máš pravdu, Heleno. Je to přeci jen moje vnučka, musí dostat jen tu nejlepší péči. Hloupá holka,
…“
„Kdo? Smím-li se zeptat.“
Podíval se na ni, jeho pohled byl plný zlosti, ale i bolesti. Nemohla tomu uvěřit. Ihned však svůj pohled 
sklopila.
„Moje dcera Médea, byla tak naivní. Vzala si idiota, musela, čekala s ním dítě. Nemám tušení, kdo byl 
jeho otec. Změnil si jméno, nejspíš se za něho styděl. Mám na mysli Gabriela, mého zetě. Styděl se 
za svého otce anebo to bylo naopak?“
Zamyslel se, pak však zavrtěl hlavou.
„Ano. Máš pravdu. Zavolej ho.“
Během pár minut se z krbu vyřítil muž. Byl udýchaný, a nám všem dobře známý. Šlo o muže, který byl 
před pár okamžiky s ředitelem Bradavické školy čar a kouzel.
Měl tmavě černé vlasy, dlouhé po ramena. Vlasy, jindy lesklé a hebké, měl mastné.
Byl vysoký, určitě vyšší, než jeho pán. Jeho pohled byl přímý, když však uviděl svého pána, sklopil jej 
a díval se do země.
„Severusi! Mám pro tebe práci, půjdeš nahoru a podíváš se na ni, ano! Uděláš vše, abys jí pomohl. 
Rozumíš! Už si vytrpěla dost. Pak za mnou přijdeš, musíme se na něčem domluvit.“
„Ano pane.“ Odpověděl pokorně oslovený muž.
Jakmile se jeho pán vzdálil, změnil se pokorný a podřízený hlas na výhružný a nabroušený.
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„Severus sem, Severus támhle. Už mě to nebaví. Jednou Brumbál, podruhé pán.“ Dodal, i když ho na 
jazyku pálilo oslovení ON.
„Měl by ses uklidnit. Nejsem s ničím spokojená, proč jsi ji tam nechal tak dlouho? Nechci ani pomyslet 
na to, co tam s ní dělali. Nevíš o tom něco?“
„Kdybych to věděl dřív, nikdy bych to neudělal. Nenechal bych ji tam, nezasloužila si to.“
Zakroutil hlavou a zničeně se posadil.
„Měl jsem ji ochránit, slíbil jsem to, slíbil jsem její matce.“ Položil hlavu do dlaní. „Měl bych jít, zjistit, co 
potřebuje.“ Vstal a vydal se směrem k pokoji, kde ležela Kimberley.
„Není to tvoje chyba, ale jeho.“ Promluvila do ticha Helena. Nyní, když věděla, že ji nikdo 
neposlouchá, mohla si to dovolit.
 

Tou samou dobou v     jedné z     ložnic:  
 
V křesle tam seděla žena, měla tmavé vlasy a vedle ní stála blondýna.
Tmavovláska promluvila. „Slyšela jsem, že to je jeho vnučka, co na to říkáš Cisso?“
„Nevím, ale je mi to jedno, Lucius o ní básní. Viděla jsem ji jen jednou a,…“ Promluvila výše oslovená.
„Pro Merlina, Cisso. Ty pořád básníš o tom imbecilovi. On se vyspí s každou, a vsadím se s tebou, že 
tahle. Nebude výjimkou.“
„Co to blábolíš Bello, vždyť jí je 16 a jemu bude dvacet tři. A navíc, je to můj manžel.“
„Tak mu konečně poroď syna a bude to,…“
Otevřely se dveře a v nich stál ten, o kterém mluvily. Nevypadal tak zmateně a zakřiknutě  jako, když 
mluvil s Kimberley.
Stál tam jako socha, vytesaná tím nejlepším antickým umělcem. 
Jeho delší blond vlasy svítily, nejspíš za to mohlo slunce, které prosvítalo závěsy.
Jeho oči, předtím uhrančivé, laskavé a teplé. Byly nyní plné zášti, povýšenosti a zloby.
Jakmile promluvil, všechny negativní pocity se ještě znásobily.
Mluvil chladně, povýšeně a neosobně, jako by se ani nezajímal o to, co mu odpoví.
Obě dívky se na něj dívaly jako by viděly boha. Na všechny tak působil.
Nebyl to však bůh, ale ďábel. To co chtěl, to dostal. Nic mu nesmělo stát v cestě, v ničem.
„Co vy dvě tady! Pán si nás zavolal, máte,…“
„Luciusi, miláčku.“ Přerušila ho jeho žena. Když však viděla jeho pohled, zmlkla. 
Kdyby pohled dokázal zabíjet, ležela by mrtvá.
 

Severus již stojí před dveřmi:
 
Vstoupil dovnitř, neobtěžoval se zaklepat. Věděl anebo spíše tušil, že Kimberley bude spát.
Jakmile vešel, věděl, že se nemýlil.
Ležela v posteli, byla přikrytá až ke krku. Vypadala tak klidně, jako andílek.
Znenadání sebou začala házet, křičela. Nebylo ji rozumět.
On však tušil. Tušil, co prožívá, jednou toho byl svědkem, nemohl připustit, aby trpěla dál. Musel se 
pro ni vrátit.
Nevěděl, jestli se rozhodl správně, je v pravých rukou? Anebo měla jít k druhému dědečkovi?
Vypadá tak zranitelně. Přikročil k ní, nevěděl co dělat, nikdy by ho nenapadlo, že bude utišovat dítě.
Tohle, ale už není dítě, je to,… Dost. Přerušil tok svých myšlenek, které by mohly zabloudit do jiných 
končin.
Prohlédl ji, ihned věděl co je potřeba. 
Věděl to ještě dříve, než ji viděl. Potřeboval se jen ujistit.
Znovu  na to pomyslel. Jestli to přišlo na mysli mě, co teprve Lucius. Toho to jistě napadlo hned. 
Věděl však, že nemá šanci. Pán by mu to neodpustil, nikdy. Jeho vnučka již vytrpěla dost.
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***

Probudila jsem se, stál nade mnou muž. Přitáhla jsem si pokrývku, ještě blíže k tělu.
„Co tady chcete, já, já už nechci.“ 
Zvedá ruku, v obranném gestu si chráním hlavu.
„Ne, prosím. Neubližujte mi, udělám, co budete chtít. Jen mi prosím neubližujte.“
Sklonil ruce, usmál se a promluvil. „Nemusíš se mě bát.“ Ten hlas, odkud ho znám?
Ten muž mluví, neposlouchám ho, přistoupil ještě blíž. Vytahuje něco s hábitu, nemám strach, ale,… 
„Tohle si vypij, pomůže ti to. A hlavně, postaví tě to na nohy. Zítra už budeš moci s námi obědvat.“
Vypila jsem to, nebylo to nic moc. Ale lepší, než drátem do oka. Ne že bych někdy dostala drátem do 
oka, někdy to bylo i horší. Nechci však na to pomyslet, teď však ne. Jsem přeci v bezpečí.
 

***

Pro Merlina, co tam s ní dělali. Bojí se mě, proč? Honí se Severusovi hlavou. Vypadala v pořádku, 
nejspíš jsem ji jen něčím vyplašil. Uklidňoval se.
Posadil se na kraj postele, položil jí ruku na čelo. Nyní již neucukla, dokonce se k němu přisunula blíž. 
Pro Merlina, ona mi důvěřuje. Teď ji však nesmím zklamat, teď už ne.
Ujistil se, že usnula. Chtěl odejít.
Jakmile se jen trochu pohnul, cukla sebou, chytila se ho za ruku. Úplně ho to rozhodilo.
Kdyby někdo vstoupil, uviděl by doopravdy něco nevídaného.
Obávaný, ironický a snad i trochu despotický muž, který se nyní červená a dokonce usmívá. Ale jen 
lehce.  
Bylo poznat, že je mu tahle pozice dost nepohodlná. Neustále měnil polohy.
Prohlížel si Kim, ze všech stran. Pohladil ji po vlasech. Nejraději by přičichnul k těm hebkým vlasům. 
Její pleť, alabastrově bílá a hladká, lákala k pohlazení.
Pro Merlina. Skoro až vykřikl. Co se mnou ta holka dělá.
Otevřely se dveře.
Ulekl se, až skoro vykřikl. Rozčíleně se ohlédl, chtěl říct něco nepěkného. V půli nádechu však poznal, 
o koho se jedná a pozměnil svoji reakci.
„Pane. Musel jsem se ujistit, jestli bude vše probíhat tak jak má.“
Jeho pán jen přikývl, vypadalo to, že ani nevnímá, co kdo říká. Dál se díval na Kimberley.
„Můžeš jít, máme schůzi. Chtěl jsem se jen,…“
Pokynul mu a Severus s mírnou úklonou odešel. Ve dveřích se ještě ohlédl. Uviděl jen svého pána, 
který si sedá na postel. A pak zaklaply dveře.
 

***

Vypadá tak andělsky.
Říká si Temný pán, když si prohlíží svoji vnučku. Kdyby jen tušil, že není první, kdo na tuto myšlenku 
přišel a také ne poslední.
 

***

Otevřela jsem oči. Ten kdo sedí u mé postele, není ten, který tam seděl, když jsem usnula.
Tentokrát nesmím tak vyvádět, co si o mě jen pomyslí.
„Dobrý den, nebo večer?“ Zeptám se zmateně.
Dívá se na mě, ten pohled mi někoho připomíná, nevím však koho. Než odpoví, trvá mu to alespoň 
pět minut.
„Jistě. Je večer 10. Července 1980.“
„Proboha. To jsem v té, té cele ležela dva týdny?“   
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Zrudl, nevypadá teď moc hezky, ne že by předtím vypadal nějak moc dobře. Prostě není můj typ. 
Sakra, co to melu. Okřiknu se v duchu.
„Za to mi zaplatí.“ Vykřikl.
Vyskočila jsem, jeho hlas a to co řekl, mě vyděsilo.
„Pštt, neměj strach. Tobě nikdo neublíží, o to se postarám.“
Nevím proč, ale uklidnilo mě to.
Stoupl si, upravil si plášť. Podíval se na mě, otočil se a vyšel ze dveří.
Za chvíli se za ním zabouchli dveře.
Musela jsem se postavit, a doopravdy. Po tom lektvaru, nebo co to bylo, mi to jde skoro samo.
Postavila jsem se, došla jsem ke dveřím a otevřela je, naproti jsou otevřené dveře.
Musím se vrátit pro něco na sebe, není tady moc teplo, pomyslím si a vrátím se zpět.
Oblékla jsem si hábit, který ležel přes postel. V kapse jsem nahmatala hůlku, ano je to hůlka.
Proč? 
Na myšlení není čas, měla bych se podívat. Do knihovny, ano je to knihovna.
Jak to, že to vím? Byla jsem tu někdy?
Vstoupila jsem dovnitř, tolik knih jsem nikdy v životě neviděla, co se v nich skrývá? Pomyslím si a beru 
si jednu z knih. Sedla jsem si do pohodlného křesla a dala se do čtení.
Zdálo se mi, že mám ruce v jednom ohni, jako kdyby byly přitahovány nějakým magnetem. Sami od 
sebe, vjely do kapsy a nahmataly hůlku.
Vytáhla jsem ji, různě ji v ruce otáčela.
Najednou se rozzářila, zkusila jsem s ní mávnout a vyslovit jedno ze zaklínadel, která jsem si přečetla 
v knize.
Šlo o Accio – kniha, v mžiku jsem v ruce držela tu knihu, kterou jsem před chvílí držela.
Zamyslela jsem se. To přeci nemůže být tak lehké. 
Stále jsem jako zhypnotizovaná zírala na hůlku, pohled mi sjel na knihu v černých deskách. Vypadala 
staře, ale byla zachovalá.
Stoupla jsem si a pomalu jsem se vydala pro ni. Zastavil mě však nějaký hlas, hledají mě. Pomyslela 
jsem si. Měla bych se vrátit.
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2. Kapitola

Snad už mezi svými
 

V sídle se konala schůze, všech stoupenců Temného pána.
Nikdo z nich nevěděl, o co se jedná, až na pár jeho nejvěrnějších, kteří s ním byli v neužším kontaktu.
Seděli u stolu alespoň, 30 minut. Byli nedočkaví. Co po nich jejich pán může chtít. Ptali se sami sebe. 
Nikdo nereagoval na to, že už tak dlouho čekají.
Musí to být doopravdy důležité, jinak by nesvolal i ty, o kterých někteří ani nevěděli, že patří k nim.
Šeptali si. 
Jakmile však uslyšeli kroky, které určitě patřily tomu, na koho čekali, ztichli.
Vešel.
Kdokoli, kdo se odvážil na něj pohlédnout, ihned sklopil zrak.
Jeho oči žhnuly. Byly plné vražedné nenávisti. Takhle ho již znali, ale přece jen. Nemohli nikdy tušit, 
jak zareaguje na jakýkoli podnět.
Mohl by je potrestat a to nikdo z nich nechtěl podstoupit.
Když promluvil, některým z nich, stydla krev v žilách. Jiní se přikrčili a někteří se, snad nevědomky, 
otřásli.
Spokojeně si je prohlédl, věděl, že v nich budí hrůzu. Někteří k němu cítili i obdiv.
Vzhlédl a uviděl pohled Bellatrix. Vždy ho přitahovala, byla tak žádoucí a nezkrotná. V jeho rukou se 
z ní však stával beránek.
Ihned jak zpozorovala jeho pohled, sklopila oči.
„Zavolal jsem si vás, protože vám chci někoho představit. Je to významný host. Budete jí prokazovat 
úctu. Rozumíte!“
Rozhlédl se kolem sebe, na každého z nich zaměřil svůj pohled, který je prohlédl až do morku kostí.
Nikdo nevzhlédl, vypadalo to, jako by je něco upoutalo na stole. Všechny, bez vyjímky.
„Heleno! Běž pro našeho hosta.“
„Ale, pane. Není ještě,…“ Nedořekla.
Vytáhl hůlku, docela nenuceně. Vyslovil jedno slovo – Crucio.
Žena se zhroutila na zem. Zcela evidentně to byla bolest, krutá bolest.
Díval se na ni, pozoroval její reakci.
Jakmile ji z úst unikl tichý sten, hůlku sklonil.
Sjel ji jedním pohledem. Nic neřekl, ale činy hovoří za vše.
Zvedla své rozlámané a od bolesti zničené tělo a vydala se nahoru do pokoje pro, Kimberly. 
Došla do pokoje, nikdo tam nebyl.
Zhrozila se, co ji čeká za to, že ji neuhlídala. „Kim.“ Zašeptala. „Kde jsi?“
Ozval se hlas.
 
To snad není možný, člověk si ani v klidu nemůže odpočinout. 
Všechno je lepší než to, co jsem prožila v té zatuchlé díře, kde jsem žila posledních osm let. 
Ve dveřích stála,… Helena. Jo, Helena se jmenuje.
„Kim.“
„Ano, já jsem tady. Šla jsem si to tady prohlédnout, už mě to nebavilo. Ležet a nic nedělat. Nejsem na 
to zvyklá. Já jsem,…“
Raději jsem zmlkla, viděla jsem, že se přemáhá. Evidentně trpěla bolestí, její grimasa to prozrazovala.
„Jste v pořádku, není vám něco?“ Zeptala jsem se zúčastněně.
Odpověděla mi, ale nelíbilo se mi, jak to řekla.
„Ne: To je v pořádku. Zasloužila jsem si to, neměla jsem odporovat.“
„Cože? Komu?“
Zezdola se ozval křik. „Heleno! Bude to?! Už na tebe čekáme dost dlouho.“
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„Omlouvám se, ale pán tě chce vidět. Budeš představena jeho stoupencům, obleč si tohle. Bude ti to 
slušet.“
Oblékla jsem si to, co mi podala.
Učesala mi vlasy a vydaly jsme se do místnosti, kde budu představena společnosti.
Sestoupila jsem ze schodů, měla jsem strach. Nevěděla jsem, co mě čeká.
Mnoho takových společností jsem už zažila a doufala jsem, že tahle nebude stejná jako ty předchozí.
Chytila jsem se jí za ruku. Usmála se na mě a stiskla mi ji.
Dech se mi zrychlil, puls mi vystoupal do závratných výšin. Měla jsem pocit, že co nevidět omdlím.
Přede dveřmi jsem se zastavila.
Ty se za okamžik otevřely a přede mnou se rozprostřela mlha.
Helena mě popostrčila dopředu.
Přišlo mi to jako laciný vtip, třásla jsem se po celém těle. Určitě to měl být prvotřídní výstup. Já jsem 
však zklamala.
Jakmile se mlha usadila, uviděla jsem udivené pohledy. Všechny oči mě provrtávaly.
Nedostávalo se mi vzduchu, nic jsem neslyšela. Připadala jsem si jako v tunelu. Vše ke mně šlo jako 
by z velké dálky.
Cítila jsem, jak se pode mnou prohnuly nohy, a já se složila na zem. Ještě dříve než mohl někdo 
z nich reagovat. 

Sesunula jsem se na zem, pak jsem ucítila, že mě někdo bere do náruče a odnáší pryč. Nic jiného 
jsem nevnímala.
 

Mezitím, než se Helena s     Kimberley vrátily:  
 
„Pane. Mám na vás jen jednu otázku. Jestli dovolíte?“ Zeptal se muž, který seděl co nejdále od svého 
mistra.
Ten jen přikývl.
„Mohu být tak smělý, a zeptat se o koho se jedná?“
Pán se k němu obrátil celým tělem. 
Ten ubožák se rozklepal po celém těle, kapičky potu na obličeji. Nervózně si setřel pot z čela.
„Pamatujete si na Lewisovi?“ Otázal se a rozhlédl se kolem sebe.
Všichni jen přikývli, nikdo se neodvažoval promluvit.
Jeho pohled je všechny prohlédl.
Spokojeně se vrátil k tomu, co chtěl říct.
„Meredith, ano. Jmenovala se Meredith, a byla to moje dcera.“
Nechal doznít to co vyslovil a pokračoval dále. „Vzala si jednoho idiota s Havraspáru. Odtrhla se ode 
mě, ale pak se oba vrátili. Odpustil jsem jí. A pak oba zemřeli, měli dítě. Jak jistě všichni víte.“
Všichni jako by přestali dýchat, bylo ticho. Neuvěřitelné ticho.
„Ztratila se, myslel jsem, že zemřelo. Ale jeden z mých nejvěrnějších mi ji vrátil zpět.“
Odmlčel se, ale někdo promluvil.
„Můj pane a jste si jistý, že je to pravda?“
„TY si myslíš, že by mě někdo, z vás, oklamal?“ Zeptal se výhrůžně.
Muž se rozhlédl kolem sebe. „Ne pane,…“
Nedořekl. Zazněla pouze dvě slova a zhroutil se zcela bez života na zem. Avada Kedavra.
Znovu zavládlo ticho.
„Má ještě někdo nějaké otázky?“ Zeptal se, pouze proto, aby řeč nestála.
Usmál se, byl spokojen s vývojem situace.
„Heleno! Bude to?! Už na tebe čekáme dost dlouho.“ Vykřikl.
Jeho hlas se rozlehl celým domem, pak spokojeně přikývl. „Ano. Za chvíli poznáte nejmladšího z rodu 
Zmijozela.“
Otevřely se dveře, nebylo nikoho vidět. Všude kolem se válely cáry mlhy.
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Pak se ve dveřích zjevila, vypadala jako anděl.
Chvíli zůstala stát a pak se sesunula na zem, nyní vypadala jako padlý anděl.
Jako první zareagoval Severus Snape, chvíli po něm i Lucius Malfoy. Oba dva se srazili, takže jako 
první byl u, Kimberly její dědeček.
Vzal ji do náruče  a nesl ji jako pírko.
Nevnímal co se kolem děje, musel ochránit svoji vnučku. To bylo to nejdůležitější.
Když nedokázal ochránit dceru, snad u ní se mu to povede.
Pomalými, ale ráznými kroky vystoupal do jejího pokoje, položil ji do postele a uložil ji k spánku.
Sedl si vedle postele a starostlivě pozoroval její tvář.
 

***

Proboha, já jsem omdlela. Sakra.
Co to se mnou je? Tohle se mi nikdy nestalo, a to jsem si toho vytrpěla dost.
Nemůžu otevřít oči, prostě to nejde.
A ta hlava, zdá se mi, že se mi každou chvíli rozskočí. Jako by mi do ní mlátily bucharem.
Jasně, proč ne. Rozčiluji se v duchu.
Zdá se mi to, anebo na mě někdo mluví? No jo, děje se to v mé hlavě.
 
„Uklidni se Kim, vše bude v pořádku.“ Slyším cizí hlas.
Ale ten hlas pokračuje dál. „Nemusíš mít ze mě strach, já ti pomůžu s tím, aby ses se vším vyrovnala.  
A naučila se to, co je třeba.“
 
Otevřela jsem oči. Seděl vedle mě, tvář v dlaních. Kdo to je?
Že by spal? 
Otevřel oči, jako bych to přivolala.
Usmál se, jeho oči se však neusmívaly. Byl to takový zvláštní úsměv.
Nikdy jsem ho neviděla, u nikoho.
Vytřeštila jsem na něj oči a zeptala se ho: „Kdo jste?“
Opětoval můj pohled, ani jeden z nás nechtěl ustoupit. Nakonec to nevydržel on.
Proč? Ptala jsem se sama sebe.
Postavil se, odstoupil ode mě a podíval se na mě. Tentokrát jsem ten pohled nevydržela já. 
Vítězně se usmál, nyní už to byl upřímný úsměv.
„Já jsem, jsem,…“ Na chvíli se zamyslel. Bylo vidět, že přemýšlí. A to usilovně.
Pak pokračoval. „…Tom Raddle a ty jsi moje vnučka.“
„Ale? Proč jsem byla tam, když mám rodinu?“ Zeptala jsem se, můj hlas zněl tvrdě a nesmlouvavě.
„Slyším, že jsi pravá dcera své matky, moje krev.“
Posadila jsem se, i když jsem neměla dost síly, na tohle jsem jí měla víc než dost.
„Proč jsi dovolil.“ Zatykala jsem mu. „Aby se mnou tak špatně zacházeli a ubližovali mi? Týrali mě a 
mučili. A taky,…“
„Pšššt, zlatíčko.“
„Proč mi tak říkáte? Já nejsem nějakej kov a vůbec, jak vám mám věřit! Co když je to nějaký jejich trik. 
Abych udělala,… Já to už dělat nechci.“
Dotkl se mě. Ucukla jsme jako po zásahu elektrickým proudem.
„Ne. Já už budu hodná, já to nechci, néééé.  Ať to dá pryč, ne já se nechci umývat, jděte pryč.“
Křičela jsem jako smyslu zbavená, nebyla to reakce na něj. Pouze se mi tím něco připomnělo.
Zmateně jsem se rozhlédla kolem. Díval se na mě ustaraně.
Chytila jsem ho za ruku, nečekal to, trochu ucukl. Nevytrhl mi ji, to bylo dobře.
Podívala jsem se mu do očí a zeptala se ho na to, co mě trápí.
„Neublíží mi? Postaráš se o mě a budeš na mě hodný?“
Upřela jsem na něj svoje modré oči. I jim se líbily. Ne, nesmím už na to myslet. Zatřepala jsem hlavou 
a čekala na odpověď.
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„Neměj strach. Postarám se o tebe, neměli to dělat. Za to zaplatí, tu nejvyšší cenu.“ Nerozuměla jsem 
tomu, co říká.
Ale nejdůležitější bylo, že jsem mu uvěřila. 
„Zatím si odpočin. Zítra začneme s výukou, trochu ji urychlím. Neměj strach, dohoníš své vrstevníky. A 
pak půjdeš do Bradavic,“ řekl. 
Zvedl se, políbil mě na tvář a odešel.
 

Když pán odešel, rozpoutala se vášnivá debata:
 
Severus s Luciusem se na sebe dívali. 
Kdyby mohl pohled zabíjet, leželi by oba v krvi.
 
Cissa s Bellou se rozčíleně dohadovaly. Ani jedna z nich tomu nemohla uvěřit. 
Jak to, že o tom nevěděly?
Kdo měl být ten tajemný zachránce Mistrovi vnučky.
Rozhlížely se kolem a nemohl přijít ani na sebemenší důkaz „viny“. 
 
Debata o tom, proč a kde byla do této doby. Probíhala na opačné straně místnosti. Nikdo si nevšímal 
mrtvoly, která ležela na zemi.
Jediná Helena byla relativně v klidu, ale to pouze navenek. 
Přemýšlela a nemohla z hlavy dostat to, co ji nejvíce tížilo:

Je to teprve dítě. A už o ni bojují dva muži. Lucius je navíc ženatý.
To by se Tomovi nelíbilo.
Ne, to se mu nebude líbit. A když jenom pomyslím, že by Severus. A ani s ním by nebyl spokojen. Na 
to svého bratrance znala až příliš dobře.
I když by to bylo lepší než Malfoy.
Mluvila z ní nenávist, to věděla. Nemohla mu odpustit, jak jí ublížil. Jaký otec, takový syn, ten 
parchant.
S těmito myšlenkami se pomalým krokem vydala do dívčina pokoje.
 

Návrat do minulosti:
 
„Abraxasi, jsem těhotná.“ Promluvila žena, která se opírala o rameno muže, kterého milovala. Jeho 
reakce však nebyla taková, jak očekávala.
„Ano? A co já s tím? Co s tím mám JÁ společného? To by mě zajímalo.“
Žena jen nevěřícně zalapala po dechu. Byla krásná, vypadala jako anděl. 
„Vždyť, já,…“ 
Přestala. Nemohla dál. Tak moc ho milovala, a on? Kolik ji toho nasliboval. Proč mu uvěřila?
„Nenávidím tě.“ Vykřikla. „Nenávidím, rozumíš. Nejlepší by bylo, kdybys nebyl.“
Chtěl ji zastavit. Byl však příliš pomalý.
I když ji miloval. Nemohl se rozejít se svojí ženou. Ne, prostě nemohl.
Běžela, nic a nikdo ji nemohl zastavit. Narážela do stromů, pár větviček ji roztrhlo šaty a poškrábaly ji.  
Upadla, ale znovu se zvedla. Chtěla být co nejdál, od toho všeho. Nemohla už dál.
Dostala se do lesa. Z levé strany bylo slyšet funění a vrčení. Neznamenalo to nic jiného, než, že je to 
vlkodlak.
Slyšela křik, volal ji. Měl o ni strach.
Nemohla však reagovat, nechtěla-li skončit v tlamě vlkodlaka. 
„Heleno! Vrať se, promluvíme si spolu. Chci se ti omluvit.“
Nemohla dál. Posadila se. Na to, jako by vlkodlak čekal. Zavyl a vyskočil.
Tlapa chňapla naprázdno, podruhé se však již nemýlila.
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Vykřikla.
V mžiku byl u ní. Bránil ji. Ale co zmůže jeden proti vlkodlakovi?
Oba dva byli zranění, nemohli se již více bránit.
Bez hůlek, jak je jen mohlo napadnout vyjít do takových končin bez ní. 
V tom se však kousek vedle nich objevil ON. Vytáhl hůlku a jediným mávnutím ho zabil, neminul.
„Moje dítě. Tome, moje dítě.“ Plakala, nemohla se ani pohnout, byla ošklivě potrhaná a on na tom 
nebyl o nic lépe.
ON zavrtěl hlavou.
Rozplakala se. Nenáviděla sebe, svého bratrance a jeho nenáviděla ze všeho nejvíc. Tak moc jí  
ublížil.
Vyčaroval nosítka. Zavolal posily a vydali se zpět do sídla.
Byli na tom dost špatně, on zemřel nedlouho potom. A ona!
Navždy zůstala sama se svojí bolestí, která byla nekonečná.
Přišla o dítě, a navíc z ní teď bude vlkodlak. Proč? Za co ji kdo trestá?
Co udělala špatně?
 

Vystoupala schody a vešla:
 
Šla pomalu. Jen tak, jak ji bolest dovolovala.
Nemohla uvěřit tomu, že po tom všem, co prožila, má o někoho strach. O někoho koho sotva zná.
Měla by dítě, bylo by již dospělé. Založilo by si rodinu.
Co má teď?
Bratrance, kterého nenávidí. Jeho syna, který mohl být jejich synem.
Kdyby nebyl tak zbabělý a já tak naivní.
Byla jsem hloupá husička.
Potichu otevřela dveře a setřela si slzu z líčka.
Ten pohled, který si jí naskytl, si nedokázala představit ani v těch nejdivočejších snech. Nikdy.
Seděl na posteli. Hladil ji po vlasech a držel ji za ruku. Její dlaň se ztrácela v té jeho. “Ach Tome.“ 
Přemohlo ji to, chtěla mu toho tolik říct. 
Podíval se na ni. V jeho očích, v těch jindy krutých očích, byly slzy. Několikrát zamrkal a setřel si jejich 
kapičky.
Otočil se zpátky ke Kimberley.
„Je jí tak moc podobná. Když jsem ji uviděl poprvé, myslel jsem si,… Nemohl jsem tomu uvěřit. Stejná 
jako její matka, úplná kopie.
Nedopustím, aby trpěla tolik jako ona, už ne. Ne, nikdy.“
Ani tomu nemohla uvěřit. Nešálí ji zrak? Nezbláznila se? Tohle přeci není on!
Jak to, že na ně tak působí, čím to je?
Nevěděl, ale strašně moc se to chtěla dozvědět, dá za to cokoli.
Musím zjistit, kdo byl doopravdy její otec. Která krev se smíchala s tou jejich?
 

***

Zatím dole nikdo z těch, kteří toho všeho byli svědky. Netušili nic  toho, co se odehrávalo v hlavách 
těm nahoře.
Mysleli jen jediné. Jak tu ještě dlouho budou muset zůstat.
„Neměl by někdo,…“ Začala Bellatrix a její pohled zabloudil na Luciuse.
Ten jen přikývl, ale dál se tomu nevěnoval.
Jako jediný, který se ukázal, jako odvážný se zvedl Severus.
„Já se pána půjdu zeptat, a pak vám dám vědět.“ Ani jeden z těch, kteří tam stáli, nemohl uvěřit svému 
štěstí. Nemusí nic řešit. Někdo to vyřeší za ně.
Vyběhl svižně 30 schodů. Zastavil, aby se vydýchal.
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Nemohl dopustit, aby ho někdo uviděl indisponovaného. Zvlášť, šlo-li o pána.
Zaklepal, čekal na vyzvání. Nemohl vstoupit jen tak, to se nesluší.
Zevnitř se ozval JEHO podrážděný hlas.
A jéjé. Pomyslel si Severus. Nevybral jsem si moc dobrý okamžik.
„CO JE?“
„Pane, omluvte prosím mé chování, ale hosté jsou mírně znepokojeni. Nevědí, zda mohou odejít. 
Anebo se bude ještě o něčem jednat?“
Otevřely se dveře a v nich stál ON.
Nikdo by nezpozoroval, ani ten nejlepší pozorovatel, že stalo něco neuvěřitelného. Pouze Severus, 
který měl svého pána dost dobře přečteného, poznal mírnou změnu a neklid v jeho očích. 
Jen doufal, že on to neví.
„Dobře. Vyřídím to s nimi. Ty se o ni zatím postaráš. Nějaký čas nebudu nikde blízko. Svěřuji ti ji do 
péče. Budeš ji učit.
Nepřej si mě, jestli se jí po dobu mé nepřítomnosti něco stane. Rozumíš!“
Severus se otřásl, udělal to bezděčně, sám sobě navzdory.
Pán se jen usmál vše se dělo dle jeho představ. Byl nadmíru spokojen.
Odešel. Zůstali tam jen oni dva. 
Helena se na něj usmála a promluvila hlasem ostrým jako nabroušený nůž.
„Ano. Postarej se o ni, ale nedotýkat se. Rozumíš? Víš co tím myslím!“ 
Jak se v té chvíli podobala svému bratranci, bylo až k neuvěření. 
Přikývl a posadil se vedle Kimberly.
„Chtěl jsem se jen zeptat, jaké má s ní pán plány? Měla by studovat, nastoupí do Bradavic? A pod 
jakým jménem? ONI ji mohou poznat.“
Prohlédla si ho od hlavy až k patě. Na všechny jeho otázky odpověď neznala, ale některé jí byly jasné.
„Ano. Mělo by se pro ni najít jméno, to je dobrý nápad. Budu na tom pracovat. A s tím, že by ji mohli 
poznat. Žádné problémy nebudou, určitě si ji moc neprohlíželi.“
Věděla však, že to jistě není pravda. Všichni muži, kteří ji viděli, si ji budou pamatovat do konce života, 
protože všichni z nich zemřou. O to se ON postará.
Vyšla ze dveří a zavřela za sebou.
Severus si sedl do křesla a pozoroval spící Kim.
Na mysl mu přišlo jméno, nevěděl jak. Proč zrovna tohle, ale hodilo se k ní - Sarah. To bude dobré 
jméno a Kennedy. Jako,… 
Vstal, vyčaroval kolem Kim, nyní již Sarah, poplašná kouzla a vydal se hledat Helenu.
 

Nyní je to již měsíc, co Kim žije v     domě Temného pána:  
 
Všechno probíhalo podle plánu, Sarah byla nadaná. Učení ji šlo skvěle, ale neustále odbíhala od 
tématu.
Na vše se vyptávala, nechtěla, aby jí něco zůstalo skryto. 
Pán se stále neobjevoval, ale všude kolem se objevovala znamení zla. Zemřelo mnoho lidí. Nikdo 
nevěděl, co mají společného, až na pár výjimek.
Ti, kteří věděli, o co se jedná, brzy zemřeli. 
Až zůstal jen hlavní viník, který však byl nedostižný. A to i pro temného pána. 
Prozatím.
Bylo již 29. srpna, když se vrátil.
Neměl již mnoho času, musel se rozloučit s, Kim - Sarah Kennedy.
 

***

Bradavický ředitel byl informován a to z první ruky. Věděl, o koho se jedná, nikdy ji však neviděl. 
(A jen tak mezi námi – Mohl si za to sám.)
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Chvíli potom, co opustili celu a dům ve kterém dívka žila, probral všechny možnosti se Severusem. 
Nevěděl, co přesně Voldemort chystá, ale hlavní bylo, že ji pozná. Krev své krve.

***

Učení se Severusem, mohla mu tak říkat, když byli o samotě, ji moc bavilo.
Ale Lucius byl více přívětivý, nemračil se na ni, když se smála hloupostem a navíc, byl společenský.
Když se vrátil Temný pán, k úžasu všech přítomných se mu vrhla kolem krku a políbila ho na tvář.
Všichni zapomněli dýchat, čekali na jeho reakci. A to, co se stalo, nikdo z nich nečekal.
ON ji chytil a zatočil se s ní. Usmál se na ni, políbil ji na tvář a postavil ji na zem.
„Dědečku. Moc se mi po tobě stýskalo.“ 
Naklonil se k ní a zašeptal ji do ucha. „Mě taky, ale nesmíš to nikomu říct.“
Rozpustile se rozesmála a také mu něco zašeptala.
Podíval se na ni a přikývl.
Dále to nerozebírali.
 

***

Učení mučení. Kde jsem to jen slyšela. A přitom, je to úžasná legrace.
Severus je milý, ale Lucius. Ach. Ten je úžasný. Ta jeho postava a ty způsoby. Prostě dokonalý 
gentleman. 
Kdyby jen nebyl ženatý. 
V hlavě se mi ozval jedovatý a úlisný hlas. „To přeci není žádná vada na kráse.“
To snad nemyslí vážně, zamyslela jsem se.
To ho však okřikl ten druhý hlas, určitě o dost příjemnější. „Je. A TY toho okamžitě nech, už si toho 
vytrpěla dost. Nemusí ještě.“
„A dost!“ Okřikla jsem oba dva hlasy.
Všichni, kdo byli v místnosti, se po mě otočili.
Omluvně jsem se usmála. A dál jsem jim nevěnovala pozornost.
Strašně moc jsem se těšila na jeho návrat.
Podle toho, co jsem slyšela anebo spíše, zaslechla.
Byla jsem jediná.
Všichni se ho báli, nechápu proč.
Ale přece jen, ten ďábelský hlas má pravdu. Bavit se přece můžu, kdo mi v tom zabrání? 
Zábava na mé rozloučení byla v plném proudu, když dorazil.
Stál ve dveřích, plášť povlával kolem jeho nohou. Zrovna jsem tančila s Luciusem.
Vytrhla jsem se mu a skočila mu do náruče.
Všechno ztichlo.
Čekali, jak se zachová. Co udělal, nikdo z nich nečekal. To jsem věděla.
Objal mě, políbil a zašeptal mi tajemství a já se ho zeptala. „Už mi nikdo neublíží? Postaral ses o to?“
Pouze přikývl.
To mi stačilo, byla jsem spokojená.
Reagovala bych v té chvíli stejně, i kdybych věděla, co udělal? Nevím. 
Ale asi ano.
Chytila jsem ho za ruku a zavedla ke stolu. 
Posadil se do jeho čela. Pokynul mi, ať si sednu po jeho pravici. 
To bylo místo, které dříve patřilo Bellatrix. Což mi několikrát dala najevo. 
A to dost nevybíravými způsoby. Vzhledem k jejímu společenskému postavení.
Pohledem jsem vyhledala Bellu, dívala se mým směrem. Když však zahlédla můj pohled, sklopila jej. 
Ještě jsem uviděla její nenávistný pohled.
Co proti mně má? 
Ptala jsem se sama sebe.
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Měla bych se naučit Nitrozpyt, jak mi radil Severus. Ten ho ovládá přímo mistrovsky.  Bude úžasným 
učitelem, až nastoupí do Bradavic.
Nastupuje zároveň se mnou, bude prodlouženou rukou svého pána.
„Moji nejbližší, jsem moc rád, že jsme se zde ve zdraví setkali. Jak vidím.“ Podíval se směrem k Cisse. 
„Očekáváte radostnou novinu. Luciusi.“
Všichni nechápavě zírali. Jako první se vzpamatoval Malfoy. „Ano. Děkuji.“
Byl zjevně stejně zmatený jako všichni ostatní.
Snažil se to zamaskovat, ale někteří z nás /mám na mysli mě, Severuse a dědu, možná i Helenu/ jeho 
snahu odhalili. Smáli jsme se, tak až jsme se skoro udusili.
Všichni nás nechápavě pozorovali.
Nechápala jsem, že nic nezpozorovali. Ti tři se ovládnout dokázali, ne však já. Mně se to nedařilo.
Začala jsem se dusit, zrudla jsem  v obličeji. Ještě, že byl jeden z nich, tak duchapřítomný a bouchl 
mě do zad. Jinak bych se udusila.
Zamumlala jsem jen, děkuji.
Ještě, že tak. Moc mi to pomohlo.
Ono by mě snad nechali, abych se udusila. Zahuhlala jsem, si sama pro sebe.
„Můj pane. Budu muset jít, Brumbál mě požádal, abych,… Ihned jak se dozvím o, co se jedná, budu 
vás informovat.“ Promluvil Severus.
Ty se mnou nepojedeš?“ Zeptala jsem se zklamaně.
Lucius se zamračil. Poté se však usmál. „Mě, bude ctí, provázet vnučku mého pána.“ 
„Jistě. To je ten nejlepší nápad.“ Přitakal Voldemort.
Usmála jsem se na ně. „ Ano, to je nejlepší řešení. Jsem moc ráda, že vás všechny mám.“ Řekla jsem 
a dala se do jídla.
Uviděla jsem ještě dva vražedné pohledy, které se křížily se třetím.
Jistě správně tušíte, že šlo o Luciuse, Severuse a Cissu.
Jeden z nich se však zabodl i do mě.
Bezděčně jsem se roztřásla.
Znovu jsem vzhlédla. „Mohla bych odejít? Není mi moc dobře.“
„Ano, jistě.“ Přitakal starostlivě lord a prohlížel si mě. „Helena tě doprovodí do pokoje.“ Dodal, když 
uviděl můj bledý obličej, který chvílemi nabíral až zelenou barvu.
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3. Kapitola

Každá akce vyvolá reakci

V setmělém pokoji seděl ve starém křesle muž. Nejspíše stařec, jak jste mohli soudit podle jeho bílých 
vlasů a vousů.
Kdybyste přišli blíže, hádali byste mu 60 let. Byli byste však dalece vzdáleni pravdě.
I když vypadal nemohoucně a určitě byl starý. Byl to ten nejčipernější stařec, jakého kdy země nosila. 
Nyní však na to nevypadal.
Mnoho z těch, kteří ho znali, ho milovalo. Někteří ho obdivují, jiní nenávidí. Většina se ho však bojí.
A ti, kteří si myslí, že jej znají, jsou blázni. Nikdo nikoho nazná tak jak by chtěl.
Prohlíží si fotografii asi pětiletého chlapce, který má nádherné modré oči. Ne, nepodobné těm, které si 
ho prohlížejí.
Chlapec na něj z fotografie mává a usmívá se. Muž pohladí papírovou tvář a řekne jen jedno slovo, 
jméno – Gabrieli.
Na fotografii dopadly kapky. Ne, nepršelo, jak by mohlo, v domě. Nebyl to déšť, ale slzy, které padaly z 
očí starého muže.
Stařec je setřel. Postavil se a promluvil, mírně nakřáplým hlasem. „Postarám se o ni.“ Venku se zvedl 
vítr, rozrazil okenice. Shodil vázu s květinami. Sklo se vysypalo a dovnitř vnikl chlad a zároveň i teplý 
vzduch z venku.
Zdálo se, jako by vítr šeptal. 
Znělo to jako: Děkuji, otče, já ti odpustil. Opustíš ty mě a sobě? 
A pak bylo ticho.
Stařec se zvedl, vytáhl odněkud hůlku. Zamumlal „Reparo“ a sklo se vrátilo tam, kam patří.
Zavřel okno, zatáhl záclony.
Posadil se nazpět, položil hlavu do dlaní a roztřásl se. 
Nebyla mu zima, plakal.

Co se stalo jedné noci v jednom domě, když tam zůstali jen dvě živé duše:

Ráno jsem se probudila dost brzy.
Dnes jsem měla odjet do Bradavic, s Luciusovým doprovodem.
Trochu jsem po vzpomínce na včerejší noc zčervenala.

Bylo pozdě večer, kolem 12hodiny, když jsem se vydala dolů.
Měla jsem žízeň. Nepomyslela jsem na to, že bych požádala Mobbyho.
Potichu jsem sešla do vstupní haly. Byla tma. Zdálo se mi, že v celém domě není živá duše.
Kde sakra všichni jsou? Pomyslela jsem si v duchu.
Na přemýšlení však nebyl čas.
Pro hlavu plnou „problémů“, jsem si nevšimla, že ve dveřích vedoucích do kuchyně někdo stojí.
Narazila jsem do něj.
Nestačila jsem nijak zareagovat.
Dotyčný mě chytil a zacpal mi ústa. A zašeptal mi do ucha. „Uklidni se, to jsem já.“
Jeho hlas bych poznala všude.
Ihned jsem se uklidnila.
Proti své vůli, ne že by se mi to nelíbilo, jsem se k němu přitiskla ještě blíž. Bylo to moc příjemné.
Držel mě zezadu a nemínil mě pustit.
Trochu jsem sebou zavrtěla. Unikl mu tichý sten.
„Co to se mnou děláš. Vždyť jsem ženatý.“ Neptal se, pouze konstatoval fakta.
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Rozpustile, ale potichu jsem se zasmála. „A to má být vada na kráse?“
Tiskla jsem se k němu čím dál tím víc, nebylo mu to lhostejné. To jsem poznala. Měla jsem s tím dost 
zkušeností. Za které jsem moc ráda nebyla. Ale teď se hodily. 
Stočil si mě čelem k sobě. Jeho ocelově šedé oči se vpíjely do mých.
Zatočila se mi hlava, ještě, že mě stále svíral.
Chytil mě za bradu. Pohladil mě po rtech špičkou prstu.
Blaženě jsem přivřela oči.
Chytil mě za zátylek a přitáhl blíž k sobě.
Jeho rty se dotkly mých, přejel po nich jazykem. Rozevřela jsem rty a pustila dovnitř toho agresora.
Přitiskl mě ke zdi, chytil mě pod koleny a pomohl mi s nohama, které jsem obtočila kolem jeho boků.
Tiskla jsem se k němu čím dál tím blíže.
Líbal mě na ústa a pak i na krku. Jeho ruce byly všude, vzdychla jsem.
Byla jsem na vrcholu blaha.
Jednou rukou mi zajel pod košilku, kde nahmatal lem kalhotek. Pohladil mě přes ně a snažil se je 
sundat. Ale díky tomu, že jsem měla nohy obtočené kolem jeho boků, to nešlo.
Položil mě na stůl. A jedním trhnutím je sundal.
Vrátil se k mým rtům.
Rukou jsem zabloudila do jeho klína a jemně stiskla jeho chloubu.
Zavzdychal a kousl mě do lalůčku. (Myslím ucho)
Sundal ji a přesunul mi ji nad hlavu (ruku), a totéž udělal i s druhou.
„Chci si tě vychutnat.“ Zašeptal.
Blaženě jsem zavřela oči. Nechala jsem ho, ať dělá, co uzná za vhodné.
Křečovitě jsem se chytila okraje stolu, kousla jsem se do rtu, aby mi nevykřikla. Byla jsem na vrcholu. 
Bylo to něco neuvěřitelného.
Vrátil se k mým rtům, které na něho již nedočkavě čekaly.
Líbal mě. Posadila jsem se a začala jsem s rozepínáním knoflíčků na jeho košili.
„Kde jsem ostatní. Co když někdo přijde?“ Zavzdychala jsem, stále mě líbal na krk. „Co když se to 
doví tvůj pán?“ 
Jeho oči na chvíli dostaly vyděšený výraz. „Ten se to nesmí dozvědět. Zabil by mě.“ „Ode mě se to 
nedozví.“ Uklidnila jsem ho. „Neměj strach.“
Během řeči jsem ho neustále svlékala.
„Kde jsou?“ Nenechala jsem se odradit od toho, co chci vědět.
„Někde na misi, museli něco vyřídit. Mám tě hlídat. Nikdo než ty a já tu není.“
Skončila jsem se svlékáním.
Stál tam, jak ho pánbůh stvořil. Všechno jeho oblečení mu leželo u kotníků. Stačilo z nich jen 
vystoupit.
Znovu se ke mně sklonil. Udělal pár pohybů a vzal mě do náruče.
Donesl mě až ke krbu, kde mě položil na kůži, kterou stáhli z nějakého zvířete.
Seděla jsem. Zvedla jsem ruce nad hlavu a on mi sundal košilku.
Byly jsme úplně nahá, stejně jako on.
Stydlivě jsem sklopila oči a snažila se skrýt svoji nahotu. Ale jiskřičky v očích mě prozradily.
Nebylo to jako s nimi.
Ne, nesmím na nic z toho myslet.
Zatřepala jsem hlavou a podívala se mu do očí.
Olízla jsem si rty a přisunula se k němu co nejblíže.
„Jsi nádherná. Jsi anděl.“ Zašeptal. „Ach. Co to se mnou děláš? Tohle žádná nedokázala. A co jsem 
jich měl,…“
„Prosím, už mlč. A pojď za mnou.“ Lákala jsem ho ukazováčkem. A znovu jsem si mlsně olízla rty.
Na nic nečekal a vrhl se na mě jako hladový vlk.
Dotýkal se mě na rozpáleném těle a zasypával mě polibky. Pomalu do mě vnikl.
Bylo to něco jiného, než,…
Ne. Už na to nemysli. Okřikla jsem se již poněkolikáté v duchu.
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Milovali jsme se, bylo to nádherné.
Ale vše krásné musí jednou skončit. To jsme viděli oba. Nemělo to budoucnost. Udýchaně jsem ho 
pozorovala. Hladila jsem ho po zádech, která nesli stopy mých nehtů. Zanechala jsem je tam během,
…
Políbila jsem ho na rty. Divoce a vášnivě, kousla jsem ho do rtu. Ucítila jsem krev a olízla se.
„Měla bych jít. A ty se raději obleč.“
Vstala jsem, do ruky jsem si vzala všechno svoje oblečení a odešla.
Cítila jsem jeho pohled na svém těle.
Nemohla jsem se a ani nesměla otočit.
Neměla bych již po tom sílu odejít.
Slyšela jsem jen, jak zavzdychal. Bylo slyšet, jak se obléká. A pak bylo ticho.

Teď bylo ráno.
Až nyní jsem si uvědomila, co jsem provedla.
Vyspala jsem se s Luciusem, který je navíc ženatý a čeká dítě s Cissou. 
Jak jsem to mohla udělat, po tom všem.
Měla bych se nenávidět, ale byla jsem spokojená.
Naštěstí se ani jeden z těch vlezlých hlasů neozval.
Neměla jsem ani tušení, jak se mám teď chovat. Budu stejná jako dřív? Jako by se nic nestalo?
Oblékla jsem si šaty, umyla jsem se. Zastrčila jsem hůlku do kapsy a vyšla z pokoje. Sešla jsem těch 
třicet schodů. Nadechla jsem se a pak vydechla.
Vstoupila jsem do jídelny. Všechny jsem pozdravila a posadila se na svoje místo. Rozhlédla jsem se 
kolem sebe. U stolu seděly Cissa a Bella, které mi na pozdrav neodpověděly. Ani nevzhlédly ze stolu, 
okázale mě ignorovaly.
Jinak ostatní mi na můj pozdrav odpověděli.
Otevřely se dveře, a dovnitř vstoupil,…
Zapomněla jsem dýchat. Myslela jsem si, že je to on.
Byl to ale děda - Voldík.
„Dobré ráno, pane.“ Pozdravili všichni sborově.
Určitě to mají sehrané. 
Pomyslela jsem si. 
Nejspíš mi to přečetl z tváře, protože se lehce usmál.
Ten úsměv patřil mně.
„Tak, jak se moje holčička vyspala?“
„Měl byste se, pane zeptat, s kým.“ Ozval se nedůtklivý a roztrpčený hlas.
„Cože!“ Rozkřikl se, z očí mu šlehaly blesky. „Kdo to řekl?“
Nikdo se, samozřejmě, neměl k odpovědi.
„Byl to Avery! Řekla, docela klidně Bella. „To on to řekl, pane.“ Dodala, když uviděla jeho pohled.
„Co mi k tomu řekneš - Avery! Jak jsi to myslel!“ Zamířil svůj, vražedný, pohled na muže, který seděl 
napravo ode mě.
„Já, jen, jen,…“ Zakoktal se. „Vypadala jako, jako - po dobře,… Ach,…“ Těkal očima z jednoho a 
druhého. 
Snad nečekal, že mu někdo pomůže z toho, co si nadrobil!
„Vysvětlíš mi to! Jak jsi to myslel!“ 
Jeho hlas byl čím dál tím víc naštvanější. Řekla bych, že byl nasranej.
„Omlouvám se, pane. Nemyslel jsem to tak,…“
Jediným posunkem jej umlčel.
Pak se podíval na mě. Myslela jsem si, že bude následovat výslech. Ale nic takového se nestalo.
„Sarah. Běž nahoru a zkontroluj si věci. Dolů nepřijdeš, pokud tě nezavolám. Rozumíš?“
Jen jsem přikývla.
Dojedla jsem. Stejně mě již přešla chuť.
Zvedla jsem se, omluvila se a odešla z jídelny.
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„Avery!“
Výše oslovený se bázlivě ozval. „Ano, pane?“
„Crucio.“
Ozval se křik, při kterém tuhla krev v žilách. Křik náhle, jako by ustal. Nejspíše zakouzlil nějaké tišící 
kouzlo.
Co když na to přijde?
Ne, to nesmím dopustit. Ublížil by mu. A to si já, na triko nevezmu.
Měla bych si něco zjistit o škole, v které budu studovat.
Zašla jsem do knihovny. A tam jsem našla, co jsem hledala.
Mám ještě dvě hodiny čas, zkontroluji si věci. A pak se dám do čtení.

***

Ráno se probudil Lucius ve své ložnici.
Byl sám. Olízl si rty.
Vzpomněl si na včerejší večer. Bylo to něco neskutečného.
Sarah byla anděl, ale uvnitř skrývala ďábla.
Jak to jen dokázala! Proč se v její přítomnosti chová jako blázen? Co to s ním provedla?
Neměl hlad. Nechtěl ani pomyslet na to, kdyby se to dozvěděl Temný pán.
Bezděčně se otřásl.
Pak uslyšel ten křik, ihned ho poznal.
Byl to Avery.
Ten si nedá pokoj. Neví, kdy má mluvit, a kdy mlčet. Ten na to jednou doplatí.
Pro Merlina. Dnes ji doprovázím do Bradavic. 
Vzdychl si Lucius.
Nevím, jestli se v její přítomnosti dokážu ovládnout.

***

Dvě hodiny uběhly jako voda.
Bylo půl jedenácté, když se ozval jeho hlas. Volal Sarah dolů.

„Musíš se přemístit. Tady Lucius,“ postrčil ho dopředu. „se s tebou přemístí. Ty to ještě neovládáš.“
Jen jsem přikývla.
Vyšli jsme ven, před sídlo.
Vzal mě za ruku. Políbil mě na tvář a předal mě Luciusovi. (Jako nějakej balík.)
„Kdybys něco potřebovala. Stačí říct Severusovi a on mi to vyřídí. Cokoli a kdykoli, ano?“ Podíval se 
na mě starostlivě.
Objala jsem ho, zcela spontánně, a políbila ho na tvář.
Pak jsem se přitiskla k Luciusovi a přemístili jsme se na nádraží.

***

Nádraží bylo nádherné. Tolik lidí. A pak jsem uviděla jednoho z nich. V té chvíli by se ve mně krve 
nedořezali. Zastavila jsem se, totálně jsem se zablokovala.
„Sáro. Co ti je?“ Zeptal se starostlivě.
Podívala jsem se na něj, jako kdybych ho viděla poprvé v životě. Zakoktala jsem se. „Ne. To- je v 
pohodě.“ Prošli jsme kolem toho muže. Ani si mě nevšiml. Ještě jsem se otočila. Cítila jsem na sobě 
starostivý pohled. Pak promluvil. „To je ministr. Ty ho znáš?“
Našla jsem jeho oči, a podívala se do nich. „Jasně. Měla jsem tu čest.“
„To je jeden z těch,… Myslel jsem, že to pán vyřídil.
„Asi ne.“ Odpověděla jsem mu. Byla jsem totálně vynervovaná, neustále jsem se ohlížela. Objal mě.
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Uklidnilo mě to, ale jen na okamžik. Znenadání se totiž objevil vedle nás, a promluvil. „Luciusi. Jak se 
vám daří?“ Podíval se na mě, propaloval mě pohledem. „Tady slečnu, jsem tu nikdy neviděl. 
Představíte nás?“ Obrátil se na Luciuse.
Dívala jsem se mu do očí. Nevypadal na to, že by mě poznal.
„Ano. Jistě, pane ministře. Tohle je Sarah Kennedy. Dcera matky mé sestřenice, snacha.“
Totálně ho vyhodil z konceptu. Takže nic nepochopil.
„Aha. Moc mě těší, Sarah.“
Podával mi ruku.
Nechtěla jsem se ho dotknout, ale přemohla jsem se. A ruku mu podala.
Políbil mě na ni. Lehce jsem se otřásla.
Nejspíš si ničeho nevšiml, protože se s námi bez sebemenších problémů rozloučil.
„Bylo mi ctí, se s vámi seznámit.“ Rozloučila jsem se s ním a pořádně mu stiskla ruku.
Udiveně se na mě podíval a odešel.
„Kde jsi přišel na tu blbost?“
„Kterou?“
Jen jsem mávla rukou. „Nech to plavat.“
„Ale, ale Malfoy.“ Ozval se za námi příjemný hlas. „Snad zase, veřejně, nezahýbáš mé MILÉ 
sestřenici?“
Otočila jsem se po tom hlase. A to co jsem uviděla, mi vyrazilo dech.
Stál tam nádhernej chlap. 
Měl krásné oči a černé vlasy, ale ne takové, jako měl Severus. Nebyly rovné. „Musím říct, že máš čím 
dál tím víc lepší vkus. Ale zdá se mi, že slečna určitě není zletilá.“
„Do toho to Blacku, nic není.“ Odpálkoval ho Lucius.
Přistoupila jsem k muži, kterého Lucius nazval Blackem, a nabídla mu svoji ruku.
Stiskl ji.
„Těší mě, že vás poznávám. Pane Blacku,…“
„Sirius.“
„Ano. Děkuji. Moje jméno je - Sarah Kennedy, jsem jeho příbuzná.“ Ukázala jsem na Luciuse.
Usmál se. Ne na Luciuse, ale na mě.
Srdce mi poskočilo radostí. Na chvíli se zastavilo a pak se rozjelo nenávratnou rychlostí.
„Vy jistě budete ta nová studentka. Doufám, že se spolu setkáme v mojí koleji. Jsem totiž ředitelem 
Nebelvíru. A tak krásné a milé osoby určitě potřebujeme.“
Složil mi poklonu.
Mírně jsem zrudla, ale moc mě to potěšilo.
„Pche.“ Ozval se Lucius. „Na to si nech zajít chuť. Tady Sarah, půjde jistě do Zmijozelu.“
Abyste se oba nedivili. Zamumlala jsem v duchu.
„Omlouvám se, že vás ruším. V této, jistě duchaplné, konverzaci. Ale měli bychom nastoupit. Za chvíli 
nám jede vlak, aby nám neujel.“ Snažila jsem se je uklidnit.
Zase ty vražedné pohledy. Kde se to v nich bere?
„Ano. Tady slečna, má pravdu. Musím tě, ale Malfoyi upozornit, že se slečnou v kupé jet nesmíš.“
Lucius ho sjel jedním pohledem. Nejspíš se to učil od svého pána. Ale tak dobře mu to nešlo.
„Ach. Další Brumbálův výmysl. Nechápu, jak to, že ho stále nechávají ředitelem.“
Do této, řeči, mu skočil Sirius. “To snad,…“
Neposlouchala jsem je, naskočila jsem do vlaku. A šla jsem hledat volné kupé.
Netrvalo mi to ani minutu, a už jsem seděla na sedadle.
Ani v nejmenším, mě nezajímalo, jestli mě najde.

Vlak se pomalu rozjel a já pozorovala postupně se měnící scenérii za oknem.
Náhle se otevřely dveře a dovnitř doslova vletěl zrzavý kluk. 
Ani v nejmenším si nevšiml, že tam sedím a sedl si mi na klín.
Vyjekla jsem, strčila jsem do něj a on s výkřikem spadl.
„Hej. Co děláš. Jsi mě neviděl, nebo co?“
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Vyskočil na nohy a začal se mi omlouvat za svoji blbost.
Prohlížel si mě, nejspíš jsem se mu líbila, protože se posadil a začal mě zpovídat. “Ty jsi tady nová? 
Já jen proto, že jsem si tě tady nikdy neviděl. Určitě bych si tě všimnul.“
Podívala jsem se mu do očí. “ Jo. Jsem nová. Učila jsem se doma, ale mému učiteli se něco přihodilo. 
A proto jsem tady. Nastupuji do šestého ročníku.“ Dokončila jsem svoji zpověď.
„To je super, já tak chodím. Teda, budu chodit do šestky. Tak se tam určitě potkáme.   
Promiň, ještě jsem se nepředstavil. Já jsem Bill, Bill Weasley.“
„Těší mě. Já jsem Sarah Kennedy.“ Představila jsem se mu. „Do jaké koleje chodíš?“
Povídali jsme si skoro až na konečnou, dokud nás nevyrušil. Kdo jiný, než Lucius.
Vlak již zpomaloval, když vrazil do dveří. 
Rozrazil je hůlkou a vykřikl. „Konečně jsem tě našel, pán by mě zabil,…“ Zmlkl, když si konečně všiml, 
že nejsem v kupé sama.“Co ten tady dělá?“
Nemusel však nic dalšího říkat. 
Bill se zvedl a bez rozloučení odešel. Jen se na mě ve dveřích ohlédl.
Lucius se posadil vedle a objal mě. 
Chtěla jsem se mu vytrhnout.
Zkazil mi to. Tak krásně jsem si s Billem povídala, a on mi to zkazil.
Políbil mě na tvář a natočil si mě k sobě. Tohle mi už nedělej. Měl jsem o tebe strach.“
Zlostně jsem se na něj podívala a řekla mu, co si o něm myslím.
„Už na mě nesahej. Rozumíš!“ Na chvíli jsem se odmlčela. Pustil mě. „Jsi ženatý a tvoje manželka 
čeká dítě. Tak se starej o ni. My dva jsme spolu skončili, prostě jsme si to užili a teď je konec. 
My dva jsme spolu skončili, ano! Prostě nikdy.“ Dodala jsem výhrůžně.

Bill se vrátil do svého kupé, kde byli tři jeho kamarádi, kteří si to užívali:

„Hej lidi. To mi neuvěříte. Víte, koho jsem,…“ V půli sdělení, jistě úžasných, novinek dívka zmlkla a 
podívala se na zamračeného kamaráda. „Co je Bille? Je ti dobře?“
„Jasně.“ Odpověděl ji roztržitě.
„Snad ses nám nezamiloval?“
„Elison! Nech toho. Nevidíš, že je totálně naměkko?“ Odpověděla za něj dívka, která se líbala se svým 
klukem.
Elison, nebo jak se ta dívka jmenovala, se posadila a zpytavě si Billa prohlížela.
„Tak řekneš mi to? Prosím. Smutně koukám.“
To ho rozesmálo.
„Kašli na to. Prostě jsem potkal jednu holku. Povídali jsme si, a pak tam vletěl Malfoy. Naši říkali, že je 
stoupencem Ty-víš-koho. No. A tak jsem vypadnul.“
„Aha. Tak to neřeš, kašli na to. Jestli byla s Malfoyem,“ odmlčela se „Tak to bude pěkná běhna. A do 
Nebelvíru se nedostane.“
Bill se smutně usmál. “Asi máš pravdu. Kašlu na to.“

Nikdo z nich však nevěděl, co jim ředitel přichystal za překvapení.
Kdyby jen tušili.
Bylo to překvapení, a ne všichni, spíš nikdo, z toho nebude nadšený.
Zejména studenti Zmijozelu a Nebelvíru.
Překvapení se týkalo jen šestých ročníků, protože do něj nastupovala jeho vnučka. 
A on nechtěl, aby se dostala, nějakým nedopatřením, do Zmijozelu. 
To nemohl připustit.

Všichni se vyhrnuli z vlaku. 
Nikdo se ani neohlédl, a proto nikdo z nich netušil, že ve vlaku zůstala jedna dívka.
Byla v bezvědomí.
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Jediný, kdo ji mohl najít, byla Sára, která se vracela do kupé. Něco si zapomněla.
Prošla kolem zavřeného kupé. To ji nedalo a podívala se dovnitř.
Na zemi ležela asi šestnáctiletá dívka.
Vlnité, tmavě hnědé vlasy ji zakrývaly skoro celý obličej. 
Sarah se k ní naklonila. Musela zjistit, jestli je v pořádku.
Podle kufru, který byl v horní přihrádce. Zjistila, že se dívka jmenuje, Aurora Evelyn Finley.
„Evi. Prober se. Slyšíš?“ Promluvila na ni Sarah. „Sakra. Vstávej, já jsem Sarah, a…“ Nevěděla co říct.
Naštěstí se, ale Evelyn za pět minut probrala.
Udiveně se rozhlížela kolem sebe, až jí pohled spadl na Sarah. „Kdo jsi?“ Zeptala se. „No konečně, to 
ti to trvalo. Jo, jasně. Já jsem Sarah Kimberly Kennedy.“ Řekla. 
Až pozdě si uvědomila, že řekla víc, než měla.)
„A ty jsi - Aurora Evelyn Finley!“
„Ano. Jak to víš?“ Zeptala se zmateně.
Sarah ukázala nahoru na kufr. „Máš to tam napsané.“
„Pro Merlina, kde jsi.“ Bylo slyšet rozčilený Luciusův hlas. „Sarah. Kde ksakru vězíš! Slyšíš?“
Evi se na Sarah zpytavě podívala.
Ta ji nabídla, ruku a pomohla jí na nohy.
„Pojď, pomůžu ti s kufrem a,… Accio kniha.“ Zavolala Sarah. A přilétla k ní kniha, kterou zapomněla ve 
svém kupé.
Šlo o  knihu v černých deskách, kterou poprvé zahlédla v knihovně. A vzala si ji sebou do Bradavic.
Evelyn se na ni podívala, ale nic neuviděla.
Na knize totiž nikde nebylo napsáno, co v ní je.
Šlo totiž o deník.
Deník Meredith, matky Sarah.
Vylezly z vlaku.
Hned narazily na Luciuse, který Sarah již nedočkavě vyhlížel.
Měl strach, co by mu udělal jeho pán, kdyby se Sarah ztratila. Anebo kdyby se jí, nedej Merline, něco 
stalo.
Nepřežil by to, to věděl přesně a bez sebemenších pochyb.
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4. Kapitola

Proč to ten stařík dělá?
 

Na hradě už všichni čekali na opozdilce. Kterými nebyl nikdo jiný, než Sarah a Evelyn.
Brumbál byl už dost nervózní.
„Co když se jí něco stalo?“ Mumlal si pod vousy.
Už chtěl někoho poslat, aby je šel hledat.
Nebyl k tomu však donucen.
Rozrazily se dveře, a dovnitř vstoupil Malfoy. A za ním pomalými kroky kráčely dvě dívky. Obě byly 
krásné, každá však byla jiná.
Všechno ztichlo.
Dívky se dívaly na Malfoye. (Ještě neviděly Siriuse:))) A chlapci pozorovaly ty dvě.
Jako první se vzpamatoval Brumbál a uvítal je.

***

Rozhlížel jsem se kolem dokola. Nemohl jsem ji však najít. Přece se, jen tak nevypařila? Nebo to byl 
doopravdy anděl?
Stále na někoho čekali. Všichni prváci již byli zařazeni, ale stále se čekalo. Všichni byli netrpěliví, a 
hlavně. Měli hlad. Pak se rozrazily dveře, a dovnitř vstoupil Malfoy.
Jako by mu to tady patřilo. Odfrkl jsem si.
A dvě krásné dívky.
Ta jedna byla Sarah, ale tu druhou jsem neznal.
Kdo to může být?
Nejspíš jsem nebyl jediný, kdo se na to ptal, protože si všichni šeptali.
Vedle mě se ozvala Elison. „Která z těch dvou to je?“ zeptala se.
Určitě chtěla, aby to vyznělo nezúčastněně. Ale opak byl pravdou. Měl jsem ji dokonale přečtenou, za 
ty roky.
Ona snad žárlí. Pomyslel jsem si.
Dál jsem se však věnoval, jako většina kluků, pozorování dvou nejkrásnějších holek na světě. Nebo 
alespoň na naší škole.
A neodpověděl jí na otázku. Neslyšel jsem, kdo co říká. Nic jsem nevnímal.
Až když se ke mě Elison naklonila a zašeptala. „Hele, vzbuď se a přestaň slintat. Brumbál nám chce 
něco říct.“
„Chci vám oznámit, že bude vybráno. Z každé koleje, pět studentů, kteří společně. Všichni společně, 
se spojí a vznikne z toho nová kolej. Takže vás bude dvacet.“
Bylo ticho, jako by nikdo z nich nemohl uvěřit tomu, co slyší. Ale to nebylo vše. Brumbál ještě 
neskončil.
„To není vše.“ Pokračoval. “Tyto dvě dívky nebudou zařazeny do kolejí, ale budou patřit do této - 
společné.“
Všichni zalapali po dechu. Zvedl se les rukou.
„Upozorňuji vás, že všechna jména, jsou vyvěšena na tabuli, kterou vám Prefekti ukáží. Jsou se vším 
obeznámeni.“ Ukončil Brumbál svůj proslov.
Posadil se a dál už ničemu nevěnoval pozornost.
Viděl jsem, jak se dohaduje s mužem, který seděl po jeho pravici. Měl černé vlasy a velký nos, nikdy 
jsem ho tu neviděl. Oba dva divoce gestikulovali, pak se ten neznámý zvedl a odešel. Nebyl jsem 
jediný, kdo si toho všiml. Sarah i Malfoy tornu také věnovaly pozornost.
Potom se Sarah otočila na Malfoye, který se s ní posunkem rozloučil a odešel tím samým směrem. 
Jako neznámý muž.
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Ještě jsem si stihnul všimnout, jak si shrnul rukáv. To nemůže být náhoda. Pomyslel jsem si
Jak už jsem řekl. Brumbál tomu nevěnoval pozornost. Pouze dvakrát tleskl a mezi stoly se objevil 
pátý.
Nad nímž se objevil znak všech čtyř kolejí.
 

***

Tleskl potřetí, něco pronesl a na stolech se objevila všechna různá jídla. A všichni se dali do jídla.
Zavedly nás, Evelyn a mě do našich pokojů. Lépe řečeno pokoje.
„Ale stejně by mě zajímalo. Kam bych se dostala.“ Zašeptala jsem Evi, když jsme ležely ve svých 
postelích s nebesy.
„To se dědovi nebude líbit. Myslím, to s tím spojením, být s někým ze Zmijozelu.“ Řekla Evelyn.
Zatajila jsem dech a zeptala se. “Proč myslíš?“
„Většina z nich totiž patří k tomu jehož-jméno-nesmíme-vyslovit. A děda jako ministr,…
A sakra.
Zaklela jsem v duchu.
„Co si o tom myslíš ty?“ Zeptala se mě po chvíli.
Chvíli jsem přemýšlela, ale pak jsem se rozhodla, že jí řeknu pravdu. Alespoň část pravdy. To, že jsem 
jeho vnučka, raději vynechám, a to s jejím dědou také.
Nemusela by mi věřit, určitě by mi nevěřila.
„Abych ti řekla pravdu. Tak moje matka, chodila do Zmijozelu.“ Čekala jsem na její reakci.
Vytřeštila oči, otevřela pusu.
Pak ji zase zavřela, asi si uvědomila, že to není moc slušné. A snažila se napravit, to co řekla. Nebo 
spíš, jak to vyznělo.
„Já si, ale nemyslím, že jsou všichni stejní. A to, že tvoje matka chodila do Zmijozelu, ještě nic 
neznamená. Děda se s některými i přátelí.“ Chvíli mlčela, ale pak to
ukončila. “Neznamená to, že je zloduch.“
Jo. A že je tvůj děda ministr, ještě neznamená, že je hodnej. Řekla jsem si v duchu.
Asi neví, co dělá po nocích.
„No, já to nezjistím. Protože jsou moji rodiče mrtví.“ Zalapala po dechu. “Ty si na ně nepamatuješ?“
Neodpověděla jsem. Otočila jsem se k ní zády a popřála ji dobrou noc. „Dobrou.“ Odpověděla mi. 
“Promiň.“
Nereagovala jsem.
Zavřela jsem oči a pomalu usínala.
 

Sen, který se zdál Sarah
 
„Ale. Taková krásná holčička. Pojď za dědečkem.“ Promluvil na malou holčičku starý muž.
„Pojď, budeme se koupat.“
Holčička za ním důvěřivě přišla, a zeptala se ho: “Kde je maminka s tatínkem?“ 
Muž, který se ještě před chvílí usmíval, se zamračil a natáhl ruku.
Přitáhl si holčičku blíž k sobě. “Budu tě muset potrestat.“ Řekl a ohnul si ji přes koleno. “Takhle se 
trestají neposlušné holčičky.“ Dodal.
„Ne, já nechci.“ Vzpouzela se.
Nic to však nebylo platné. Co zmůže desetileté dítě, proti silnému muži. Stáhl ji kalhoty i spodní 
prádlo.
Pohladil ji po zadečku a pak se napřáhl a uhodil. A tohle opakoval ještě několikrát. Děvče vykřiklo.
„Budeš-li neposlušná. Vždy budeš takto potrestaná.“ Promluvil. V jeho hlase bylo slyšet i něco navíc. 
Byl to chtíč.
Vzal ji do náruče a položil na postel.
Vytáhl hůlku a vykouzlil pouta, která se těsně ovinula kolem jejich rukou. Poté se sklonil a,…
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S výkřikem jsem se probudila.
Vedle mé postele seděla Evi a starostlivě mě pozorovala.
Promiň, nemohla jsem tě probudit. Křičela jsi. Probudila jsi mě. Měla jsem strach.“ „Co jsem křičela?“ 
Zeptala jsem se Evi a podívala se jí do očí.
Evelyn se ošila a zašeptala. ‚Asi to nebyl moc pěkný sen. Křičela jsi — Nesahejte
mě, ne, prosím. A taky ses ptala na svoje rodiče a křičela jsi. No, a pak ses probudila.“
Zavřela jsem oči a lehla si na záda. „To byla jen noční můra. To je v pohodě. Takové sny se mi zdávají 
každý den.“
Cítila jsem na sobě její nedůvěřivý pohled.
„Když myslíš, ale měla by sis s někým promluvit. Co takhle s tím, co tě doprovázel?“ Zeptala se a v 
očích jí zajiskřilo.
Otočila jsem se na ni. „Raději si na něj nechej zajít chuť. Je ženatej. A já vím, co říkám.“
„Ty jsi s ním něco měla?“ Zeptala se zvědavě.
Zase mě překvapila, takovou přímou otázku bych od ní nečekala. „Myslíš?“ Zeptala jsem se a doufala, 
že ji nachytám.
Pozorně si mě prohlížela a pak dodala. „Jestli ne. Tak on by chtěl, to jsem na něm viděla.“
„No. Možná.“
Nechala jsem ji, ať si to přebere a vstala jsem.
Zapadla jsem do koupelny, kde jsem se vysvlékla a vlezla do sprchy. Ucítila jsem melou bolest na 
zápěstích.
Podívala jsem se na ně, a co jsem uviděla, mě vyděsilo. Moje ruce nesly stopy po poutech.
Stejně jako v tom snu, to nemůže být náhoda. Ještě, že hábity mají tak dlouhé rukávy, skvěle to skryjí.
Oblékla jsem se a vstoupila do pokoje, kde se mezitím objevily dvě nové postele. „Byl tady nějaký, fakt 
dost hezký chlap. Nejspíše profesor — představil se jako, myslím Potter. A řekl, že nám tady bude 
velet.“ Uvítala mě nadšeně Evi. Která však ještě zdaleka neskončila. „Budeme tu mít dvě nové 
spolubydlící.“ „Jo. Díky za informace, nemyslíš, že bychom měli jít dolů a podívat se na rozpis?“ 
Přikývla a dál jsme nic nerozebíraly.
 

Rozpis jmen, která, budou spojeny do nové — společné koleje

Nebelvír
Bill Weasley
Elison Aniston 
Arnold Lewis 
Antony Blunt
Kirsten Steel

Havraspár
Mario Clay

David Hopkirk
Lucas Kingsley
Ginger Powers

Fay Kelly

Zmijozel
Jack Avery

Mike Maseratti
Joane Yaxley
Larry Travers
Karen Parkins

Mrzimor
Amy Knight

Steve Thomas 
Dean Olivander

Mary Lee
Glorie Manoli

 

Kolem nástěnky stálo lidí, jako by se tam dávalo něco zdarma.)
Upoutalo to naši pozornost, a proto jsme se vydali za nimi.
Jakmile jsme se objevily, všechno rázem zmlklo a bylo ticho jako v hrobě. Po chvíli
ale začali špitat.
Nevěnovala jsem tomu pozornost a vplula jsem mezi ně, za mnou jako duch přišla
Evi. Měla hlavu skloněnou a ani na jednoho se nepodívala.
jsem si však všechny prohlédla a všimla jsem si Billa. ‚Ahoj Bille. Jak se vede?
Dlouho jsme se neviděli.“
Zase si všichni začali šeptat.
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„Mě je skvěle. Podívej se.“ Ukázal na papír. „Jsem tam také napsaný a tady Elison.“
Ukázal na holku, která stála vedle něj. „Bude s vámi na pokoji.“
Vypadala docela dobře.
Asi jí lezu do zelí.
Pomyslela jsem si.
Ale může být v klidu, já nemám v plánu si nic začínat. A navíc s klukem, který neví co
chce. Z toho jsem vyrostla.
Chtěla jsem mít přátele, kteří mi budou rozumět. A doufala jsem, že je tady najdu. A
pak jim vše řeknu a nic nevynechám.
Rozloučila jsem se s nimi a společně s Evi jsem se vydala na snídani.
Byl tam už profesor Brumbál a Severus, který se mračil na Siriuse a druhého muže.
Sedícího po jeho levici.
Podle Evina výrazu, jsem poznala, že jde o toho tajemného profesora — Pottera.
Měla bych se Seva zeptat, odkud je zná.

***

Jakmile vešla, Brumbál na chvíli přestal vnímat, co mu Severus říká.
Tak moc mu připomínala jeho syna — Gabriela. Ty nenucené pohyby, to, jak se rozhlíží kolem sebe a 
jediným pohledem si utřídí všechny myšlenky. Ten úsměv však patří té, co mu zničila život.
Jeho pohled na chvíli ztvrdl, pak však roztál.
Už není v jeho zhoubném vlivu, nyní si ji můžu vytvarovat k pohledu svému. 

Netušil však, že osud si s nimi všemi zahraje a nic nebude tak, jak si naplánoval. Ani jednomu z nich 
se nikdy nesplní sen, který si oba vytyčili. 
Ona, ale půjde svoji cestou a ani jeden z nich s tím nic nenadělá.

***

Severus si ani v nejmenším nevšiml, že Sarah vešla. Upíral pohled na své odvěké nepřátele. Až 
později si všiml, že se jejich pohled upřel ke vstupním dveřím. Oba dva se dívali na ni a ten imbecil 
Black, tomu druhému idiotovi Potterovi něco vysvětloval. Pak se na ni oba usmáli, a ona. Ona jim 
zamávala.
Pak se otočila, podívala se na tu druhou. Obě spolu o něčem mluvily. Ta druhá se posadila a Sarah 
kráčela k našemu stolu.
Ulekl se, že půjde za těma dvěma, ale přišla za ním.
„Pane profesore.“ Promluvila. A pak zašeptala. „Severusi, měla bych na tebe malou prosbu. Prosím. 
Smutně koukám.“
Trochu se usmál, cítil na sobě jejich udivené pohledy. Určitě nečekali, že takováhle nádherná holka 
bude věnovat, jemu, pozornost.
I když, je jenom učitel. To ho uzemnilo. Jen přikývl a ona se vzdálila.
Tak moc jí toho chtěl říct, měl však strach, že by,…

***

Posadila jsem se nazpátek k Evelyn a dala se do jídla. Zahlédla jsem, jak se na mě dívá ředitel. 
Nedalo mi to, a co chvíli, jsem ho pozorovala.
Najednou se vedle nás, ozval klučičí hlas.
„Ahoj holky. Jak jde život?“
Ani jsem se nepodívala, kdo otravuje a hned jsem ho odpálkovala. „Šel skvěle, dokud ses tady 
neobjevil TY.“
A ani v nejmenším mě nezajímalo, jak na to bude reagovat. Co však řekl, mě totálně rozhodilo.

30



„Jaká matka, taková dcera. Otec mi říkal, že byla namyšlená.“ Řekl ten otravnej hlas.
Tak tohle neměls. Vykřikla jsem, v duchu.
V tu chvíli jsem držela v ruce hůlku a mířila mu na prsa.
„To odvoláš. Rozumíš!“ Cedila jsem skrz zuby a přes vztek jsem nic jiného nevnímala. Jen to, že za to, 
zaplatí.
Pak mě však uzemnil jiný hlas. Byl to ředitel.
„No tak. Mládeži. Uklidněte se. Vy -“ Ukázal na toho idiota. „Máte trest s profesorem Snapem. A vy 
slečno s profesorem Blackem.“
Než jsem mohla jakkoli reagovat odešel.
„No teda Kennedyová. Trest hned první den ve škole. To je rekord.“ Přistoupil ke mně blíž a zasyčel. 
„Anebo Raddlová?“
Jakmile jsem si uvědomila, co řekl. Přestala jsem na chvíli dýchat.
Chytila jsem ho za rukáv a zasyčela nazpět. „Jak to víš. Ty malej zmetku?“
„Copak? Holčička by si chtěla hrát?“
„A kdyby?“
Ohlédl se za rameno a zašeptal. „Nikdo se to nedozví, ale něco pro mě uděláš.“
„A co jako? Nebylo by lepší tě rovnou zaklít anebo použít nějaké chytré zapomínací kouzlo. Co říkáš?“
Čekala jsem na jeho reakci a také se rozhlédla.
„To bys neudělala.“ Na chvíli se mi zdálo, že v jeho hlase slyším strach. „Půjdeš se mnou na večírek a 
budeš hodná.“
„Cože?“ Rozkřikla jsem se přes celou síň. Pak jsem hlas ztišila. „A kdy?“
Spokojeně se usmál.
„Věděl jsem, že jsi chytrá holka. A to s tvou matkou, je mi to líto.“ 
Nemyslel to vážně. To jsem hned vycítila.
„Zajímalo by mě, s kým mám tu čest?“ Zeptala jsem se a snažila se, aby byl v mém hlase slyšet jasný 
odpor.
Natáhl ke mně ruku. „Jmenuji se Jack Avery.“
Okázale jsem jeho ruku ignorovala. A tak ji ihned sklopil.
„Těším se na brzkou shledanou.“
A s tím odešel. 
Posadila jsem se nazpátek a položila hlavu do dlaní.
„Evi. To jsem si to zavařila, co?“ Podívala jsem se na ni. Byla bledá a trochu se zakoktala. „Ty jsi 
příbuzná s,…“ 
„A sakra.“ Zaklela jsem a přisedla si k ní ještě blíž. „Já. Chtěla jsem ti to říct, ale po tom, co jsi řekla. 
Myslela jsem si, že se, se mnou nebudeš chtít přátelit.“
„Proč sis to myslela?“ Zeptala se zmateně. 
Nemohla jsem uvěřit tomu, co slyším. „Ty si nepamatuješ, jak,…“ 
„Jo, pamatuju, ale já jsem řekla, co si myslí můj děda. A ne co si myslím já. Podle mě si skvělá, i když 
je tvůj děda,… Víš můj,…“ 
Nestihla to doříct, protože se u nás zjevil profesor Potter. Zapomněla, co chtěla a dívala se na něj jako 
na svatý obrázek.
„Děvčata. Tady máte rozvrhy a alou na hodinu. Těším se na vás při hodině obrany.“
Chvíli jsem se na něj dívala a pak jsem sebrala odvahu a zeptala se ho na to, co mě tížilo do té doby 
jak se tak škaredě díval na Severuse.
„Pane profesore?“
„Ano.“ Podíval se na mě, zdálo se mi, že se mu v očích zajiskřilo. 
Nevěděla jsem jak začít. „Chtěla bych,… Mohla bych se zeptat, co máte proti profesorovi Snapeovi?“
Chvíli se na mě díval a pak mi odpověděl. „Je to osobní. Snažil se mi přebrat holku a,… Bylo toho víc, 
ale tohle je to nejhlavnější.“
Jen jsem přikývla a už se těšila s jakou verzí za mnou přijde Severus a poté i Sirius - teda, profesor 
Black.
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Pondělí – Obrana – Obrana – Dějiny – Lektvary – Lektvary – Runy – Přeměňování – Runy
Úterý – Bylinky – Bylinky – Přeměňování – Runy – Bílá magie – Bílá magie – X – Astronomie 
Středa – Formule – Formule – Černá magie – Černá magie – X – Obrana – Obrana     
Čtvrtek – Péče – Péče – Bylinky – Formule – Formule – Dějiny – Dějiny     
Pátek – X – Lektvary – Lektvary – Přeměňování – Přeměňování – X – X – Astronomie 
Sobota – Nitrobrana – Nitrobrana – X – Formule – Famfrpál – Famfrpál – X – X         

Dívala jsem se na rozvrh, jako bych spadla z měsíce.
„Mohla bych se vás pane profesore, na něco zeptat? Kdo nás co učí?“
Sice to nebylo to, co bych chtěla vědět doopravdy, ale nemohla jsem se zeptat. 
Moc by mě zajímalo, kterej idiot to vymyslel.
„Jistě. Tady.“ A podal mi druhý papír se jmény učitelů. „Pouze u jména učitele formulí se ještě neví, 
kdo nastoupí.“
„Děkuji. A vyřiďte prosím profesoru Blackovi, že se těším na ten trest.“
Jen se usmál a odešel.

Obrana proti černé magii - Potter James
Dějiny čar a kouzel - Potter Lily
Lektvary - Snape Severus
Starodávné runy - Marcus Snack
Astronomie - Vektorová
Kouzelné formule - 
Černá a bílá magie - Black Sirius
Přeměňování - McGonagalová Minerva
Bylinkářství - Prýtová
Péče o kouzelné tvory - Henry Prévost
Famfrpál a létání - Larry Green

Pročítala jsem si ta jména a přemýšlela, co to bude zač. A pak se vedle Kouzelných formulí začalo 
objevovat jméno. A bylo to,...
Vypadl mi z ruky. Musela jsem se posadit a podívat se na Evi.
„Mohla bys mi přečíst, nahlas. Kdo je učitelem formulí?“
Udiveně se na mě dívala, chtěla něco říct.
„Prosím.“
Pochopila a zvedla papír ze země.
„Stojí tam, pro Merlina - Malfoy Lucius.“
Přestala jsem dýchat, pak jsem se znovu nadechla a vydechla.
„Pojď. Raději půjdeme. Ať nepřijdeme na první hodinu pozdě. Nechci si to u Jamese pokazit. Teda u 
profesora Pottera.“ Opravila se a zrudla.
Chytila mě za ruku a táhla mě k učebně, kde se měla hodina odehrát.
Jako tělo bez duše jsem ji následovala.

***

To snad není možné. Tohle by si ani ONA nedovolila. Vytáhne přede všemi hůlku a míří na svého 
spolužáka, proč to sakra udělala? Přemýšlí nad tím, co dnes viděl profesor Brumbál. Doufám, že 
Sirius bude pamatovat na to, že se zná se Severusem, usměje se Brumbál pod vousy. (To je teda 
prevít.()

***

Mezitím v sídle se Helena vrací k rozhovoru, který měla se Severusem. 
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Jak mohl říct, že slíbil Meredith,… Jak mohl něco slíbit, když mu v té době bylo kolem 11 let?
Ne, to je nemožné.
Ale, přece jen. Kdo byl ten muž, který se s nimi přátelil? Byl mu tak podobný.
Až nyní ji došlo, jak byla hloupá.
„Něco tady nesedí. Tím jsem si jistá.“ Řekla polohlasně a ještě se rozhlédla, zdali ji nikdo neslyšel. 
Spokojeně se zvedla a odešla do svého pokoje. Musím se podívat do myslánky.

***

Celý den byl, jako by ve snách. Ještě, že jsou formule až ve středu.
Stejně by mě zajímalo, kdo to všechno vymyslel? Děda to určitě nebyl, tohle by Brumbál nedovolil. 
Tím jsem si byla jistá.
„Neříkej, že nejsi ráda.“ Ozval se mi v hlavě zase jeden z těch hlasů. „Uvidíš ho,…“
„Okamžitě toho nech. Už tě nechci slyšet, jasný!“ Okřikla jsem ho nahlas. 
Otočila se po mě snad celá třída. Měli jsme zrovna  Lektvary se Sevem. A on z toho vyrušení také 
nebyl nadšený.
„Slečno Kennedy. Dnes večer u mě v kabinetu. Vás čeká trest.“
Tohle jsem si teda nechtěla nechat líbit. „Pane profesore, já se omlouvám. Ale bohužel nebudu moci 
přijít.“
„A proč ne.“ Otázal se mě jedovatě.
To snad ne, on se na mě zlobí. To jsem nechtěla.
„Protože mám už trest s panem profesorem Blackem. Budete se spolu muset domluvit. Anebo mě 
musíte rozpůlit, či naklonovat.“ Odpověděla jsem mu pohotově. A zatvářila se ublíženě.
„Dobře. Jakmile vám skončí trest u Blacka, tak vás čekám před svým kabinetem.“
Zasmála jsem se pod vousy. Dostala jsem, co jsem chtěla.
„Jistě pane. Mohu se posadit?“
Nic neodpověděl, pouze mi pokynul.
A dál pokračoval ve výkladu, poté jsme měli uvařit lektvar. 
Mnoholičný lektvar. 
Odevzdala jsem ho jako první. 
Byl samozřejmě perfektní, učil mě je totiž mistr nad mistry a ten sedí naproti mně. Uznale nadzvedl 
obočí a usmál se. On se usmál, to je perfektní.
„Slečno Kennedy, máte za jedna. Ale ten trest vám bohužel nezruším.“
Zatvářila jsem se nešťastně, ale přitom jsem uvnitř jásala. 

***

Severus byl rád, že ta hodina skončila. 
Nevěděl, co s očima, tak moc se podobá na svoji matku, kdyby jen věděla. A nejenom ona, ale i pán.
Musel se, proti své vůli usmát.
Nikdo ho přeci nemůže spojovat s mužem, který žil před dvaceti lety. A přátelil se s jejími rodiči. Vždyť 
mu v té době bylo stejně jako jim. Nyní by byl už starý.
Ale, zradil jsem ji, byla v té době ještě dítě a já ji nechal.
Ihned, jak si vzpomněl na vše, úsměv mu z tváře zmizel. Vystřídal ho utrápený výraz. 
Byl jeho stoupencem, vydával se za někoho jiného. Za Larryho Whitta, přítele Gabriela. To on je dal 
dohromady.
Kdyby se to dozvěděl Brumbál nebo ON, zabili by ho a to oba.
Přitom měl udělat něco úplně jiného. Proboha, proč se tomu propůjčil?
Nemohl uvěřit tomu, že byl před dvěma lety tak naivní. Věřil, že dokáže něco změnit, a přitom udělal 
pravý opak. Všechno ještě zhoršil.
Kdyby se tomu nepropůjčil, určitě by všichni žili. 
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***

Vydala jsem se za profesorem Blackem.
„Nemohla jsem se už dočkat,… Co to tady melu?“ Vykřikla jsem v duchu. Ale nejspíš to v duchu 
nebylo, protože se na mě všechny obrazy pohoršeně podívaly. 
Došla jsem ke dveřím a zůstala jsem stát s rukou v půli cesty. 
Uslyšela jsem totiž několik hlasů, které se hádaly. 
Chtěla jsem se dát do odposlouchávání, ale bylo mi to znemožněno otevřením dveří. Takže jsem 
vpadla dovnitř a rovnou do náruče Severusovi.
Chvíli mě držel. 
Pak jsem se mu vyprostila a on se usmál.
„Prominete mi. Ale já bych tu měla mít trest s panem profesorem, ale jestli vás ruším. Tak já můžu 
odejít.“
Black mi však skočil do řeči. „Tady Srab…, tedy. Chtěl jsem říct profesor Snape právě odchází.“
Málem jsem vyprskla smíchy. 
Severus se zatvářil ublíženě, otočil se a odešel. 
Plášť za ním majestátně povlával. 
Vypadal tak úžasně.
Co to zase melu.
„Slečno Sarah, můžete jít dále. Já si ještě půjdu něco vyřídit.“
Sedla jsem si a on ještě dodal. „Chovejte se tu jako doma, ale pouze jako.“ Podotkl a usmál se, na 
mě, tím svým odzbrojujícím úsměvem.
Čekala jsem fakt dost dlouho, než se znovu objevil. Vypadal zničeně, ale spokojeně.
To by mě zajímalo, kde se flákal.
„Slečno. Myslím, že můžete odejít.“
Vyjeveně jsem na něj zírala. „A to je jako všechno? A co ten trest?“
Pomalu se ke mně přiblížil, zapomněla jsem dýchat. A najednou byl jen centimetr ode mě a díval se na 
mě těma nádhernýma očima. 
Opětovala jsem jeho pohled.
Nevím, co to do mě vjelo, ale chytila jsem ho za zátylek a přitáhla k sobě. 
V hlavě mi začalo blikat výstražné světlo a jeden z hlásků mě nabádal. „Přestaň, ženeš se do 
problémů.“ Ale ten druhý. „Jen do toho.“
Jemně jsem ho políbila na rty a chtěla se odtáhnout. On však využil situace a přitáhl si mě ještě blíž. 
Rozevřela jsem rty. Vjel mi do pusy jazykem. Líbal mě tak, jako by měl být konec světa. 
Podlomila se mi kolena. 
Chytil mě do náruče a položil mě na stůl. Tlačil se na mě čím dál tím víc a pomalu mě svlékal.
„Pane profesore.“ Vysoukala jsem ze sebe, přes vášnivé vzdechy. „Tohle bychom,…“ Líbala jsem ho 
dál a nemínila přestat. 
Pak jsem byla nahá a on do mě pomalu a jemně vnikl. 

Milovali jsme se, trvalo to ani ne 2 minuty. 
Přestal, políbil mě. 
Zamrkala jsem a uvědomila si, že jsem spala s profesorem. Pro Merlina, spala jsem s profesorem.
Odstrčila jsem ho, seskočila jsem ze stolu a začala se oblékat. 
Nic neříkal. Jen tam stál a koukal se na mě.
„Pane profesore, už musím jít.“ Vyhrkla jsem. 
Ani jsem se na něj nepodívala. Na nic jsem nečekala a polosvlečená, polooblečená jsem vyběhla z 
jeho kabinetu. 
Opřela jsem se o dveře nejbližší učebny.
V hlavě se mi, jako ve zpomaleném filmu odehrával celý scénář předchozí situace. 
Připadala jsem si jako,…  
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Trochu jsem se usmála.
Dooblékla jsem se a vydala se směr sklepení. 
Ani v nejmenším mě netrápily výčitky a ani svědomí se neozvalo. Žádný z hlasů nepřidal svou trochu 
do mlýna, byly až nepřirozeně ticho.
„Jen aby se to samé nestalo i se Sevem.“ Usmála jsem se nad tím pomyšlením.
„A proč by ne. Je to kus chlapa.“
„Kennedyová, na co myslíš!“ Okřikla jsem se v duchu.

***

Jakmile Sarah odešla, posadil se Sirius do křesla a položil hlavu do dlaní.
„Co to se mnou udělala? Jsem profesor a ona je moje studentka. Nemělo se to stát. Ale líbá skvěle.“
„Cože?“
Proboha, doopravdy jsem na to myslel?
Zeptal se sám sebe. 
Olízl si rty. Oblékl se a vydal se za Jamesem.

Tou dobou v Temném sídle:

„Pane.“
„Copak je, Luciusi?“ Zeptal se Pán Zla otráveně.
„Neměl by na ni dohlédnout někdo spolehlivější? Než Severus?“
„Koho máš na mysli?“ Odvětil Voldemort.
Začínalo ho zajímat, s čím na něj mladý Malfoy přijde. Tak moc se podobal svému otci.
ON však nedopustí, aby jí ublížil. 
Ublížil tak, jak ublížil jeho otec Heleně.
„Na nádraží jsem potkal ministra a,… On je jedním z těch, co…!“ 
„Ano. Já vím.“ Zamračil se jeho pán. 
Lucius nevěděl jak dál, dostal se na tenký led. Ten se může lehce prolomit.
„Ta dívka. Co se s ní Sarah přátelí,“ odmlčel se. „Je vnučka, pana ministra. A podle toho, co jsem 
zjistil.“
„Co jsi zjistil?“ Otázal se Voldemort tázavě.
Lucius si setřel pot z čela. Nyní věděl, že má již skoro, vyhráno.
„Stalo se jí to samé. A jistě. Vy nejlépe víte, že pomsta je lákavá a to velmi.“
Pán zla přikývl.
„Překvapuješ mě Luciusi. Uvědom si, že jsi ženatý a tvoje žena čeká dítě.“
Lucius polkl a zbledl. „Ano pane, to mám. A jsem si vědom, že,…“ 
 „Mlč.“ Voldemort ho pozoroval, chtěl vědět, o co mu jde. A pak se usmál. „Postaráš se, aby tato dívka 
chtěla pomstu co nejvíc. Sarah si nevšímej, rozumíš! Ji má na starost Severus. Důvěřuji mu.“
A pak si v duchu dodal - On myslí mozkem, ne jako ty,…

Vraťme se opět na hrad za Sarah:

Trest se Severusem proběhl v pohodě.
Akorát, jsem myslela na jeho ruce. Jak má štíhlé prsty. A jaké by to bylo, kdyby mě jimi hladil a… 
zatřepala jsem hlavou a snažila se soustředit na práci. 
Uvařily jsme pět lektvarů a pak mě propustil. Bylo kolem půlnoci. Alespoň jsem si to myslela, on mě 
však vyvedl z omylu.
„Severusi. Byly to skvěle strávené čtyři hodiny,… “
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Přerušil mě. „Ne, omyl Sáro. Jsou tři hodiny ráno, takže sedm hodin.“
Rozloučila jsem se s ním, políbila jsem ho na tvář.
A než se mohlo cokoli stát, vystrčil mě ze dveří a zabouchl mi před nosem. 
Zastavila jsem se u okna. Otevřela ho a dívala se na hvězdnou oblohu.
Najednou, jako by se mi něco otřelo o nohu. 
Podívala jsem se dolů a. Na zemi ležel pes, byl nádhernej. Vypadal jako medvídek.
Sehnula jsem se, vzala ho do náruče a pomalu ho nesla do svého pokoje.

***

Sirius, si vydechl.   
„Ještě, že se neotočila. Jinak by mě uviděla. Vypadá to, že se jí ten pes líbí.“ řekl. 
S tím se obrátil a odešel. 
Nezahlédl, že se otevřely dveře a z nich vyšel Severus Snape.
Byl rudý vzteky.

***

Ráno jsem se probudila, byla jsem totálně rozlámaná.
A nemohla jsem přijít na to proč. Pak jsem si vzpomněla na včerejšek a na psa.
Hned se mi rozsvítilo.
Posadila jsem se na posteli a pohled mi spadl na toho nádherného psa.
Co když se někomu ztratil, a ten někdo ho hledá? Měla bych se podívat, jestli nemá na obojku něco 
napsané.
Ležel mi u nohou a díval se na mě těma svýma nádhernýma kukadlama. Byl černobílý. A podle mě to 
nebyla čistokrevná rasa.
Právě proto byl tak krásnej.
Zavolala jsem na něj a on přišel, skočil mi do klína. A začal mi olizovat obličej, to mě rozesmálo a 
nešlo to zastavit.
Věděla jsem, že všechny vzbudím, ale bylo mi to fuk.
Zaregistrovala jsem, že na obojku něco má.
Stálo tam – Pro anděla od jeho pokušitele. Tajemný ctitel.
„To je krásný.“ Vyhrkla jsem.
Zaslechla jsem tichý povzdech a pak jsem zahlédla vlasy vykukující, z podpolštáře. Byla to Elison.
„Copak? Probudila jsem tě?“ Zeptala jsem se jí, protože mě to zajímalo.
Zvedla hlavu a podívala se mi do očí. „Jo. Probudila. Ale to je fuk, Tobě je jedno, že,…“
Přerušila jsem ji. „Jak ty můžeš o mně něco vědět! Neznáš mě, tak toho nech.“
„A ani tě poznat nechci. Pěkně děkuji.“ Odpověděla mi otráveně a otočila se na bok.
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5. Kapitola

Proč zrovna my?

Protočila jsem oči v sloup a zvedla se z vyhřáté postele. No jo, moc se mi nechtělo. Ale co naděláte, 
když musíš, tak musíš. A já musela a nutně.
Můj pes. No, ještě není oficiálně můj, ale bude. Na to vezměte jed. Já vás však zachraňovat nebudu, 
nemám to v povaze. Tak ode mě pomoc neočekávejte.
Abych se vrátila k tomu psovi. Bude muset dostat jméno. A protože mi chybí inspirace, někoho 
požádám o pomoc. Ještě nevím koho, ale už se na tom pracuje a to dost těžce!
Jde o psa, anebo fenu? Nevím, ale podívám se.
No. Vypadá to na holku, ale věřte tomu, co vidíte! Někdy něco vypadá jinak, než to ve skutečnosti je.
V doprovodu svého, pokušení.) Zvedla jsem se, oblékla a zapadla do koupelny. Kde jsem se 
pokoušela trochu polidštit.
Poté jsem se koukla do zrcadla a zjistila, že se mi to nepovedlo. Z osla koně neuděláš.
Pozor, je to jen slovní obrat. Mohu jej používat jen já, takže pozor!
Oblékla jsem se, ale ne do hábitu, a vypadla do společenky. Co jsem tam uviděla, mi vyrazilo dech!
Držte mě! Měla jsem chuť vykřiknout.
Seděl tam, a čuměl, jak tele na nový vrata. Ten největší idiot, ale až po mně.
Byl to,…
„Pro Merlina!“ Vykřikla jsem a chtěla ihned vyběhnout nazpátek do pokoje.
„Kam pak, Kimberly.“
Otočila jsem se a došla, až k němu. Kde jsem mu řekla, jak se jmenuji a obzvlášť jsem dávala důraz 
na každé písmeno.
„Jmenuji se - es-á-er-á-há, což znamená SARAH.“
On se však odradit nenechal.
„Doufám, že jsi nezapomněla na naši úmluvu!“
„A to na jakou?“ Zeptala jsem se ho, jedovatě.
Stoupl si, a pomalu se ke mně blížil. Ustupovala jsem, až jsem narazila do křesla a spadla, do něj.
Můj hafan kolem skákal, snažil se mě chránit. Ten idiot vytáhl hůlku, a já vykřikla. „Nech toho. Oba 
toho nechte!“ 
Otočila jsem se na toho idiota a zašeptala. „Co po mě chceš?“
Usmál se, schoval hůlku a přistoupil až úplně ke mně. Totálně jsem rezignovala. Nechtěla jsem, aby 
ublížil tomu psovi. Nevěděla jsem proč, ale bylo tomu tak.
„Fakt chytrá. Tak dobře. Budeš se mnou chodit.“ Čekal nějakou reakci.
Já pouze přikývla, ale nedívala jsem se na něj. „Všichni budou vědět, že spolu chodíme. Na veřejnosti 
se budeš chovat slušně. Ano!“ Dal důraz na poslední slovo.
„Nic víc?“
Tajemně se usmál. „Asi ne. Potřebuji někoho, kdo mě bude reprezentovat.“
„Takovou panenku na hraní - máš na mysli?“
Posadil se vedle. „Kočička vystrkuje drápky, chtěl by si hrát.“
Byl čím dál, tím blíž. Pak se ke mně naklonil, a políbil mě.
Nutil mě, abych na to nějak reagovala.
Chytila jsem ho za zátylek a přitáhla si ho blíž k sobě. Jazykem jsem mu vklouzla do úst. On mě 
následoval.
A pak, jsem ho kousla, do jazyka.
Nečekal to. Podíval se na mě, v očích se mu zajiskřilo a vrazil mi facku.
Chytila jsme se za tvář.
Z očí mi šlehaly blesky, tohle si ještě nikdo nedovolil. Vytáhla jsem hůlku. Na jazyku jsem měla hodně 
kleteb, ale nakonec jsem ji sklonila.
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„Tohle, už nikdy nedělej. Já nejsem žádná hej nebo počkej. Jasný!“
Naklonila jsem se k němu a vášnivě ho políbila.
Pak jsem znovu vytáhla hůlku, v jeho očích se mihl děs. Já vyslovila malý léčící kouzlo. Jazyk byl zase 
v pohodě.
„Accio lektvar, proti bolesti.“ Vykřikla jsem a v mžiku jsem ho měla v ruce. „Na, tady máš. A 
nezapomeň. Nebudeš moc dobře mluvit.“
Zvedla jsem se a majestátně odkráčela. Společně s mým pokušitelem.)

***

Na snídani nikdo nebyl. Můj pohled zabloudil k učitelskému stolu. A tam seděl. Z těch překvapení se 
mi pomalu, ale jistě, točila hlava.
Seděl tam, Lucius, Lucius Malfoy. 
(Kterej jinej, ty znáš jinýho? - Zase ten otravnej hlas.)
Usmíval se. Ohlédla jsem se, rozhlédla se. Nikde, nikdo. Takže, ten úsměv patřil mě. Zašklebila jsem 
se nazpátek a dala se do jídla, které se objevilo přede mnou.
Uslyšela jsem, jak se zvedl a jde. Zvedla jsem pohled a uviděla, že jde ke mně. „Co mi chce?“ Křičela 
jsem v duchu.
„Co asi, tebe.“ Ozval se zase ten otravnej hlas.
Obrátila jsem oči v sloup a čekala, až mi řekne co ho tíží, co má na srdci.
„On má nějaký srdce?“ Zase ten hlas.
To mně fakt rozesmálo.
„Copak? Řekneš mi, co tě pobavilo, abych se mohl také zasmát?“
Ale Luciusi. Nejsi ty náhodou profesor?“
Zmateně přitakal. „A co to s tím má společného?“ Snažil se mě svést z cesty a kroužil kolem mě, jako 
hladový pes.
„A taky jsi ženatý a budete mít dítě. Je to tak?“
Teď už snad ví, o co mi jde. Anebo je tak natvrdlej?
„Já to říkám proto, abys věděl, že jsme odlišní, a navíc. Já jsem zadaná, stejně jako ty. Pokud je mi 
známo.“
Zastavil se a začal mě propalovat svým pohledem. 
Začala jsem pomalu roztávat. Kdoví, jak by to dopadlo, kdyby se tam neobjevil ten idiot. Je to, ale kus 
chlapa. Teda kluka, i když je to debil.
„Ahoj zlato.“ Vychrlil jobovku.
Lucius vyjeveně zíral z jednoho na druhého.
Za to vyrušení jsem byla ráda. Natáhla jsem ruku a on mi ji stiskl. Propletl prsty s mými a vášnivě mě 
políbil.
„Ty, a on? To snad nemyslíš vážně.“
„Co by! Myslím to smrtelně vážně.“ Řekla jsem a přitáhla si Jacka majetnicky k sobě. Jak jsme se tak 
úžasně bavili. Nevšimli jsme si příchodu dalších osob. Které nás z našeho, smysluplného, rozhovoru 
vyrušily.
„Pane Malfoyi. Vy už jste tady?“ Zeptal se ho, jeden z dotyčných. Byl to Brumbál. 
Lucius se na něj otočil a přikývl.
„Takže vám pan profesor Snape.“ 
Ten jej propaloval svým pohledem.
„No, odvede vás, do vašich pokojů. Doufám, že budete spokojen.“
„Tenhle namyšlenej panák, sotva.“ Ozvalo se dvojhlasně.
Byli to, James Potter a Sirius Black.
„Páni profesoři, jestli dovolíte. Já a Jack bychom odešli.“ Řekla jsem a otočila se, abych odešla. Byla 
jsem však zastavena. Něčí ruka mi stiskla rameno a někdo promluvil. „Tak takhle ne.“
Otočila jsem se po tom hlase. Byl to Lucius. Držel mě a nemínil mě pustit. Podíval jsem se mu do očí. 
„Co chceš?“
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Vylekaně sebou cukl. Nečekal, že mu vlezu do hlavy. Ale pustit, mě nemínil. Zeptal se mě stejným 
způsobem jako já jeho. „Myslíš, že s tím bude souhlasit?“ 
Zalapala jsem po dechu. „Ty mu to míníš říct? No a co?“
Nahlas jsem však řekla. „Pane profesore! Mohl byste mě pustit!“
„Pane Malfoyi, myslím, že to není nutné.“ Podíval se na něj Brumbál a zamračil se. „My žáky 
netrestáme fyzicky.“
Konečně mě pustil a já mohla odejít.
„Děkuji. Přeji příjemný zbytek dne a moc se těším na hodiny, které s vámi strávím.“ A pro jistotu, aby 
nedošlo k rivalitě, jsem dodala. „Se všemi.“
Konečně jsem vypadla. Vyprostila jsem se z jeho sevření a opřela se o zeď.
„Tak to bylo o fous.“ Zašeptala.
„Ty s ním něco máš? S Malfoyem?“ Zeptal se mě Jack.
Podíval jsem se na něj jako na E. T. “Za co mě máš? Vždyť je ženatý.“ V duchu jsem si musela 
poblahopřát za to, že jsem tak skvělá herečka.
„I kdyby, mě je to jedno.“
„Jasně, když dovolíš. Já bych šla.“ Vytrhla jsem se mu, protože se mě zase chytil, a chtěla odejít. On 
mě však nemínil pustit. (Také.)
Zase si mě přitáhl k sobě a přitlačil mě na zeď. “Nehraj si se mnou.“ Zasyčel.
„Myslíš, že se tě bojím! Já se setkala s horšími lidma, než jsi ty. Mě tak něco, nezastraší.“
Přitiskl mi ruku k bradě a stiskl. Nemohla jsem se mu vyprostit a kopnout ho, také nešlo.
Tiskl se ke mně. Druhou rukou mi bloudil po celém těle, začal mě líbat. Pak ode mě odstoupil a 
pozoroval mě. Cítila jsem jeho pohled. Měla jsem zavřené oči. Ozvaly se kroky. Otevřela jsem oči, byl 
pryč.
„To je parchant.“ Zaklela jsem nahlas. 
Zase ten hlas. „Ale skvěle líbá, co říkáš? Ještě řekni, že se ti to nelíbilo.“
Vzala jsem psa a vyběhla ven, do toho krásného, zářijového dne. Měla jsem půl hodiny čas. Na 
vyvenčení, než začne hodina.
Došla jsem až na mýtinu, stál na ní dům. Spíše chatrč. Seděl u ní, před ní, velký muž. Vypadal 
zajímavě.
„Dobrý den, pane.“
„Ahoj. Říkej mi Hagrid. Tak mi říkaj všichni.“
Přikývla jsem.
„Máš krásnýho psa, o toho mě požádal profesor Black. A jejda. Tohle jsem neměl říkat.“ Zatvářil se 
ustaraně.
„Já mu to neřeknu. Nemějte strach. Zapomněla jsem se představit. Já jsem Sarah…“
On mi však řekl něco, co mě překvapilo.
„Já vím, kdo jsi. Znal jsem tvou matku, i otce. Tvůj děda je super člověk a ten nejlepší kouzelník. 
Škoda, že to dopadlo tak špatně. Tvůj otec neměl být tak tvrdohlavej. Ale to by nebyl syn svýho otce.“
Vyjeveně jsem na něj zírala, zpočátku jsem myslela, že mluví o otci mé matky. Takhle by o 
Voldemortovi…, ale pak, když začal o otci.
„jo, děda je fajn. Jsem ráda, že ho mám. Moc mi pomáhá.“ Doufala jsem, že se nachytá. A také že jo.
„No jo, to on Brumbál je super člověk.“
A mám tě. Zajásala jsem v duchu, a mnula si ruce nad svojí chytrostí. Kdyby jen věděl, že mi řekl 
něco, co jsem nevěděla.
„Chtěla bych se zeptat. Mohla bych tu svého psa nechávat? Když budu ve škole, ale na večer si ho 
vždy odvedu. To nemějte strach.“
„Jistě, budu moc rád.“
„Tak ještě jednou děkuji a zatím se mějte skvěle. K večeru se pro něj zastavím.“
Přikývl a já odešla vstříc novému studijnímu dni.

***
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Karen nemohla uvěřit tomu, co viděla. Kennedyová tu je druhý den a už chodí s tím nejhezčím 
klukem.
To ona, o něj bojuje už třetí rok a pořád nic. Měla by se na něho vykašlat. Za ty problémy ji přeci, 
žádnej kluk nestojí. A navíc, se Sarah bude na jednom pokoji a rivalita by byla dost blbá. Stačí, že ji 
nemůže vystát ta blbka z Nebelvíru, Anistonová. Kvůli Billovi, vždyť je to takovej hlupáček, ale ne že 
by nebyl hezkej. To on je, ale bohužel je z Nebelvíru.
No, a Evelyn je také zvláštní. Je pěkná, ale hodná, to není. Tipla bych ji na pěknou mrchu.
„Se nedivím, jestli je to pravda. To co se říká o jejím dědkovi.“ Zamumlala polohlasně Karen.
„Co ty tam, zase pomlouváš!“ Ozvala se Elison.
Karen se po ní otočila a vykřikla. „Jasně. Pomlouvám tebe, sama před sebou.“ 
Začínalo ji to štvát.
„Anistonová, moc by mě zajímalo, jak to tady s tebou vydržím. Celej rok!“
„To mě taky!“ Odsekla ji Elison.
Je fakt blbá.
„Hej holky, neblbněte. Nevíte, kde je Sarah? Naposledy jsem ji viděla včera večer.“
Na to ji odpověděla Karen. „Když jsem byla na snídani, tak tam byla s Jackem Averym.“
„Cože! Ona chodí se Zmijozelákem? Jsem nevěděla, že je, zas tak blbá.“
„Hej. To odvoláš. Slyšíš!“ Okřikla ji Karen.
„No tak, holky. Neblbněte.“ Snažila se je uklidnit Evelyn.
Neměla na to však sílu. Ještě, že se tam objevila Sarah, která vytáhla hůlku a umlčela je jediným 
kouzlem.
„Bude působit do té doby, než vás toho zbavím.“ 
Nechala je, ať se uklidní.
„Už budete v klidu?“ Zeptala se. 
Obě přikývly.

***

Přišla jsem do pokoje, zrovna tam probíhala nějaká hádka. Už mě to pomalu, ale jistě začalo štvát, a 
taky nudit.
Vytáhla jsem hůlku a obě je umlčela. Konečně klid, ten Brumbál je ale,…
Ještě, že neví, že já vím, že je můj děda.
Chvíli byl klid, já však věděla, že to kouzlo budu muset stejně zrušit. Je ať si, ale počkají, já mám času 
dost.
„Už budete v klidu?“ Zeptala jsem se.
A když obě dvě přikývly, kouzlo jsem zrušila. Obě se zvedli a beze slova odešly.
Evelyn se posadila vedle mě a zašeptala. “Ještě, že jsi přišla. Ty dvě.“ Hodila hlavou směrem, kterým 
odešly. “By se snad zabily. Co je pravdy na tom, že chodíš s Averym?“
„Máš na mysli Jacka? Jo, tak s ním chodím, bohužel. Je to strašnej parchant, ale je krásnej. Co 
říkáš?“ Zeptala jsem se zasněně.
„Jo, to je. Je tady dost pěknejch kluků, a ti profesoři. Taky nejsou k zahození.“
To mě rozesmálo. “To máš recht.“
„Už se tu objevil Malfoy? Já jen proto, že s ním máme zítra hodinu.“
Přikývla jsem a zvedla se z postele. “Měly bychom jít. Za deset minut nám začíná hodina.“
Beze slova přišla až ke mně a zašeptala. “Já ho nenávidím.“
„Koho?“ Zeptala jsem se zmateně.
Přitáhla si mě blíž k sobě. “Svýho dědu. Je dotěrnej, a taky. Je na malé holčičky.“
Zalapala jsem po dechu. “Tím myslíš,…“ Dál jsem nemohla, úplně mě to vykolejilo. „Si snad děláš 
srandu.“
„Nevěříš. Já ti to dokážu, víš co je to myslánka? Přijď kolem šesté na astronomickou věž a uvěříš.“
S tím mě tam nechala, zvedla se a odešla. Jako ve snách jsem ji následovala.
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***

Zbytek dne probíhal už relativně v klidu. Nic závažného se nestalo a já se mohla připravovat na zítřejší 
dvouhodinovku s Malfoyem. Pro Merlina - hned po ránu.
Pomalu, ale jistě se blížila šestá hodina. A já se psychicky připravovala na to, co uvidím. Jestli je to 
pravda. Budu jí muset všechno říct, usmyslela jsem si.
Vystoupala jsem až nahoru. Čekala na mě. Byla nervózní, neustále se rozhlížela. Když mě uviděla, 
viditelně si oddechla.
„Měla jsem strach, že nepřijdeš.“
Nevěděla jsem, co říct. “Proč bych nechodila. Dost mě to zajímá.“ Usmála jsem se na ni. “Když bys,… 
to je jedno. Když mi chceš něco o sobě říct. I já ti pak něco řeknu o sobě.“ Ukončila jsem svůj, proslov.
Sklopila oči, vytáhla hůlku a přiložila si ji ke spánku.
Až teď, jsem si všimla, že jí u pravé nohy leží malá miska. Na hůlku se jí nalepila nějaká hmota. 
Vložila ji do té tajemné misky. Naplnila ji až po okraj a zničeně se posadila.
„Jsi připravená na to, co uvidíš? Nebude to nic pěkného.“ Promluvila smutně, ale do očí se mi 
nepodívala.
„Neboj, já toho prožila dost.“
„Jak myslíš. Uvidíš, já tě varovala.“
Popostrčila mě a já spadla dovnitř, nečekala jsem to.

Na posteli seděla malá holčička. Plakala.
Co chvíli se podívala ke dveřím a naslouchala, jestli neuslyší jeho hlas.
Klika se pomalu pohnula, někdo otvírá. Holčička hrůzou vytřeštila oči. Křečovitě se chytila postele a 
stále pozoruje dveře.
Najednou se otevřely a vevnitř stojí muž. Vypadá mile, kdopak by se ho bál. Je však vidět, že ona, 
strach má.
„Dědečku, já nechci. Chtěla bych jít už domů. Naši o mě budou mít strach.“
Muž se nebezpečně usmál.
Holčička se choulí na posteli.
„Tvoji rodič mi řekli, že když nebudeš poslušná a nebudeš dělat, co ti řeknu. Mám tě potrestat. A ty jsi  
byla zlá!“
Natáhl ruku. Přes kterou se mu táhly krvavé škrábance. Nejspíš od nehtů.
„Pojď za mnou.“
Chtěl ji k sobě přilákat,…

Uslyšela jsem vzlyky, které nepocházely od holčičky. Šli zezadu. Otočila jsem se a uviděla Evelyn. 
Seděla na zemi a vytřeštěně zírala na tu scenérii. Přistoupila jsem až k ní a chytila ji z rameno. 
Vyděšeně se na mě podívala, pak mě poznala a zašeptala. „Děkuji.“
„Nemáš zač. Je to,…“
„Pšt, koukej se. Pak už půjdeme.
Otočila jsem se a pozorovala, co se bude dít dál.

Holčička se křečovitě chytila postele. Oči široce rozevřené hrůzou. Čekala, co se bude dít.
Muž se stále blížil.
Děvče kroutilo hlavou a neslyšně šeptalo. „Ne. Prosím, já nechci.“   
Vytáhl hůlku a okolo jejich rukou a nohou se začínají omotávat provazy. Zarývají se jí až do masa.
Naklonil se k ní. „Už budeš hodná!“
Děvče vyděšeně přikývlo. Kdyby jen věděl, co ji čeká.
„Nebudeš křičet?“
„Ne dědečku, já už budu hodná. Budu poslouchat a udělám všechno,…“ Na chvíli se odmlčela. „...vše, 
co budeš chtít.“
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„Hodná holčička.“
Vytáhl odněkud nůž, a řízl. Ne však, aby odřízl provazy,…
 
„Pojď. Měli bychom jít.“ Promluvila jsem na Evelyn „Už jsem viděla dost.“
Jen přikývla, z očí se jí hrnuly slzy.

„Já. Je mi líto, co jsi musela prožít. Co tví rodiče, ví o tom?“
Evelyn vyděšeně zakroutila hlavou. „Zabili by mě za to.“
„Cože? To snad nemyslíš vážně.“
Chytila jsem ji za ruku a donutila ji, aby si sedla. Předtím jsem přivolala židly. Vytáhla jsem z kapsy 
lahvičku s lektvarem, a podala ji Evelyn. Nic na to neřekla a vypila ji. Seděla na židly jako hromádka 
neštěstí.
„Evelyn. Ty za nic nemůžeš, to on by se měl stydět za to, co ti provedl. A neměl by se divit tomu, 
kdybys mu to vše vrátila. A to i s úroky. Rozumíš? Nejsi jediná, kdo tím prošel. Věř mi. Já vím, co 
říkám.“
Mluvilo se mi o tom těžko, ale musela jsem to ze sebe dostat. Bylo to jako jed. Něco, co tě užírá 
zevnitř.
„Od šesti let jsem byla zavřená,…“
Posadila jsem se na zem, a po minutové odmlce, jsem pokračovala. Musela jsem si vše utřídit v hlavě. 
„…moji rodiče, byli mrtví. Zabili je, nevím kdo. Ale vím, že byli Smrtijedy. Někdo mě odnesl od jejich těl 
a od té doby mi začalo peklo na zemi.“
Přerušila mě tichým. „Nemusíš mi nic říkat.“
„Já chci, ale pokud se na to necítíš, tak já přestanu.“
„Jak chceš. Nechci, abys tím musela projít znovu. Stačí, když jsem musela já.“
„Evi, mě to pomáhá. Prosím, nech mě mluvit.“
Přikývla.
„Trestali mě. Zpočátku to nebylo až tak hrozné. Za neposlušnost jsem nedostala najíst, anebo mě 
zmlátili. Jen trochu, nějaká facka.
To nebylo nic, proti tomu, co mělo přijít potom.“
Odmlčela jsem se a utřela slzy, které se mi objevily na tváři. Nezaregistrovala jsem, že bych se 
rozplakala. Teď to, ale bylo jedno. 
Pokračovala jsem dál.
„Objevil se tam ON, byl to ministr. Já jsem to, ale nevěděla. Byl na mě hodný, četl mi pohádky. Bylo mi 
deset let.“
Přerušila mě. „ Čtyři roky tě týrali?“
„Ano, chtěli to ze mě dostat. Nevím co, já jsem to nechápala. Pořád dokola jsem se ptala. Zpočátku 
jich, ale později jsem pochopila, že se od nich odpovědi nedočkám. Otázka, následoval trest. A to stále 
dokola.
Pak to na rok přestalo. Nevím, co se stalo. Ale, byl klid. Mohla jsem se učit, číst si. Co jsem chtěl, to 
jsem dostala. Ale objevil se on.“
Zase jsem se odmlčela. Potřebovala jsem najít sílu k tomu, abych mohla pokračovat. Evi mi stiskla 
ruku. Dodala mi odvahu, a já mohla pokračovat.
„Byl hodný. Měl pro mě slova pochopení, snad i lásku. Myslela jsem, že to skončí, a já budu šťastná.“
Teď jsem cítila, že pláču. Nemohla jsem dál. Posmrkávala jsem. Najednou se vedle mě objevil 
kapesník.
Zvedla jsem oči, stála tam Elison. Dívala se na mě, jako by mě, až teprve teď, uviděla. Měla červené 
oči.
„Moc.“ Zakoktala se. „Moc se omlouvám, já – já jsem nechtěla poslouchat, ale… Hledala jsem vás, 
měla jsem strach, jestli,…“
Podívala jsem se na ni a usmála se. „Jasně. To je v pohodě. Doufám, že jsem tě nevyděsila.“
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„Čím?“ Zeptala se vyděšeně. „Jasně. Slyšela jsem to od toho, ministra. Je mi líto, že jsem se 
chovala…“
Umlčela jsem ji jediným pohledem. A pak jsem pokračovala jako by se nic nestalo. Předtím jsem se 
ale vysmrkala.
„Oslavila jsem jedenácté narozeniny. Ten den to začalo. Nosila jsem krásné šatečky. Byly krátké, bílé. 
Byly tak čisté, čisté jako já. Pak se však zašpinily, a byly špinavé, stejně, jako já.“
Žmoulala jsem v ruce kapesník, polkla jsem a pokračovala dál.
„Přišel za mnou. Řekl mi, že jsem byla hodná. Že má pro mě překvapení. Přivedl mě do jednoho 
z pokojů. Byla tam nádherná postel.“
Sevřela jsem ruce v pěst, zatínala jsem nehty do dlaní. Bolelo to. Ne však tolik, jak mě bolelo říct, to 
co,…
„Řekl mi, abych se převlékla. Neměla jsem strach. Byla jsem dítě, netušila jsem, že bych to před ním 
neměla dělat. Sundala jsem si všechno oblečení a zeptala se ho, co si mám obléct teď.“
Evelyn mi stiskla ruku a Elison se na mě dívala s dokořán otevřenýma očima. Po tvářích jim kanuly 
slzy.
„Byl u mě. Díval se na mě, ale ne tak, jako vždy. V tomhle pohledu bylo něco navíc. Neměla jsem 
tušení, co to je.
Chytil mě do náruče a přitiskl k sobě. A pak…“
Obě dvě vykřikly. „NE. Už dost, už nic neříkej. Pro Merlina.“
„Sarah, už nic neříkej. Zavedu tě na ošetřovnu, musíš se uklidnit.“ Zúčastněně mi navrhla Elison. 
„Myslím, že lepší bude, když to řeknete profesoru Snapeovi. On mi pomůže. Moc děkuji za to, že jste 
mě vyslechly. Moc to pro mě znamená. Pomohlo mi to.“
Evelyn mě objala a zašeptala znovu: „Promiň.“
„Neomlouvej se, nemáš za co.“ Objala jsem ji také.
Elison se k nám, po mírném zdráhání přidala a zašeptala mi svoji omluvu. Jen jsem se usmála.
Pak se pode mnou prolomily nohy. A já se, zase, složila na zem.
Stačila jsem ještě zašeptat. „Profesore Snape. Severusi.“ Doufala jsem, že pochopily.

***

Severus spal.
Najednou, jako kdyby uslyšel svoje jméno.
Vyděšeně se posadil na posteli. Pak se to ozvalo znovu. 
„Severusi.“ 
Ten hlas, poznal by ho všude. Odkud však vychází? Vyskočil z postele, hodil na sebe župan. Vyběhl 
ze svých komnat. Které se nacházely, od astronomické věže, dost daleko.
Přes to, jako kdyby ho něco vedlo, zrovna na to místo, kde je ho potřeba. Bylo až z podivem, že mu 
tahle cesta. Dost vzdálená. Uběhla strašně rychle.
Zastavil se, až když uviděl tři děvčata. Dvě podpírala třetí, kterou nebyl nikdo jiný, než Sarah.
„Co se jí stalo?“ Zeptal se zděšeně. „Pro Merlina, mluvte!“
„Ona,…“ Ani jedna netušila, co mohou říct.
Naklonil se nad ní, otevřela oči. Usmála se na něj a zašeptala. „Severusi. Díky Bohu, zase jsi mě 
přišel zachránit.“ A pak je zase zavřela.
„Dejte mi ji. Postarám se o ni.“
Vyděšeně se na něj podívaly, co když,…
„Ihned! Slyšíte! Nebo jste snad ohluchly? Může zemřít.“
Obě dvě přikývly. Nechaly ho, aby se na Sarah podíval. Zamračil se, podíval se na obě dvě. Vzal ji do 
náruče a nesl na ošetřovnu.
 Přes rameno na ně ještě zavolal. „Obě dvě do postele, ihned! Zítra se můžete za Sarah přijít podívat. 
A pak vše, opakuji, vše řeknete profesorovi Brumbálovi a mě. Chci vědět, co víte.“
Obě na něj nechápavě zíraly. Zůstaly stát, dokud nezmizel za rohem.
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Probudila se a zmateně se rozhlížela kolem. Její pohled se zastavil na zástupu lidí. Proč tam všichni  
tak vyděšeně stojí?
„Co se stalo?“ Promluvila.
Nikdo ji však neodpověděl. Přistoupila k profesorovi Blackovi. Dívá se mu do očí. Nevypadá to však, 
že by ji zaregistroval. Najednou se pohl, a…
Prošel skrze ni.
Dívka zalapala po dechu. „To snad není možné.“
Chce křičet, ale z hrdla ji nevyjde ani hlásek.
Musí jít za ním.
To je jediné, co může udělat.
Slyší šepot a kroky. Ohlíží se, zástup lidí se shromáždil u postele, dívají se na ni.
„Musím se podívat, co je tak zaujalo.“ Šeptá si sama pro sebe.
To co uvidí, by nečekala ani v nejhorším snu. Vidí sama sebe, jak leží, bez hnutí. A snad i bez dechu 
v posteli. Je bledá.
Zalapala po dechu. „To nemůže být pravda. Musím se vrátit, nemůžu to tak nechat být.“
„Měla bys jít.“ Ozval se vedle ní něčí hlas.
Vylekaně zakoktala: „Kdo-jste, kam-kam mám jít?“
Ohlíží se. Vedle ní stojí muž a drží ženu. Připadají ji povědomí, ale nemůže přijít na to, odkud je zná.
„Kdo jste?“
Usmáli se na sebe a odpověděli ji na otázku. I když věděli, že odpověď zná. „Tvoji rodiče. Máme tě 
rádi, ale ještě není tvůj čas.“
Najednou se rozplývají, ještě vidí jejich úsměv a cítí jejich lásku. A pak, najednou, jako kdyby ji něco 
vtahovalo. Zdá se, jako kdyby se zmenšovala.
Tělo, které leží na posteli, sebou cuklo. Všichni vyděšeně zírají. Neví, co se stalo. Dívka se nadechla,  
zalapala po dechu a otevřela oči.
  

„Kde to jsem? A co vy tady děláte?“ Zeptala jsem se zmateně, když jsem poznala, kdo to je.
Podívali se jeden na druhého. Určitě nevědí, co říct.
Slova se ujal profesor Brumbál. „Slečno Kennedy,…“
„Jasně – slečno. Jsem jeho vnučka a on říká – slečno. No, to je teda, pokrytec.“ 
Čekám, co mi řekne.
„…, křičela jste. Byla jste v bezvědomí a asi se vám něco zdálo. Nebyli jsme si jistí,… Najednou jste 
přestala dýchat. Trvalo to ani ne minutu. Ale pak jste se probrala, a…“
„Co jsem křičela?“
„Nejsem si jistý, jestli bych to měl opakovat. Vše se samozřejmě vyřeší.“
„Ale, já nechápu…“
„Sarah. Měla by ses uklidnit. Pan ředitel to s tebou myslí dobře. Teď na to však není ta pravá doba, 
chápeš, co mám na mysli?“
Přikývla jsem. Najednou jsem si byla, až moc jistá, co jsem křičela. Ještě, že je tady někdo, kdo mě 
dokáže uklidnit.
Severus se posadil vedle mě, a stiskl mi ruku. Vstoupil mi do hlavy.
„Vše bude v pořádku. Já se o to postarám.“
„A jak?“ Zeptala jsem se ho tím samým způsobem.“
Nevěřila jsem, že to někdo z nich dokáže. Musím to zvládnout sama. Nesmí poznat, jak jsem se 
rozhodla. Nejspíš jsem se v Nitrobraně zlepšila, protože jen odpověděl. Nereagoval na to, že by nějak 
věděl o tom, na co jsem myslela.
„To neřeš. Postarám se o to.“
Znovu jsem přikývla a zavřela oči. Myslela jsem jen na pomstu. Nechtěla jsem, aby se mi zrcadlila 
v očích.
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Ozvaly se tiché kroky a všude se rozprostřelo ticho. Uslyšela jsem jen: „Měla by si odpočinout.“ A pak 
už bylo jen ticho.

***

Profesor Brumbál si zavolal Snapea. Potřeboval od něj zjistit, co ví.
„Severusi, co se stalo?“
„Brumbále, nejsem si jistý. Něco mě vedlo k tomu, abych šel na astronomickou věž. A tam jsem potkal 
studentky Aniston a Finley, podpíraly Sarah. Byla v bezvědomí.“ To, že ho tam něco volalo, zamlčel. 
„Nebyl jsem si jistý, co se stalo. Proto jsem použil Nitrozpyt. Zjistil jsem, že,… Řekla jim o všem, co se 
odehrávalo v tom domě. Nejspíše neunesla ten tlak a zhroutila se.“
Ředitel jej pozoroval. Když domluvil, složil hlavu do dlaní a kroutil hlavou. „Pro Merlina, co s tím 
uděláme. Vždyť Evelyn Finley je ministrova vnučka,…“ 
„Pane. Promiňte, že vás přerušuji, ale existuje něco, co nevíte. S tím, že je to problém, bych 
nesouhlasil. Ona. Prožila si něco podobného. I to bylo jedno z toho, co jsem viděl. Sarah mi vše 
ukázala a pak omdlela.“

***

Otevřela jsem oči, nemohla jsem si uvědomit, kde jsem. Pak mi to došlo. Zase jsem totálně vytuhla. 
Omdlela jsem.
Není divu, musela jsem znovu prožít ty otřesné zážitky. Oprava: Nemusela, já chtěla.
„Pro Merlina. Bolí mě hlava.“
Posadila jsem se na posteli a podívala se na hodiny. Bylo šest hodin, podle světla bylo ráno.
„Měla bych vstát, nechci propást další den.“
Věděla jsem, že tu nikdo není a zavolala jsem si pomocí kouzla svoje věci. Převlékla jsem se, vytáhla 
jsem pergamen a napsala madam Pomfreyové, vzkaz.

Omlouvám se, ale nemohla jsem zde zůstat. Bylo mi lépe, a proto jsem se rozhodla, že půjdu na vyučování. 
Děkuji za pomoc a znovu se omlouvám za potíže, které jsem způsobila. 

S díky Sarah Kennedy.

Potichu jsem vyšla z ošetřovny a vydala se na první hodinu přeměňování s Luciusem. Už jsem se 
nemohla dočkat.)
Byla jsem první, a proto jsem si sedla až úplně dozadu. Nechtěla jsem být v jeho blízkosti. Potom, co 
se málem stalo v síni. Nechtěla jsem riskovat, že podlehnu své slabosti.
Vyčarovanou kšiltovku jsem si narazila až k očím. Kdybych se podívala do zrcadla, nepoznala bych 
se. 
Za deset minut osm se začali hrnout všichni spolužáci. Nezaregistrovali moji přítomnost, až když přišel 
Avery.
„Nazdar Kennedyová, jak se vede?“ Vykřikl, a posadil se vedle mě.
Prosebně jsem na něj upřela oči, ale on mě úplně ignoroval. Posadil se vedle, objal mě a políbil.
„Ten to už přehání.“ Ozvalo se mi v hlavě.
Lehce jsem se usmála, vyprostila jsem se z jeho sevření a zírala dopředu. Přesně v osm hodin se 
ozvaly kroky. Otevřely se dveře a dovnitř vstoupil ON.
Vyhýbala jsem se pohledu na něj, ale stejně se mi to nepovedlo. Samy od sebe se moje oči zaměřily 
na nově příchozího.
Všechny si prohlédl, jeho pohled se zastavil u mě. Díval se na mě dost dlouho, nevydržela jsem to a 
podívala jsem se mu do očí. Zahlédla jsem tam radost, ale i bolest.
„Co se stalo?“
Neodpověděl. Zamířil ke katedře a posadil se. Vytáhl nějaká lejstra a začal předčítat jména.
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„Jakmile přečtu vaše jméno, postavíte se. Chci vědět, s kým mám tu čest.“
Zavrtěla jsem hlavou a sjela pohledem na stůl, jako kdyby mě na něm něco, stráášně zaujalo. Ale spíš 
jsem se chtěla vyhnout tomu, abych na něj zírala. K tomu se přeci nesnížím. A navíc, je ženatý.
„Jo. Ale to ti před tím nevadilo!“ Ozval se, vtíravý hlas.
„Nevadilo, ale předtím není dnes. Tak si dej pohov.“
Pomalu, ale jistě, se blížil k vyslovení mého jména. Srdce mi začalo zběsile tlouct. Měla jsem pocit, že 
ho všichni slyší. A pak…
„Sarah Kennedy.“
Chtěla jsem vstát, ale on mi to nedovolil.
„Může zůstat sedět. My se již známe. Že je tomu tak.“
Zmateně jsem přikývla. Rozhlédla jsem se kolem sebe. Pohledy všech dívek mě provrtávaly, skrz na 
skrz. O co jim jde? Viděli mě, že jsem přišla zároveň s ním. Tak proč dělají překvapené?
By mě fakt zajímalo, co by dělaly, kdyby se dozvěděly, co jsem udělala o prázdninách. Jaká jsem 
mrcha.
  Cože? Já o sobě řekla něco tak hnusnýho? No jo, aleje to fakt. Takže, co s tím nadělám? Nic! Po 
tom, co jsem prožila, ani jiná být nemůžu.
Z toho „rozhovoru“, mě vyrušil, Lucius.
„Slečno Kennedy! Halóóó. Slyšíte mě, anebo jste se věnovala něčemu důležitějšímu, než je studium?“
Vyděšeně jsem zamrkala, stál ode mě jen pár centimetrů. Křičel mě skoro do ucha, neřád jeden.
„Pa-pane profesore?“ Zakoktala jsem.
Pobaveně mě pozoroval, a jak jsem zaslechla. Neobešlo se to bez účinku. Sjel mě přede všemi a 
ještě se tomu směje. To mu nedaruji.
Slíbila jsem si v duchu. Nevěděla jsem, že toho slibu nedostojím. I když bych to měla tušit. Po tom, co 
se mnou jeho přítomnost dělá!
„Takže. Slečno Kennedy. Dnes v šest hodin vás čekám, ve svém kabinetě. Můžete se těšit, na trest.“
Polkla jsem. Zatvářila jsem se asi dost nechápavě, ale on to přešel mlčením.
„Už se těším.“ Zamumlala jsem nabroušeně.
Jack se vedle mě přidušeně rozesmál. Holky se pohrdlivě otočily zpět ke katedře a dál mě osteativně 
ignorovaly.
„Máš nějaký problém?“ Otočila jsem se na něj.
„Já? Ne! Proč bych měl mít problém? Ale ty budeš mít potíže. On tě jen tak nenechá, ale to ještě neví, 
čeho jsem schopný já.!
„Co to meleš? Já kašlu na vás, na oba. Co bych měla z tebe anebo jeho?“ Ukázala jsem na Luciuse. 
„Já vím, co chci. A ani jeden z vás to není. To si piš. No tak, proč si to nepíšeš?“
„Slečno. Doufal jsem, že už rušit nebudete. Ale je vidět, že jsem se mýlil. Trest vám prodlužuji na celý 
týden. Doufám, že nyní bude klid. Rušíte ty, co chtějí studovat, a něco se naučit.“
Změřil si mě jedním pohledem, v očích mu zajiskřilo.
„To ti nedaruju.“
„Už se těším.“
Ještě, že se tento rozhovor, odehrával jen v našich hlavách. Nikdo z nich, by to nejspíš nerozdýchal. I 
mě trvalo nějakou dobu, než jsem se mohla podívat po třídě. Naštěstí to nikdo z nich nezpozoroval. 
Pouze Jack se mračil. Jako kdyby mu někdo ukradl tu nejoblíbenější hračku. Ještě, že skončila 
hodina. 
„Sarah.“ Ozval se Jack.
Cože? On mi řekl jménem? No teda! To se musí někam zapsat. Ihned, než to zapomenu. Ukaž, papír 
a tužku. Teda, pergamen, inkoust a brko.
„Co je?“ Zeptala jsem se ho s hraným zájmem. I když, nebyl zas tak moc hraný.
Všichni odešli, i Lucius. Zůstali jsme tam jen sami dva. A pak jen, stoly, židle, zem, tabule, atd.,…
„To, jak jsem řekl, že mi nevadí. Nevadí to, že jsi s ním něco měla. Tak to není pravda. Já, chtěl bych, 
abychom spolu chodili doopravdy, se vším všudy.“
„Avery. Ty ses snad zbláznil. Kde jsi na to přišel? Je to jen dohoda. Chápeš, já k tobě nic necítím.“
Jack na nic dalšího nečekal a zmizel.
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Posadila jsem se na židli a začala přemýšlet.

Nedokážu nikoho milovat, jsem roztrhaná. Totálně zničená, zevnitř. Někdo mi vytrhl srdce. Jsem 
zkažená až do morku kostí.
Až teď jsem si uvědomila, jak mě to všechno poznamenalo. Nikdy ze mě nebude ten správný člověk, 
budu vyvrhel společnosti.
Obdivovaná, nenáviděná a sama. Nedojdu naplnění.
Snad jen pomsta mi donese pocit zadostiučinění a vykoupení z té bolesti, která mě užírá zevnitř.  
Mrcha. Ta nejhorší, toužící po tom, aby všichni zaplatili.
V hlavě jsem měla totální zmatek.
Je to, co chci? Anebo jsem se v sobě spletla a toužím po lásce. Snažím se získat, to co nemám. A co 
je mi nabízeno plnými hrstmi, to odmítám.
Proč? Čím jsem si to zasloužila?
Tím, co se mi v té zabedněné hlavě odehrávalo, jsem nemínila strávit zbytek dne. A navíc, začala mi  
hodina a já se tu vybavuji sama se sebou.
No, to je, úroveň.

47



6. Kapitola

Proč se sakra nepoučím!

Pomalu. Ne, mílovými kroky se blížila hodina mého trestu. Už bylo za pět minut šest. A já stále seděla 
ve společence. Ne a ne se odhodlat k tomu, abych se zvedla a šla.
Z letargie mě vyvedl, až příchod Evelyn a Elison.
„Sarah.“ Vyhrkly jedním dechem. „Neměla bys už jít?“
Aby nebyly potíže. Zvedla jsem se a odkráčela vstříc svému osudu. Ne. Přeháním, nic není tak zlé, 
aby nemohlo být hůř. Jo, mám s tím zkušenosti.
Věděla jsem, že mám zpoždění, a proto jsem přidala. Nechtěla jsem, aby byl naštvaný, ještě víc.
Nemůžete mít vše, co chcete. To bych já, měla vědět nejlépe. Když pomyslím nato, co jsem prožila.
Zastavila jsem před jeho dveřmi. Bylo nutné, abych se uklidnila. Natáhla jsem ruku a zase ji vrátila 
zpět. Klika, jako kdyby se vzdalovala. Odhodlaně jsem znovu natáhla ruku, a tu kliku stiskla. Bylo však 
zavřeno, a proto jsem byla nucena zaklepat.
„Dále.“ Ozvalo se, za nimi.
„Jak asi?“ Zamumlala jsem polohlasně. „Pane profesore! Byl byste tak laskav, a otevřel mi?“ Zeptala 
jsem se ho kousavě.
Zámek cvakl, dveře letí. Táta vchází do dveří,… Sakra, to sem nepatří.
Ozvalo se cvaknutí, a protože jsem držela kliku. Dveře se rozletěly a já spadla svému profesorovi 
přímo do náruče. Chytil mě tak dobře, že se mi vyhrnula košile, a on mě držel na holém břiše. (Fuuj, 
špeky. Schovat.)
Vylekaně jsem se mu podívala do očí. Zíral na mě tak, jako kdyby mě mínil sežrat. Asi nebyl na 
obědě, a večeři nejspíš vynechá.
Zakašlala jsem, ale on se ani nepohnul. „Pane profesore.“
„Ano?“
Protočila jsem oči v sloup a zavrtěla hlavou. „Pane Malfoyi. Byl byste tak laskav a pustil mě?“ Stále 
nic. Nevěděla jsem jak dál. Rozvalené dveře, kdokoli může jít kolem. A profesor objímající studentku. 
Fakticky perfektní, co víc dodat.
„Luciusi.“ Zkusila jsem to po dobrém.
Zajímavé bylo, že teď, jako kdyby se teprve probral.
„Ano Sarah?“
„Neměli bychom zapadnout do tvýho kabinetu? Takhle na ráně, mohlo by to dopadnout špatně.“
Vzal mě do náruče a jedním mávnutím, zavřel a dokonce, i zamčel dveře. Otevřel druhé a položil mě. 
To neuhádnete kam.
Ano.
Do postele.)
Usmál se na mě a lehl si vedle mého, lehce vyděšeného těla.
Bradu si podložil rukou a přímo mě svlékal očima. Lehce jsem se otřásla, a pak mě polilo horko. Tyhle, 
návaly, mě jednou zabijou.
Nemohla jsem jeho úsměv opětovat. Nevím proč, ale neměla jsem na to sílu. Co jsem však věděla, 
bylo, že ho chci. A to strašně moc. Až živočišně ho potřebuji.
Chci cítit jeho přítomnost, a…
„Co Sirius?“ Ozvalo se mi v hlavě.
„No a co?“ Okřikla jsem ho.
„A Severus? Není Lucius ženatý?“ Zase ten hlásek.
Nechtěla jsem ho poslouchat. I když jsem věděla, že má pravdu. Ale, nikdo se to nedozví, je v tom jen 
sex.
„Jsi si jistá. Že to cítí stejně?“
„Ano!“ Odpověděla jsem mu.
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„Jsi si tím, na 100% jistá?“
Na tohle jsem už odpověď neměla.
„Luciusi.“
Umlčel mě jediným polibkem, který se pomalu, ale jistě prodlužoval.
Odtrhla jsem se od něj a zalapala po dechu. „Luciusi. Měli bychom myslet a jednat tak, jak…
Vůbec mě nevnímal, začal mě znovu líbat. Nebránila jsem se a ani jsem mu nepomáhala. Začal mi 
rozepínat košili a líbal mě na krk. 
To už bylo i na mě dost.
Přetočila jsem se tak, abych byla na něm a vášnivě ho políbila. Během okamžiku na sobě nic neměl, 
jen spodní prádlo.
Laškovně jsem ho kousla do ucha a pomalu putovala po jeho hrudi. Přitom jsem pozorovala jeho 
reakci. Líbala jsem ho po celém těle a lehce jsem stiskla zuby jeho bradavku.
Tentokrát změnil poloh on a převzal iniciativu. Vše mi vracel i s úroky.
A co se stalo dál?
Tak, to není nic pro vaše jemná ouška. Zkuste si to představit.
Ležela jsem na posteli vedle Luciuse a zírala do stropu. Ptala jsem se sama sebe. Co jsem to za 
člověka? Neměla bych, nic z toho, dělat. Proč jsem se nepoučila, po tom všem.
Pozorovala jsem jeho hrudník, zvedal se v rytmu jeho dechu. To jeho tělo, mě jednou zničí. Znovu 
jsem si lehla a zavřela oči.
Když jsem je znovu otevřela. Uviděla jsem ty jeho, šedé oči.
„Luc…“ Začala jsem, ale byla jsem přerušena, polibkem.
Líbali jsme se. Já však přestala. Vzala jsem si oblečení a začala si ho oblékat.
„Já. Měla bych jít. Tohle jsme neměli dělat.“
„Sarah. Ale, já tě miluji.“
Tohle mě rozesmálo, nemohla jsem to zastavit. Ublíženě se zamračil, otočil se a posadil se na posteli. 
„Promiň. Ale, tohle je nesmysl. Nemiluješ mě, máš manželku. Čeká s tebou dítě. A já?“ Odmlčela jsem 
se.
Položil hlavu do dlaní. „Máš pravdu. Nemá to budoucnost. Tohle bylo naše rozloučení. Nechci od tebe 
nic. Mám tě rád, ale ON by mě zabil.“
Přikývla jsem a sedla si před něj. Seděla jsem mu u nohou a dívala se mu do očí. Chytila jsem ho za 
kolena a položila mu na ně hlavu.
„Jo. Rozloučení. Budeme se ale potkávat na trestech, pokud jsi nezapomněl?“
Políbila jsem ho na tvář. Zvedla jsem se a přistoupila ke dveřím. Ještě jsem se otočila a pak odešla. 
Doufajíc, že to nedopadne zas tak, jako už tolikrát předtím.

***

Probudila se, vstala z postele. Rozhlédla se kolem, pak se vydala do společenské místnosti. Nikdo 
tam nebyl. Ale přeci jen se zdálo, jako kdyby byl.
Posadila se do křesla u krbu a pozorovala plameny. (Pyroman) Oblizovaly dřevo a vydávaly teplo. 
Jako kdyby byla plameny přitahovaná.
Ruka se pomaloučku přibližovala k plamenu. Sáhla dovnitř, do ohně. Neucukla. Nevypadalo, že by jí 
něco vadilo. A snad se ani nespálila, alespoň to tak vypadalo.
Poté ruku vytáhla a podívala se na ni.
„Sarah! Co tady děláš?“ Ozvalo se jí za zády.
Cukla sebou, podívala se na po tom narušiteli. Byl to Jack Avery. Pak se znovu podívala na svoje 
ruce.
„Co se stalo?“
„Neměl bych se ptát já? Měla jsi docela klidně, v ohni ruku. Nijak to na tebe nepůsobilo. Proč jsi to 
udělala?“
Dívka zavrtěla hlavou a podívala se do země.
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Probudila jsem se ve společence, ležela jsem na něčem měkkém. Podívala jsem se pod sebe. Jejda, 
já ležím na někom. A ten někdo je…
Jo, je to Avery.
Vyskočila jsem jako po zásahu elektrickým proudem. Vyběhla jsem nahoru do pokoje, převlékla jsem 
se a znovu vyběhla. Měla jsme v úmyslu konečně zajít za svým psem.
Ve společence jsem zpomalila a skoro bez dechu se snažila projít tak, aby mě neslyšel. Povedlo se mi 
to, a já proběhla celým hradem.
Měla jsem štěstí, do nikoho jsem nenarazila. Doklopýtala jsem před Hagridovu boudu. Až teď, jsem si 
uvědomila, že je málo hodin. Byly čtyři hodiny ráno.
Z kapsy jsem vytáhla pergamen a brko. (Zajímalo by mě, kde se to tam vzalo.) a napsala Hagridovi 
vzkaz.

Moc se omlouvám Hagride, neměla jsem čas, se zastavit pro svého psa. Jak možná víte, 
byla jsem zaneprázdněná. Dnes to kolem 18 hodiny, napravím.
Děkuji za vaši ochotu. Ještě jednou se omlouvám.

S díky, Sarah Kennedy.

Přeložila jsem ho a zastrčila pod dveře. V skrytu duše jsem doufala, že ten vzkaz nepřehlédne.
Teď se mi však povedlo to, čemu jsem se, prozatím, dnes vyhýbala.
Jo. Narazila jsem do člověka a tím nebyl nikdo jiný, než Severus Snape.
„Sarah?“ Zeptal se tázavě.
Sklopila jsem pohled a zírala do země. (Určitě tam bylo něco zajímavého. Fakt. Nekecám. Určitě 
nekecám.)
„Já…Šla jsem, … Byla jsem, …ach.“
Cítila jsem na sobě jeho pohled, propaloval mě jím. Cítila jsem se jako,… Nejde ani popsat, jak jsem 
se cítila.
„Nevypadáš dobře, měla bys,… Pojď, zavedu tě…“
Nenechala jsem ho domluvit. Chytila jsem ho za ruku a táhla za sebou ven, k jezeru.
„Půjdeme se na chvíli projít. Je tam hezky.“
Beze slova mě následoval. Nemohl nejspíš uvěřit, že je to pravda. Pak se však zastavil a otočil si mě 
čelem k sobě.
Nevím, jak se to stalo, ale stáli jsme u stromu. Najednou jsem byla opřená o strom, a on byl tak blízko. 
Cítila jsem jeho dech, byl teplý. (Ne, nesmrdělo mu z pusy.)
Dívala jsem se mu do očí. Zdálo se mi, jako kdybych se v nich topila. Olízla jsem si rty. Zvrátila jsem 
hlavu a rozesmála se srdečným smíchem.
Pak jsem přestala, odstoupila od stromu. Chytila jsem ho za hábit a přitáhla si ho k sobě. Naklonila 
jsem hlavu na stranu a on mě políbil.
Zpočátku pátravě, ale poté přidal na intenzitě. Vnikl mi dovnitř jazykem. Tiskl se ke mně. Nohama 
jsem ho objala a také se k němu přitiskla.
Rukama jsem mu zajela do vlasů.
„Pro Merlina. Sarah. Co to se mnou provádíš? Tohle,… neměli bychom,…“
 Co však říkal, bylo dalece vzdáleno tomu, co dělal.
Dopadlo to přesně tak, jak myslíte.
Měla jsem na sobě sukni, a světe, div se. Něco mi scházelo (No, mozek to není. Snad.) Jako kdybych 
se na to připravovala. Líbal mě a hladil, po celém těle.
A pak to přišlo.
Položil mě na zem, stále mě líbal. Na krk, do výstřihu. Hladil mi stehna a rukou mířil, stále výš. Otočila 
jsem se na něj a sedla si na jeho klín. Stále jsem ho líbala.
Vysvlékla jsem ho z kalhot, a…
Leželi jsme vedle sebe. Držel mě za ruku. Dívala jsem se na něj, zíral do vzduchu, na nebe. Políbila 
jsem ho na tvář, zvedla jsem se a pomohla mu na nohy.
Přitáhl si mě blíž k sobě.
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„Sarah, byla to chyba, nemělo se to stát. Nevím, co to se mnou bylo. A,… Nesmí se to dozvědět, zabil 
by mě.“
Zase ten samý problém. Neměla jsem se lépe tam? Nemusela jsem nic z toho prožívat. Jo, ale 
neměla jsi žádnou volnost. Nyní můžeš dělat, co chceš. Učit se, chodit s kým chceš. No, to není zas 
tak pravda. Nic není dokonalé.
„Neměj obavy, byl to jen sex. Nic víc.“
Vytrhla jsem se mu a odběhla pryč, co nejdál od něj. Od všech. Chtěla bych se někde zavřít a už nikdy 
nevylézt.
Nevím, jak se to stalo, ale objevila jsem se u dveří. Nikdy jsem je tu neviděla. Otevřela jsem je a 
zapadla dovnitř.
Pokoj, který tam byl. Vypadal nádherně. Byl světle modrý (Ne vyblitá barva.) Byla tam postel a krb. 
Místnost nebyla velká, ale útulná.
Do postele jsem nevlezla, sedla jsem si před krb a zírala do plamenů. Něco mě k tomu ohni 
přitahovalo.
Otočila jsem se zpět. Postel byla pryč, ale objevily se tam hodiny. Bylo šest. Mám ještě dost času, 
snídani můžu vynechat a jít rovnou na hodinu.
Znovu mi pohled sjel do plamenů. (A začal hořet.) Vypadaly tak, nádherně, úchvatně. Přitahovaly mě 
jako magnet. 
Něco mi říkalo. „Pojď, tento oheň tě očistí. Neměj strach.“
Udělala jsem to, co mi říkal ten tajemný hlas. Strčila jsem do plamenů ruku a pak i druhou. Necítila 
jsem vůbec nic, plameny přeskočily na mě a… Nepálily. Vůbec mi nepřišlo, že je to oheň. Najednou, 
jako kdybych hořela zevnitř. Nebyl to oheň, byla to, nenávist.
Otřepala jsem se a vše, jako by zmizelo. 
Nenávist tam však zůstala.
„Proč?“ Ptala jsem se sama sebe, ale odpověď jsem nenalezla.
Znovu jsem se posadila. Musela jsem přijít na to, proč a koho, nenávidím.
Muži? 
Je to co nenávidím? 
Chtějí jen brát a nic nedat, ale ženské jsou také takové. 
Kde je začátek? Kde se to ve mně ve mně vzalo? 
Kdo za to může, kdo mě zničil?
Ne. Muži, ne. 
Ale ti, kdo to dopustili. 
A to jsou? 
Kdo je ten, který to způsobil? 
Voldemort. To on zničil život mé rodině a Brumbál, ten také.
Nevím, kde jsem tu jistotu vzala, ale byla jsem si tím jistá. 
Smrtijedi, bystrozoři, ministr. Úplně všichni, kteří v té době žili. Neviděli a nechali je, aby nám 
ubližovali.
Nejenom mě, ale i druhým.

Sáhla jsem do kapsy, něco mě do ní táhlo. 
Nehmatala jsem něco tvrdého.
Co to jen může být? 
Že bych měla kouzelné kapsy? Zase se tam nachází něco, co bych nečekala. 
Vytáhla jsem tu, prozatím neznámou věc. Kniha.
Otevřela jsem ji. Ano, byla to ta kniha, kterou jsem našla v domě svého,… Ne, lépe řečeno, ve 
Voldemortově domě.
Pozorně jsem se zadívala na první stranu textu. Nevěřícně jsem zírala na to, co tam bylo napsáno.
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Toto je majetek můj. Mé jméno je – Meredith Medea Radlle. Nikdo nechť nečte v mých vzpomínkách. Jsou 
přístupné jen mě!   

Dále bylo poté dopsáno.

Číst dále, může jen ten, kdo se zrodil z čisté lásky.

A poté znovu, opět jiným perem, bylo napsáno.

 Dcero, pokračuj.

Zamrkala jsem, dále neschopná číst. Z očí mi vytryskly slzy, nešlo to zastavit. Otřela jsem si je dlaní a 
dala se do čtení.

Jak já ho nenávidím. Vím, že jeho nenávist ke mně, je stejná. Proč to jen dělá? Kdysi. Ano, je tomu dávno.  
To jsem ho milovala, zbožňovala a respektovala. Ale nyní je tomu jinak. Je to pryč, navždy a nenávratně 
ztraceno. ON si nic z toho, nezaslouží.

Znovu to udělal. Proč?
Jsem přeci jeho dcera! Tak jaký k tomu má důvod? Žádný. ON si ho však najde. Vždy to tak dělal.

Na chvíli jsem přestala číst. Neschopna uvěřit tomu, co čtu. Jde opravdu o toho člověka? Nechtěla 
jsem tomu věřit, to se tak změnil? Anebo to na mě hraje?
Chce, abych,…
No, nevím. Třeba to někdy zjistím, anebo také ne.
Znovu jsem se zabrala do čtení.

Nemůžu uvěřit tomu, co jsem slyšela. A to jsem si myslela, že mě už nemůže překvapit. Opak byl pravdou.
Zabil.
Ach, ne!
Moje matka.
Nezasloužila si takto zemřít.
A já?
Dovolila jsem se ho na to zeptat. Odměnou mi byl,… 
Ne, nemohu takhle dál žít. Je to doopravdy život? Není to spíš přežívání?
Láska? 
Tak krásné slovo. 
Ona ho milovala. Vím to, jinak by od něj dávno odešla. Několikrát mi to i sama řekla. A ON? Neví, co tohle  
slovo znamená. A ani já ne. Určitě to ani nezjistím.

Je to tady.
On je tak jiný, než můj otec. Pozorný, milý, laskavý. Co jsem o něm slyšela. No, je trochu víc na holky, je to 
sukničkář. Já ho, ale změním.
Gabriel je tak,…
Ano. Tak se můj milý jmenuje. Požádal mě o ruku, a to se ani brát nemusíme.
Kdyby jen otec zjistil, kdo je ten, koho miluji. Anebo jeho otec. Nechci na to ani pomyslet.

Jsem těhotná.
Ihned, jak jsem se tu novinu dozvěděla, oznámila jsem ji Gabrielovi. Je štěstí bez sebe.
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Musím se ztratit. Zmizet z povrchu zemského. Možná, že Gabrielův otec. Ten by nám mohl pomoci.

Ach, ne.
Nevyšlo to. Jeho otec je zatvrzelý. Nechtěl ani slyšet o tom, že by si mohl Gabriel vzít mě. Někoho, kdo 
vzešel, z toho „vraha“. Ano, chápu ho, jeho obavy. Já bych jednala stejně, jakmile by šlo o moje dítě. 
Ale. Přeci je to jen jeho syn.
A to dítě, které nosím pod srdcem, bude to jeho krev, vnouče. Dítě jeho jediného syna.
Syna, Albuse Brumbála.

Takže. Je to přeci jen pravda. Má matka, dcera Voldemorta se zamilovala. Do syna Albuse Brumbála. 
Milovali se. Věděla, co je to láska, ale také nenávist.
Já nemiluji, já jen nenávidím.

Odjeli jsme z Anglie do Francie. Je tu nádherně. Musíme však pryč. Mohli by nás najít. Možná, že nám 
pomůže změna jména.

Procestovali jsme celý svět. Jsem v devátém měsíci. Dítě se však nechce narodit. Co budeme dělat?
Gabriela napadl dost odvážný nápad. Myslí si, že bude nejlepší, se vrátit. Já však nevím. Bude to bezpečné?

Vrátili jsme se! Nic se tu nezměnilo. Pouze to, že jsem porodila. Jako, kdyby na to moje dcera čekala! Chtěla 
se vrátit domů! Domů, co je to domov? 
Je tak nádherná, tak moc se podobá svému otci. Co mě však nejvíc děsí, je to, že nežvatlá. Vůbec nic. Vím, je  
ještě malá. Ale?

Objevily se kolem ní blesky, světla a kdo ví co ještě. A ona? Jen se směje a ještě jim ukazuje směr. A to jí je  
teprve pár měsíců. Co bude pak? 
A také. Začala mluvit. Mluví plynně a navíc. Mluví hadím jazykem. Nechápu to!
Otec mi jednou řekl, to byl ještě ve sdílné náladě, že to dokáže. Ona to umí, ale já ne. Kde se vzala chyba.

Cože? Já ovládám hadí jazyk? Ne, to je nemožné. Nikdy!
„A zkoušela jsi to?“ Ozval se znovu, ten otravný hlas.
„Ne! A ani nebudu. Už mlč! Nemám na tebe náladu a ani čas. Tak se odkliď.“
Ještě, že jsem byla v prázdné místnosti. Jinak by mě všichni považovali za blázna, který mluví sám, 
se sebou.
Raději se dám znovu do čtení. Pokračovala jsem tam, kde jsem před chvíli skončila.

Měla jsem strach, že se to někdo dozví. Naštěstí se nic nestalo. Zaslechla jsem, že jeho moc sílí. I mudlové 
mají strach. Panika se šíří všemi směry, nikdo není v bezpečí, ani já ne.

Začínají se stahovat černá mračna, něco se chystá. Já však nevím co. Gabriel se zmínil, že…

Nyní bylo několik stránek vytržených.

Musela jsem to udělat. Prosím, odpusť mi to! Maminko, odpusť.
Já vím, slíbila jsem ti, že se mu pomstím. Ale, neměli to dělat. Ne, neměli na to právo. Ublížili mi víc, než 
kdy mohl ON.
Proč to udělali?
Chci se jim pomstít, a také to udělám.
Zabili nejenom to dítě, ale i mě. Ne tělesně, ale duševně. Proč trestat nevinné dítě, které za nic nemůže. Kde 
se to v lidech bere? Co z toho mají? 
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Můj syn,…
Už není, byl tak malý a bezmocný.

Stiskla jsem hůlku, až z ní vytryskly jiskry. Zabili mi bratra. Kdo to jen mohl udělat? Proč? Plná naděje, 
že se to dozvím, jsem pokračovala ve čtení.

Kolik jich musí zemřít, aby měla moje duše klid?
Nikdy jich nebude dost, aby zaplnili tu prázdnotu v mém srdci. Ani Gabriel to neví. A co moje dcera? Stále  
je malá a bezbranná.

Stále toho nemám dost.
Nyní již nezabíjím jen z nenávisti a pro pocit zadostiučinění. Ne. Teď je to už droga. Musím zabíjet, proto,  
abych přežila. Jsem snad stejná jako otec?
Nezabíjím jenom je, ale i sebe. Zabíjím v sobě to, co je stále ještě lidské. 
Doopravdy za tím stojí všichni? Co když to bylo jinak? Uvěřila jsem pravdě? Anebo jsem se nechala  
oklamat? Viník se najde lehce, ale co když to není jednostranné. Provinila jsem se, s tím nic nenadělám. To 
vím.
Musím jít, volá mě!

Řekl mi, že mám sebou vzít, Kim! Nechápu to. Bude to nebezpečné a ona, je to ještě dítě. Nemůže vidět to 
utrpení a tu nenávist. Já to nedělám proto, aby byla stejná jako já. Chci pro ni lepší život.
Proč to chce? Je jí teprve šest let.
Ano. Už je to pět let. Pátý rok zabíjím, před pěti lety jsem zabila prvního člověka.
Pomstila jsem se jim?
Nevím, jestli to byla ta pravá volba.
Bylo možné dosáhnout spravedlnosti i jinak? Nehrát si na mstitele, a… 
Nyní již je pozdě. Vybrala jsem si,…

Tímto končil celý deník
Listovala jsem dopředu, a zase zpět. Nic dalšího jsem však nenašla. Nebylo mi osvětleno, kdo zabil 
mého bratra, a hlavně, proč.
Zaklela jsem a vyskočila na nohy.
„Všichni za to zaplatí. To slibuji.“

***

Můj první rok v Bradavicích, ještě zdaleka neskončil. Já však čekala na to, až se tak stane. Vánoce se 
kvapem blížily. Já však neměla v plánu, strávit je na sídle.
Nic mě tam, po tom, co jsem zjistila, netáhlo.
Každý den zkoušet různá kouzla a zjišťovat, jak to bylo doopravdy. Jediné mé štěstí bylo, že jsem 
spolehlivá a pilná studentka.
Dveře jsem všude měla otevřené. A proto nebylo těžké, učit se i nějaká kouzla z oddělení s omezeným 
přístupem. Byla jsem tam každý den a pilně studovala jak černou, tak i bílou magii.
Sirius a Lucius ze mě měli radost. I v lektvarech jsem perlila. A tak i Severus mohl být spokojen. Nic už 
však nebylo jako dřív.
To víte, když jste neustále zavření v knihovně. Moc vám to na oblibě nepřidá a to, že vycházíte 
s učiteli a navíc mužského pohlaví je také kamenem úrazu. 
Možná jsem byla za šprta, ale měla jsem opravdové kamarádky, které mě podržely.

Spřátelila jsem se i s Karen, která jela po Jackovi. Bohužel, měla smůlu. On stál o mě. (Nechápu) Já ji  
však slíbila, že pomůžu. Stejně jako Elison s Billem. 
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Ten den D, měl nastat při oslavě.

Připravovala jsem se na večírek. Modré šaty, které jsem měla na sobě, jsem dostala od Voldemorta. 
Od té doby, co jsem zjistila, co je doopravdy zač, jsem mu jinak neřekla.

Evelyn se také změnila. V očích se jí zračila nenávist. Byla chladná. Kdykoli se na ni nějaký kluk jen 
podíval, zaútočila na něj jako saň.
Brzy získala pověst obávané dračice. To však některé kluky neodradilo. Spíš je to vyburcovalo k ještě 
větší snaze. 
Byla jako, ledová královna. Jakmile se však rozčílila, chrlila oheň.

Elison se také změnila, ale k lepšímu. Byla milá, změnila si šatník a musím říct, že s mojí pomocí. 
Otáčelo se za ní mnoho kluků. Někteří ji pozvali na večírek. Ona je však trvale odmítala. Ten, o 
kterého stála, ji nevnímal jako holku. Bral ji jako svoji kamarádku.
To se dnes mělo změnit.
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7. Kapitola

Večírek za všechny prachy

Všechny čtyři jsme již byly připraveny. Naštěstí se neočekával žádný doprovod, a tak holky nemusely 
na nic čekat.
Já však nechtěla jít sama s Jackem. Kdo ví, jak by to nakonec dopadlo, a Karen by byla bez Jacka, 
ale slib je slib. I když, chlapi byli má slabost, vždycky.
Musím s tím něco udělat, abych mohla uskutečnit svůj plán.
„Holky, zůstaňte tu se mnou, prosím.“
Zespodu se ozval křik. „ Sarah, kde jsi? Nebudu na tebe čekat do nekonečna. Slyšíš?“
„Nemusíš! „Vykřikla jsem, vytočená na maximum.
Pak jsem se na ně usmála a řekla. „Tak co holky? Jdeme? Ten s tebe, Karen, nespustí oči.“
„To si nemyslím.“ Zašeptala s pohledem, upřeným na mě.
Já však tajemně dodala. „Myslíš?“
 A nechala ji, ať si to rozebere. Pomalými kroky jsem sešla, doprovázená holkama, dolů. Naštěstí tu už 
nikdo nebyl, jen Avery.
„No konečně. Jsem si myslel, že tady prostojím důlek. Sluší ti to, a vám taky.
Na chvíli se zasekl a čuměl na Karen.
„Ah-ah-oj!“  Zakoktal se, až mě to rozesmálo.
„Avery! To je přece Karen. Ty ji nepoznáváš, no teda?“
Vytřeštěně zíral z jedné na druhou a poté promluvil. „Jasně. Sorry.“
Otočila jsem se na ni a mrkla. Usmála se na mě a stiskla mi ruku.
„Elison. Mohla bys na chvíli? Chci ti něco dát.“
Přicupitala až ke mně a já na ni vytasila lahvičku, s parfémem. Chvíli na mě zírala, pak si ji však ode 
mě vzala.
„Trochu na sebe šplíchni a uvidíš, co se stane. Nezapomeň být v Billově blízkosti.“ Zašeptala jsem ji 
do ucha. „Jen mu spadnou brejle. Uvidí tě v tom pravém světle, a ne tak, jak tě viděl doteď.“
Chybělo jen udělat šťastnou Evelyn, alespoň na jeden večer.
„Ev, i pro tebe tady něco mám, podívej.“ Vytáhla jsem hůlku a přivolala si malý balíček. „Je to malá 
brož, na šaty. Připni si ji.“
Přijala dárek ode mě a udělala to, o co jsem ji požádala. Ta změna, která nastala, byla nepatrná, ale 
byla. Netvářila se tak nepřístupně.
„Sarah? Tak co? Měli bychom jít.“ Ozval se Jack.
Podívala jsem se mu do očí a odpověděla. „Vezmi sebou holky, já dojdu.“
Na nic se nedíval, vzal Karen za ruku a odešli. Holky se na mě ještě podívaly. A následovaly, oba dva, 
do Velké síně.
Posadila jsem se do křesla a položila hlavu do dlaní. Rozplakala jsem se. „Já to nezvládnu! Nedokážu 
to! Prosím, pomozte mi!“
V hlavě se mi ozval, ten dlouho neslyšený hlas. Říkal jsem ti. Pokud budeš potřebovat pomoc. Kdykoli  
se na mě oprať, pomůžu ti.“
Najednou se otevřely dveře a dovnitř vstoupil Sirius.
„Sarah.“
Nepřítomně jsme se na něj podívala, v očích slzy. Rozplakala jsem se, klepaly se mi ruce. „Já, 
nemůžu.“
Přišel až těsně ke mně, posadil se přede mě a položil mi ruku na koleno. Druhou rukou mi nadzvedl 
bradu. Donutil mě tak, abych se mu podívala do očí.
„Co se stalo?“
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Jeho hlas, byl tak, milý. A já? Zhroutila jsem se a vše mu řekla. Co se mi stalo, co jsem se dozvěděla. 
Nic jsem mu nezamlčela, moje potřeba, rozdělit se o vše, co mě trápí a nemuset si tím tolik zatěžovat 
hlavu. Vždyť dělená bolest, je poloviční bolest.
Jeho oči mě stále sledovali. Kdykoli jsem řekla něco hrozného, stiskl mi ruku a tím mi dodal odvahy, 
abych mohla pokračovat.
„Sáro, já… Je mi to líto. Zaplatí za to, já ti pomůžu.“
Tak moc mi tahle slova pomohla, ale nemohla jsem to po něm chtít. Ne. Nešlo to. Ublížilo by to, nejen 
jemu, ale i jeho přátelům. S vypětím všech sil, jsem se na něj usmála.
„Díky, ale já to zvládnu. Stejně si tvé nabídky pomoci vážím. Moc to pro mě znamená. Nemohu to 
však po tobě chtít. Ne, o to mě nežádej. Nejvíc by mi pomohlo, kdybys byl šťastný. To se ti se mnou 
nepodaří, nehodím se pro tebe.“
„Mlč prosím. Jsem dost starý, abych věděl, co chci.“
Pomohl mi na nohy a vytáhl z kapsy lahvičku s lektvarem. „Tohle je něco na uklidnění, od Lily 
Potterové.“
„Díky.“ Zašeptala jsem, nakřáplým hlasem.
Obrátila jsem ji do sebe a během pár okamžiků mi bylo líp.

***

Zábava byla v plném proudu, když dorazily. Elison, nemohl jsem uvěřit, že je to ona. Vypadala 
nádherně, ne jako vždy. Nebo jsem si toho nevšiml? 
Jak jen mohl být taky slepý.

***

James nevěřícně zíral na Evelyn. Vždy byla krásná, ale dnes. Něco z ní vyzařovalo. 
(Radioaktivita.() Nevypadala tak nepřístupně.
Usmívala se na všechny strany. Pak její pohled sklouzl na Pottera. Olízla si rty, a on byl ztracen, jako 
kdyby ho očarovala. Hnán, neznámou silou, zvedla se a vykročil směrem k ní.

***

Lily, kterou to už tady nebavilo, již dávno odešla. James si mohl užívat.

***

Dolů jsem sešla v doprovodu Siriuse. Všichni se bavili a nikdo nám nevěnoval pozornost. Až na 
Luciuse. Ihned, jakmile nás zaregistroval, celý se napnul. V prstech svíral skleničku, která hrozila 
puknout v jeho drtivém sevření. Jeho pohled, sjel na naše spojené ruce. Cukalo mu v obličeji. Tiky, on 
má tiky.
Otočil se na Severuse, který seděl napravo od něj. O něčem živě diskutovali. Gestikulovali rukama, 
bylo to docela komické. Nikdo se však nesmál.
I on se na mě podíval, v jeho očích se na chvíli mihla bolest? Když však jeho pohled dopadl na Siriuse 
byla v nich nenávist.
„No teda! Vypadá to, že mám konkurenci.“ Rozesmál se Sirius.
 Křečovitě jsem se usmála. „Já si myslím, že ani ne. Malfoy je ženatý, s tvou sestřenicí a Severus, 
škoda mluvit.“
„Já si to, ale nemyslím, já to vím. Ani tobě není, oprava, nejsou lhostejní.“
„Omluvíš mě na chvíli?“
Sirius mě pustil a já se mohla vydat za holkama. Všechny tři, byly ve svém živlu. Splnily se jim jejich 
sny.
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***

Evelyn seděla s profesorem Potterem – Jamesem. Propalovali se vášnivými pohledy. Za pět minut se 
zvedli a někam odešli.
Stačila na mě ještě mrknout a usmát se. Odpověděla jsem ji zdviženými palci. 

***

Jack seděl v pohodlném křesle, na něm seděla Karen a líbali se, jako kdyby šlo o život. Nic jiného, než 
sebe, nevnímali.

***

Bill s Elison se na sebe plaše usmívali. Chvíli mezi nimi viselo napětí, pak jej však Bill narušil. Chytil ji 
za ruku a odvedl na parket. Tancovali v těsném objetí. Nebyl mezi nimi skoro žádný prostor.

***

Posadila jsem se ke stolu a rozhlédla se kolem.
„Smím prosit?“ ozval se, mužský hlas.
Zvedla jsem pohled. Vedle mě stál Lucius a díval se mi do očí. Jen jsem přikývla a už jsme byli ve víru 
tance. Cítila jsem na sobě snad milion pohledů.
Přitiskl si mě majetnicky k sobě a horkým dechem zašeptal. „Vypadáš nádherně.“
„Díky, ty taky.“
Tančili jsme tango. Nikdy v životě jsem jej netančila. Vypadalo to však tak, jako kdybych se pro něj 
narodila. Měla jsem ho v krvi.
„Slyšel jsem, že tvoje matka byla ta nejlepší tanečnice v kouzelnickém světě. Zdědila to po své matce, 
myslím.“
Podívala jsem se na něj. V očích se mi mihly slzy.
„Miláčku, proč pláčeš. Tohle mi nedělej. Ublížil ti snad někdo?“ Zašeptal a poté výhružně dodal. „Řekni 
kdo, a já ho zabiju.“
„Ne. Jen jsem zjistila něco, co nebylo moc pěkné. Připomněl jsi mi to. Věděl jsi, že moje matka odešla 
od otce proto, že zabil její matku?“
Neodpověděl, ale já pokračovala dál.
Po nějaké době se však vrátila, mezitím se vdala a měla mě. Ale pak,… Měla jsem bratra,…“ Už jsme 
netancovali, stáli jsme.
Stále nic neříkal. Nedívala jsem se na něj. Věděla jsem, že poslouchá.
„…zabili ho. Nevím proč, ani kdo. Ale Voldemort,…“
Stiskl mi křečovitě ruku. Já se však umlčet nenechala. Musela jsem mu to říct. Chtěl jsem, aby věděl, 
co vím já.
„… on to způsobil. A ještě něco. Víš, kdo byl můj otec?“
Podivně tichým hlasem zašeptal. „Ne, nevím.“
Tentokrát jsem se mu však do očí podívala. Byla v nich zvědavost a nevyslovená žádost. A také, chtíč. 
I já ho chtěla. Tentokrát však naposledy.
„Jeho otec se jmenuje,… Je to… Albus Brumbál!“
„Cože?“ Vykřikl.
Chytila jsem ho za ruku a táhla pryč.
„Luciusi, uklidni se. Zhluboka dýchej, jo tak je to skvělé.“
Díval se na mě široce rozšířenýma očima. Lapal po dechu (snad ne infarkt?), jako kapr na suchu. 
Přitáhla jsem si ho až těsně k sobě a políbila ho na rty.
„Luciusi, prosím, já,… Chci s tebou prožít alespoň jeden den v klidu. Chci,…“
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Dál jsem nemusela nic říkat, pochopil. Přitáhl si mě ještě blíž k sobě. Líbal mě a hladil, po celém těle. 
Ještě, že jsem měla krátké šaty. Nevím, jak se to stalo, ale objevili jsme se v prázdné místnosti. Která 
nebyla zas tak prázdná. Kousek od nás se ozývaly zajímavé zvuky. Poznala jsem Evelynin 
nezapomenutelný hlas.
Nevěnovala jsem tomu pozornost. Chtěla jsem prožít nezapomenutelný zážitek (Zase.), který si budu 
pamatovat do konce života.
Netušila jsem, že to bude mít následky.
Skončili jsme na podlaze, i když se kousek od nás nacházela postel. Dotýkali jsme se tam, kde nám to 
bylo příjemné. Znali jsme veškerá zákoutí našich těl.
Líbali jsme se tak, jako kdyby to mělo být naposledy. Oba dva jsme věděli, že tomu tak také bude. Ani 
jeden z nás si to však nechtěl připustit.
Během pár okamžiků jsme leželi jen ve spodním prádle. Jak on, tak já.
Pohladil mě po tváři a já mu… Sjela jsem rty k jeho spodnímu prádlu (každý ať si domyslí, co se 
k němu hodí) políbila jsem ho na okraji. Putovala jsem zpět a celou cestu jsem obsypávala polibky. 
Jeho vypracovaný hrudník, celý bez kazu. 
Zavzdychal, ale já ho chtěla trápit dál.
Sedla jsem si na něj, v dostatečné blízkosti jeho klínu. Vášnivě jsem ho políbila, celou tvář jsem mu 
slíbala, kousla do ušního lalůčku, bradavky.
Znovu zavzdychal a já se nad ním slitovala, ale jen na okamžik. Moje ruce zabloudily do jeho klína, 
vysvobodila jsem…o)
Moje rty, našly, co hledaly. Po očku jsem se mu podívala do tváře. Kousal se do rtu, aby nevykřikl. Vy- 
padal jako kdyby se nacházel na vrcholu blaha.
Pak to na něj přišlo… o)
Naplnil moje ústa, polykala jsem a stále neměla dost.
Olízla jsem si rty a vrátila se k jeho tváři.
„Ty ďáblice!“ Zašeptal vášnivě.
Chvíli oddechoval, pak se však otočil na bok a díval se na mé tělo. Prohlížel si mě od shora, dolů a 
zpět. Jako kdyby se mě nemohl nabažit. Pohladil mě po boku, sjel na bříško a pak na stehna. Poté se 
zaměřil na plosku mé nohy a prsty.
„Neprotahuj to, prosím.“ Zavzdychala jsem polohlasně. „Udělej to!“
On mi to, ale chtěl vrátit.
Já se však nenechala.
Přetočila jsem se tak, abych seděla na něm. Navedla jsem si ho tam, kde jsem ho potřebovala a 
hlavně, chtěla. Zavzdychala jsem, když se vnořil nadoraz. Pomalu jsem na něm jezdila. Postupem 
času jsem přidávala na rychlosti. Přidržoval mě za boky a líbal moje ňadra, která se před ním 
pohupovala. Občas jsem ho políbila, olízla si rty. Kousala se do rtu, abych nevykřikla. Pot mi stékal po 
celém těle.
A pak jsme se vzepjali v milostné křeči. 
Leželi jsme vedle sebe a drželi se za ruce. Naposledy.

***

Probudila se, byly tři hodiny, ráno. Vedle ní ležel on. Prohlížela si jeho bezchybné tělo, nechtěla ho 
budit. Proto se začala potichu oblékat.
Podívala se za zástěnu, kde ležela Evelyn. Kousek od ní ležel James. Usmíval se ze spánku, asi se 
mu něco pěkného zdálo.
„Evelyn, pojď. Měly bychom jít, aby nás nikdo nehledal.“
Přikývla. Oblékla se a také políbila svého milence. Ani on se neprobudil. Obě dvě, beze slova, vyšly 
z místnosti a vydaly se směrem ke koleji. 
Ani jedna nepromluvila. Obě mlčely a kráčely vedle sebe. V pokoji si popřály dobrou noc a upadly do 
hlubin snění.
„Elison. To ti byla taková nádhera. Jack je úplně úžasný.“
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Uslyšela jsem, jakmile jsem se probudila, chvalozpěv na Averyho. Elison poslouchala, vypadala 
spokojeně a šťastně. Ihned jsem poznala, že jako jediná z nás, nepodlehla.
Za to jsem ji obdivovala, měla bych se od ní učit. Určitě by mi to pomohlo v mé věci. Pro slabost, 
chlapi, v ní nebylo místo, to jsem věděla.
„Holky! Tak jaký byl večírek? Užily jste si ho? Já super.“ Zavřískala Evelyn. (Jako opice)
Vůbec jsem ji nepoznávala, kde je ta holka, která tu byla ještě včera? Ta noc s Jamesem ji asi hodně 
pomohla.
I ona však musela počítat s následky. Stejně jako já.

***

„Sarah, dělej. Musím na záchod. Je mi zle.“
Křičí na mě Evelyn z ložnice. Nemohu ji však sloužit. Já na tom totiž nejsem o moc líp. Musí prostě 
počkat.
„Alohomora.“
Dveře se rozlítly a dovnitř vběhla Evelyn. Bohužel, jediná věc, kam to může vyklopit, je umyvadlo. A 
taky tam končí dnešní večeře.
„Sakra, holky. Co jste to snědly, že je vám tak zle?“
Obě dvě kroutíme hlavou. Nic z nás bohužel Elison nedostane. Obě dvě s totiž, znovu, nakláníme nad 
mísou. Nyní je tam dost místa pro obě.
Nakonec uhodí hřebík na hlavičku Karen. „Holky. Nechci vás děsit, ale kdy jste to naposled dostaly? 
Abyste nakonec nebyly v tom. Takhle zle je vám od toho večírku a to je nejméně měsíc.
Obě dvě souhlasně pokyvujeme hlavou. Ale do skoku nám není.
„To by tak ještě scházelo! Naši by mě zabili a co teprve dědek.“ Zasýpala Evelyn namáhavě. „No, a co 
teprve James. Ten by to schytal, nejen od manželky.“
Posadila jsem se zády ke zdi, obličej do dlaní. „ON ho zabije!“
Obě se na nás soucitně dívají. Nic však neříkají. Pomalu, ale jistě mi to leze na nervy. Pak se ale ozve 
Elison. Musím říct, že mluví racionálně.
„Nic není jisté. Měly byste zajít za Pomfreyovou. Určitě vám pomůže.

Zespodu se ozval výkřik.
Karen nás nechala o samotě a odběhla. Za chvíli byla zpátky. Tvářila se vážně a byla bledá jako 
stěna.
„Holky. Měly byste jít dolů. Stala se hrozná věc, zabili… Bystrozoři zabili pana Averyho a také… Zabili 
moji matku.“
V tu chvíli se zhroutila.
„Rychle,“ vzpamatovala jsem se jako první. „Zavolejte Poppy, ihned.“
Elison se zvedla a vyběhla. Netušila jsem, co mám dělat, tak jsem ji docela bezmyšlenkovitě hladila po 
ruce. Zcela bez úspěchu. Jak jinak.
„Co to tady? Vy dvě, ihned na ošetřovnu. Pane Pottere, pane Blacku, vezměte je tam a zavolejte 
profesora Malfoye a ředitele, ihned. Tak, na co ještě čekáte?“
Rozdala všem úkoly a dala se do ošetřování Karen. Poté ještě dodala, vidíc nás, že jsme se nehli 
z místa. „Vezměte sebou i mladého Averyho.“
Profesoři nás dovedli na ošetřovnu. James pozoroval Evelyn a Sirius mě. Jako kdybychom to měly 
napsané na čele. Pak to ticho prolomili, oba naráz. 
Jsou snad dvojčata?
„Ty jsi těhotná?“
Nebylo to moc vtipné, vlastně to nebylo vůbec vtipné, ale obě nás to rozesmálo. Nešlo to zastavit. Oba 
se na nás dívali jako na cvoky. 
Proč jak, že?
Posadily jsme se na postel a pokrčily rameny.
„My nevíme.“ Ozvala se Evelyn.
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Sirius se na mě podíval a zašeptal. „Kdo by byl otec?“
Někoho by to možná urazilo, ale mě ne. Vím přeci, co jsem za mrchu. „Neboj, ty to nejsi. Neměj 
strach.“
V jeho očích se na chvíli mihlo zklamání. Snad i lítost a bolest. No jo. Má smůlu, chlapeček. Nebyl totiž 
jediný, ani první a zdaleka ne poslední.
Co kdyby se mi to ale stalo s ním anebo se Sevem. Alespoň nejsou ženatí. Ale stejně. No, potěš 
koště.
„Co se stalo?“ Ozval se zezadu ledový a podrážděný hlas.
Byl to…

„Co ty tady, Tome?“ Ozval, se hlas Albuse Brumbála.
Voldemort se ohlédl a jeho pohled spočinul na Luciusovi, který stál jen dva kroky od ředitele Bradavic. 
„Luciusi, vysvětlíš mi to?“
„Co-co-co, pane.“ Zakoktal nešťastně, výše oslovený.
Nikdo se neměl k tomu, aby vše vysvětlil a proto jsem se k tomu odhodlala já. I když, dost neochotně. 
Kdo by chtěl přiznat svůj prohřešek.
„No, tady mě a Evelyn je zle. Tak nás ošetřovatelka poslala sem. No, a Karen Parkins protrpěla šok, 
protože se dozvěděla. Někdo jí řekl, že byla zabita její matka a také otec jejího přítele. Jde o pana 
Averyho. A to je vše.“ Ukončila jsem svůj monolog.
Na chvíli bylo ticho, které prolomil až Voldík. „Sarah, měla by ses vrátit. Nejsi tu v bezpečí.“
„A proč ne.“ Zeptala jsem se ho otráveně. „Mam tu lidi, které mě mají rádi a taky…“ Věděla jsem, že 
bych neměla dál mluvit, ale nešlo to. „… je tu otec mého otce.“
Zase bylo ticho a to ticho se dalo krájet. Nikdo ani nedýchal, všichni čekali na to, až se ten někdo 
ozve, ale nic se nedělo.
Tak jsem to zase musela vysvětlit já. Přišla jsem až těsně k Albusovi Brumbálovi a zašeptala: „Že je to 
pravda!“ 
Nebyl však nucen odpovědět, protože se ve dveřích objevila ošetřovatelka. „Co to tady? Všichni pryč, 
až na Vás dvě a pány profesory – Pottera a Malfoye.“
„Že by něco tušila?“ Ozval se mi v hlavě zase ten otravný hlas. „Ty prosím tě, měl bys mlčet.“ „A také ti 
dva nemocní zde zůstanou.“
Otočila se na nás dvě a potom na oba profesory. „Pěkně jste se o ně postaraly, jen co je pravda. Pane 
Pottere, myslela jsem si, že jste pochopil co, po vás chtěl pan ministr. Ale asi se ve vás mýlil.“
Obě dvě jsme vytřeštily oči. Ani jedna z nás nemohla věřit tomu, co slyší.
„Vy, pane Malfoyi, co vám řekl pán? Neměl jste se přeci o slečnu vůbec starat, váš úkol zněl jinak.“
Podívala jsem se na Evelyn a zašeptala. „Ty tomu rozumíš?“
Jen zavrtěla hlavou a posadila se na postel.
„Ten parchant!“ Zasyčela nenávistně. Za to zaplatí, nestačilo mu, že mi zničil život už před tím? 
Nenávidím ho.“
Nenávist z ní jen čišela, povzbudivě jsem její ruku stiskla a vyslala na ni myšlenku. „Neboj, postarám 
se o to. Spolu to vyřešíme.“
Oba dva také nechápavě zírali na lékokouzelnici. Nejspíš z toho nic nepochopili, ani se jim nedivím. 
Určitě nečekali, že je tu někdo tak moc informovaný.
Pak se však ozvali, oba naráz. „Láska si nevybírá!“
„Měli byste odejít. Vyšetřím je a pak vám dám vědět, jestli je to tak.“

Seděly na posteli a čekaly na ortel. Jsou v tom anebo nejsou v tom? To bylo to, co se jim určitě honilo 
hlavou. Co se stane, jestli je to pravda! Dodělají si školu? Budou se muset vdát? 
Anebo, co s nimi bude?
„Tak děvčata, pojďte za mnou.“
Ani jedna z nich se neměla k tomu, aby se zvedla a zjistila tak, kde je pravda.
Sahar chytila Evelyn za ruku a pomohla jí vstát. A obě se poté vydali za lékokouzelnici.

61



„Jako kdyby nemohla přijít za námi, čarodějnice jedna.“ Zasyčela podrážděně Evelyn a stiskla 
přítelkyni ruku. „Dodej mi sílu, a hlavně, odvahu. Jsi můj anděl strážný.“
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8. Kapitola

Kdo si co uvaří,…

Jako mátoha jsem se plížila na snídani. Konečně po dlouhé době, jsem měla hlad. Dnes to bylo už tři 
měsíce, co jsme zjistily, že jsme v tom.
Také, když to spočítám. Nyní máme už pátej měsíc od toho osudného dne.
Lucius na tom byl asi nejhůř.
Voldemort jej dost dlouho mučil, nakonec ho však nezabil. Ale já už ho neviděla. Slyšela jsem, že 
Cissa potratila. Nejvíc mě však zarazilo, že se nerozvedli.
Moje dítě bude mít napsáno v rodném listě jeho jméno. Bude to dědic Malfoyova jmění. To bylo to, o 
co šlo „mému drahému dědečkovi.“
James na tom nebyl o nic líp. Ministr ho chtěl nejdříve udat za znásilnění. To se však nestalo, protože 
já jsem mu něco připomněla.
Vyřídila jsem si s ním pár účtů, nejen za Evelyn, ale i za sebe. Stalo se tak před měsícem. Vytratila 
jsem se, z Bradavic, a cestou jsem potkala nějakého bezdomovce. Shodou náhod šlo o bývalého 
kouzelníka. Přemohla jsem ho a zabila, jeho vlastní hůlkou.
Byl to první mrtví, kterého mám já na svědomí. Chvíli mě trvalo, než jsem to vstřebala, ale pak to šlo. 
Na ministra jsem použila pár malých kouzel a nějaká paměťová.
Trochu mu pak přeskočilo a chtěl zabít ředitele. 

A abych se vrátila k Potterovi. Jeho žena to nesla dost těžce. Také ona potratila, trochu se zbláznila, 
teď leží u Sv. Munga. James se s ní nemůže rozvést, ale Evi bydlí u něj. 
Bella také těžce nesla, že jsem sebrala její sestře místo. Chtěla, aby se Blackovi spojili s Malfoyovými 
i krví a nejenom sňatkem. Cissa toho už nebyla schopna.
Sirius Black mi byl neustále v patách. Pomalu, ale jistě mi to lezlo na nervy. Byl, ale nesmírně 
šarmantní. Neustále mi vyznával lásku, chtěl si mě vzít.
Několikrát jsem se ho zeptala, jestli mu nevadí, že porodím dítě Luciuse! Odbyl to mávnutím ruky.
Voldemort se mnou však měl jiné plány. Asi před dvěma týdny mi oznámil, že se budu vdávat. Neměla 
jsem sílu mu odporovat. Ne, na tohle ne. Přesně v den mých sedmnáctých narozenin, se měl stát 
mým mužem o patnáct let starší kouzelník.
Byl to nějaký hrabě, nemohl mít děti. A to bylo to hlavní.
Brumbál s tím samozřejmě nesouhlasil, ale co měl dělat? Mě to proti srsti nebylo a co mohl on? Nic!
Nechtěla jsem si takhle zničit život, ale prozatím jsem dělala, že jsem rezignovala. Opak byl pravdou, 
moje cíle byli jasné.

1. Zjistit, kdo zabil mého bratra, a také proč.
2. Pomstít se té osobě
3. Kdo zapříčinil smrt mých rodičů.

Ale hlavně, a to je nejdůležitější

4. Rozdmýchat oheň mezi dobrem a zlem 

Abych však řekla pravdu, nešlo zas tak o tyto dvě roviny. Spíše šlo o to, abych válku mezi Smrtijedy x 
Bystrozory a Fénixovým řádem pořádně opepřila.
Někdo koná zlo ve víře, že činí dobro. Obvykle se vyhání ďábel ďáblem.
 Neexistuje absolutní dobro ani absolutní zlo, vždy je to něco mezi tím. Nic totiž není černobílé. 
Existuje totiž i jiná barva a není sama.
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Není jen tma a světlo, láska a nenávist, lhostejnost a ochota pomoci, přátelství a nenávist. Existuje i 
něco, co se nachází mezi těmito zcela odlišnými vlastnostmi!

V síni, bylo nezvyklé ticho. Nikdo nedělal nepořádek. Všichni seděli způsobně a jedli, jako vždy, dobré 
jídlo. Něco tady nehrálo. A já stále netušila co. Nebyla to nejen pohřební nálada, ale také, úplná 
apatie. Kdyby nejedli a nedýchali, vypadali by, jako mrtví,
Posadila jsem se na svoje místo, kde už seděla Evelyn, společně s Karen a Elison. Podívala jsem se 
na ně, všechny pokrčily rameny a daly se do jídla.
„Takhle to vypadá, už od té chvíle, co jsme přišly. A taky, není tu ani jeden profesor. Asi se stalo něco 
šíleného, nebo…“ Karen to nechala vyznít do ztracena.
Potom, co protrpěla ten šok, stále měla dost negativní náladu. Pohřební řeči, atd.,… Nikdo se tomu 
nedivil.
Pak se do toho ticha ozvalo otvírání dveří a dusot mnoha párů nohou. Nestačila jsem se ohlédnout, 
protože mi na ruce přistál sokol. Nevěřícně jsem na něj zírala. Byl nádherný. Na nožce, měl přivázaný 
prsten a nesl, dopis.

„Všichni mi, prosím, věnujte pozornost.“ Zahřměl cizí, mužský hlas.
Rozléhal se po celé síni. Všichni upřeli svůj zrak na toho, komu ten hlas patřil. Ten muž, byl 
pozoruhodný. Na výšku měřil alespoň dva metry, byl hladce oholen. Jeho postava byla impozantní. 
Měl na sobě oblek z kůže, který byl na mnoha místech protrhaný a bylo vidět, svaly.
„Mé jméno je, Benjamin Reuben Bulgaroktonos de Rangabe a jsem zde, abych se seznámil se svojí 
budoucí manželkou.“
Stál ve dveřích a neměl se k tomu, aby řekl, o koho se jedná. Já však měla neblahé tušení, že jde o 
mě. Vypadal sice impozantně, ale byl alespoň o dvacet let, starší. Po dlouhé době, jsem měla strach.
Dopis, který jsem svírala v ruce, mi nedal a já ho otevřela. Začetla jsem se do obsahu a nevnímala, co 
se děje kolem. Až, když jsem ucítila, blízkost někoho neznámého.
„Drahá, Kimberly. Rád tě poznávám. Tvůj děd nelhal, doopravdy jsi nádherná. Dovol, abych ti předal, 
tento dar.
Podívala jsem se na holky, vypadaly nedočkavě. Jen jsem pokrčila rameny. Za okamžik se vedle mě 
objevil malý mužík. Nebyl to skřítek, ani skřet. Držel v rukou malou skříňku, hluboce se uklonil.

„Co to má znamenat?“ Ozval se od profesorského stolu, mužský hlas.
Byl to, Severus Snape, vedle kterého stál ředitel, Albus Brumbál. V jeho očích se na chvíli mihly slzy, 
které zahnal mrknutím oka.
„To snad není možné. Vždyť je to ještě dítě, nemůže se vdávat. A to, že čeká dítě! To je také 
neslýchané.“
Jediná moje myšlenka byla, když jsem to slyšela – Předtím, ti to nevadilo, co?
Pohlédl na mě a zašeptal. „Promiň.“
„Pane, Rangabe. Je mi ctí, se s vámi poznat. Ale vzhledem k mému stavu, byste si to měl rozmyslet.“ 
Podívala jsem se mu do očí. „Vy chcete, vychovávat, cizí dítě?“
Chvíli se na mě díval a poté přikývl.
„No jo. To je teda borec.“
„Nevím. Tohle přeci říkal i Sirius a tomu jsi šanci nedala.“
„Nech ji na pokoji.“
„Už dost.“ Okřikla jsem ty dva, otravný hlasy, které se hádaly v mojí hlavě. „Nechejte toho, oba.“
Znovu jsem se na něj podívala a poté mi to nedalo a já otevřela tu skříňku. Vevnitř byla sbírka nožů a 
prsten se znakem,…
Nejspíš to byl erb jeho rodu. Ve středu se nacházel drak, chrlící oheň. Byl z platiny a místo oka, měl 
smaragd.
„Tyto nože, jsou nesmírně cenné, a v mém světě i velmi potřebné. Neměj strach, naučíš se s nimi 
zacházet. Samozřejmě, až po porodu.

64



„Pokud mě paměť neklame, mám si vás vzít až v den svých sedmnáctých narozenin. A ty jsou až 
v říjnu. Takže, po porodu.“
„Jistě.“
Ani jeden z nás, se nevěnoval ostatním.
„Rád bych, abyste na nějakou dobu přijela na mé panství do Rumunska. Slyšela jste někdy o 
Drákulovi?“ Nečekal na odpověď, odpověděl si sám. „Určitě ano. Můj hrad se nachází nedaleko jeho, 
tehdejšího sídla. Nemějte strach. Nic se vám nestane, to nedopustím.“
„Otec nemá právo říci svůj názor?“ Ozval se nezapomenutelný hlas, Luciuse Malfoye. „Nedopustím, 
aby moje dítě opustilo tuto zemi. Je to má krev.“
Těžce jsem se postavila a vydala se za ním. Chytila jsem ho za ruku a přitiskla si ji na svoje břicho. 
„Ano. Je to tvé dítě, ale také mé.“ Poté jsem zašeptala. „Nedopustím, aby ti ublížil. Prosím, nech toho. 
Nechci tě mít na svědomí. On by tě zabil, to víš. Nepokoušej své štěstí. Miluji tě.“
Podívala jsem se na svého budoucího manžela. „Já se rozhodla. Přijímám vaši nabídku.“
„Nic jiného ti totiž nezbývá.“ Ozval se, zase, ten otravný hlas.
Na to mu odpověděl ten druhý. „Nech ji.“
Sklonil se ke mně, vzal své ruce do svých a políbil mi je. Pak se uklonil, jeho „poskoci“ ho následovali 
a během okamžiku byli pryč.
„No teda. To zírám.“ Zašeptala mi do ucha, Evelyn. „Víš, co by mě zajímalo?“
Zavrtěla jsem hlavou a čekala, co z ní vypadne. Že by, vejce?
„Kdo to udělal mýmu dědkovi. Strašně ráda bych mu poděkovala. Anebo, snad jí?“ S otazníky v očích 
se na mě podívala.
„Jo. To já taky. Alespoň jsem to nemusela dělat já. I když, nevadilo by mi to. Nemusela bych být té 
neznámé osobě vděčná a zavázaná. Musí to být někdo obdivuhodný, anebo blázen. Když to 
nedokázal, Voldemort,…“
Zírala na mě, s neskrývaným zájmem. Nebyla jediná. Všichni, kdo byli v síni, to slyšeli. Tím jsem si 
byla jistá, na 100% jistá.

***

„Sarah?“ Ozvala se Evelyn. „Kdy odjíždíš do toho Rumunska? Ptám se tě proto, že zítra, má pohřeb 
můj dědek. Včera totiž zemřel, na následky zranění.“
„To je mi,…“ Chtěla jsem říct, že je mi to líto. Pak mi však došlo, co nám udělal a nechala jsem to 
vyznít do ztracena. Nelitovala jsem toho, byla jsem šťastná. Jak už dlouho ne.
Bylo jaro. Přesněji řečeno, květen už končil a blížil se konec školního roku. Za dva měsíce jsem měla 
porodit budoucího,…
Doufám, že zjistím, co potřebuji. A ten, kdo to vše způsobil, za to zaplatí. Cena bude vysoká, ale nic 
jiného, než smrt, si nezaslouží. Za to co mi, nám provedli.
Zase se ve mně ozval, ten hlásek. „Kdo je bez viny, nechť hodí kamenem.“

***

Bylo ráno a dvě dívky seděly v pohodlných lenoškách. Všude kolem bylo ticho. Všichni ještě spali. Jen 
tyhle dvě, byly vzhůru, nevypadaly moc odpočatě.
Celou noc totiž nezamhouřily oka, blížil se jejich den D. Dnes, měly porodit. Oběma dívkám nebylo 
víc, jak sedmnáct let. 
Ano. Byly to Evelyn a Sarah. Snažily se dýchat klidně, nechtěly ještě nikoho vyděsit. Kontrakce po 
sobě následovaly, až po půl hodině. Ještě byl čas.
Pak však, jedna z nich vykřikla. „Sakra, až ho uvidím, tak ho zabiju.“
Poté následoval výkřik, druhé dívky. „Měl mít rozum, parchant. Udělá mi děcko, a ani se neukáže.“
Obě však věděly, že by se otcové, jejich, prozatím, nenarozených dětí ukázali. Bohužel, nemohou. 
Ozvaly se kroky, někdo běží ze schodů.
PRÁSK.
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Někdo spadl? Ne, To se jen někdo přemístil, před dům.
„Děvčata, co tu děláte? Neměl byste,…“
Ostatní slova se však ztratila v hromovém výkřiku muže. „Co se to tady děje? Nemohl mě dát někdo 
vědět?“
Muž si sundal kapuci, a zpod ní mu vypadly blond vlasy. Jeho oči, se zabodly do mých, bolest, jako 
kdyby ustala. Pak však znovu zaútočila.
„Heleno, měla bys zavolat Jamese. Evelyn by tu neměla být sama.“
Lucius se na mě povíval a zavrtěl hlavou. „To není dobrý nápad. Jestli ho tady pán uvidí, zabije ho.“
Evelyn si ho změřila pohledem a ironicky poznamenala. „Ale, tobě by to vadilo?“
Nad tím se jen ušklíbl, neodpověděl.
„Prosím.“ Zašeptala Evelyn.
Helena se zvedla a odešla z pokoje, nejspíš pro sovu! Chvíli bylo ticho. Pak to však přišlo, zas a 
znovu. Tentokrát to bylo v kratších intervalech.
„Ať si pospíší.“ Vykřikla, než to přišlo i na ni.
Nádherně jsme se doplňovaly, jen co je pravda. Zarývala jsem prsty do pelesti křesla, skoro jsem ji 
vytrhla.
Pak se vše seběhlo strašně rychle. Neb mi vše splynulo. Nevím, ale jedno je jisté. Když jsem znovu 
otevřela oči. Držela jsem uzlíček, ve kterém bylo dítě, chlapeček. Jeho oči, byly ocelově šedé, pak 
však zezelenaly. V šoku jsem na to dítě zírala. Pro Merlina, já mám, syna. Poté však znovu zšedly.
Zmenšená kopie Luciuse.
Vedle se ozval pláč. Otočila jsem se tím směrem. Ležela tam Evelyn a také držela miminko. „Je to 
holka, Stephanie. Tak se jmenovala moje babička. Zemřela. Děda se potom změnil, moc ho to 
poznamenalo. On ji miloval. Vždycky říkal, že jsem jí podobná.“
Pak se však vzpamatovala a zavrtěla hlavou.
„Kde jsou?“ Zeptala jsem se jí.
„Ti dva? Odešli si dát panáka, hned na začátku.“
„Spolu? Si děláš srandu! Asi je to spojilo, ale určitě jen na chvíli.“
Jak nám bylo názorně předvedeno za okamžik. Oba dva se vpotáceli dovnitř. Zpočátku se podpírali, 
pak se však na sebe podívali. Zaostřili, chvíli jim to trvalo, a pak se do sebe dali. Nejdříve slovně, pak 
přišli na řadu ruce. Nutno podotknout, že si začal James Potter.
„Dej ruce pryč, od Siriovy holky. On,…“
Dál jsem neposlouchala, vypla jsem. Z mého, nemyšlení, mě vytrhl, JEHO výkřik. Nečekala bych, že 
mě až tak vyleká.
„Co to tady! Co tady dělají ti dva,…! Heleno, co jsem ti říkal?“
Otevřela jsem oči a podívala se na toho, kdo označuje otce mého syna takhle,… Jasně, byl to, 
Voldemort. Já věděla, jak na něj.
„Dědečku.“ Usmála jsem se. Dělalo se mi, ze mě zle. „Já jsem ho tady chtěla. Jednou, už je otcem 
mého dítěte. Tak na to má právo. Potřebovala jsem tu, někoho blízkého. Když jsi tu nebyl ty. A Evelyn 
také. Víš přeci, že už nikoho nemá.“
Bouře zažehnaná!
„Jistě.“ Sklonil se ke mně a políbil mě na tvář. „Potom doufám odejdou. Moc spolu totiž nevychází.“
Nevěřícně jsem na něj zírala. Teď už vím, po kom mám, své herecké nadání. Ani Brumbál by se za ně 
nemusel stydět. Jsou si tolik podobní. I když je každý na jiné straně. Kdyby je nedělila tahle okolnost, 
mohli být i přátelé.
Lucius přišel až těsně ke mně. „Slib mi,“ chytila jsem ho za rukáv a přitáhla si ho blíž k sobě „kdyby se 
mi něco stalo. Postarej se o našeho syna. Nesmí žít bez své rodiny.“ Musel se naklonit, co nejtěsněji 
ke mně. Šeptala jsem mu to, do ucha. „ON, jej vychovávat nesmí, rozumíš mi? Jestli umřu,…“
„Sarah, prosím tě. Mlč. Takhle mluvit nesmíš.“
Mávla jsem rukou a pokračovala. „…změň svůj život. Nesmí vyrůstat v nenávisti. Musí vědět, co je to 
láska. Nenech ho trpět. Budu se o něj snažit postarat, ale…“
Na chvíli jsem se odmlčela. Teď neumřu, to vím. Co se však stane, až se všem pomstím?
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„…nikdy nevíš, co se může stát. Nevíš dne, ani hodiny. Ještě na tebe mám jednu prosbu. Pomoz mi 
zjistit, kdo zabil mého bratra a rodiče.“
Naposledy mě políbil, rozloučil se a odešel. Následovali ho James s Evelyn a jejich synem. A já 
usnula.
Zdál se mi sen, noční můra.

Chlapec. Mohlo být mu, tak půl roku. Možná ani ne. Byl sám, svítilo slunce a příjemně hřálo. Všude kolem 
byla tráva, bylo slyšet dětský smích a hlas ženy, nejspíš matky. „Gabrieli! Běž se podívat na Erika, nesmí 
tam být sám.“
„Je pryč. Meredith! Není tady.“ Ozval se vyděšený mužský hlas, nejspíš otec malého chlapce.
Z domu vyběhla žena, měla dlouhé, blond vlasy, které se vlnily. Vítr jí je čechral. V náruči držela holčičku.  
Jen o pár měsíců starší, asi roční.
„To není možné. Měli bychom zavolat bystrozory.“
„Miláčku, to ne! Mudlovští policisté budou lepší. Mohli by se o nás dozvědět. To by nebylo dobré. Policie  
bude jistější“
Stále ještě věřili. Nepodléhali beznaději. V tomhle světě se přeci nic takového neděje. Jak byli naivní. I  
v mudlovském světě, se dějí tragédie a někdy i horší.

Už dva měsíce o něm neměli žádnou stopu. Jako kdyby se vypařil.
Jak se může ztratit, tříměsíční dítě? Co je to za rodiče, když nechají dítě bez dozoru?
Tohle všechno, a mnoho jiného, běželo ve všech médiích – televize, rádio, noviny. Dívali se na ně, skrz prsty.
Pak to přišlo.
Crrrrrrrr,… Zvonil telefon.
„Halóóó,… Nééé,…“ 
Ozvala se rána. Bylo slyšet vzlyky a pak ticho. Konec.

Změna obrazu
Chlapec se dívá na obláčky. Najednou nic nevidí, dívá se nahoru. Nad ním, se sklání muž. Dítě chvíli  
popotahuje, ale pak se rozesměje. Muž vytáhl hračku, podává ji chlapci. Ten ji bere do ručky. Nechá se vzít  
do náruče. 
Netuší, že je to naposledy, co si s něčím hraje.

Znovu změna
Sklep a tma. To je vše, co je vidět. Slyšet je jen pláč a hudbu. A pak, křik.
„Drž už konečně hubu. Říkal jsi, že zaplatí! Já tady toho parchanta nechci, kdy ten chlap přijde!“
„Řekl, že se ozve. Nevím, co se s ním stalo.“
„Chlapi.“ Ozval se, ženský hlas. „Slyšeli jste to? Dnes zabili nějakýho chlapa. Jmenoval se Lewis,…“
„Cože? Mel, co jsi řekla? Doufám, že ne Christian.“
„Jo, to je on.“
„Lidi, musíme vypadnout. Nic nedostaneme.“
Znovu se ozvala ta žena. „Nemůžeme tady toho chlapce nechat. Kdo to vůbec byl, ten chlap? Co má s tím 
klukem společnýho? Patriku, slyšíš? 
Odpověděl jí, i když n moc ochotně. „Jen příjmení. Říkal, že je to jen shoda jmen. Byl, v nějaký, sektě, nebo 
co. Choval se ke mně, jako k nějakýmu póvlu.“
Kroky se vzdalují, společně s hlasy. Klaply dveře a pak jen ticho. Přerušováno, jen vzlyky, hladového 
chlapce.

Znovu změna
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Dva muži a žena, kráčí ke dveřím auta. Nasedají a startují, ozve se rána. Auto letí do vzduchu, všude kouř.  
Kolem se seběhl dav lidí. Nikdo neví, že v domě, pomalu umírá tříměsíční chlapec. Jemu, ani jim, už nikdo 
nepomůže.
Jediný, kdo ví. Je třetí muž. Ten do auta nenastoupil. To on do něj dal nálož. Nebyl s nimi v domě. Neví, že  
ten, kdo jim zprostředkoval práci, už nežije. Peníze, nikdy, nedostane.
Odešel a u místa setkání, ho srazilo auto! Nikdo neví, že existoval. Existuje, pátý člověk. Muž. Mohl  
zachránit život, malého chlapce, Erika Gabriela Lewise!

Probudila jsem se. Pot mi teče, po celém těle. 
Můj syn leží v postýlce, vedle mé postele. Postavila jsem se a došla až k němu. Spí. Něco se mu snad 
zdá? 
Nikdo mu nesmí ublížit. Ne, to nedopustím. A ten, kdo způsobil bolest mé rodině, ten za to zaplatí.
I Když je to mudla. Zločinec zůstane zločincem. Ať kouzelník anebo ne.
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9. Kapitola

Jeho pravá tvář!

Musím se projít! Schody vržou, ale můj syn stále spí. Všude je ticho klid, z jednoho pokoje, jsou slyšet, 
zajímavé zvuky a hlasy.
„Pane, cítíte se dobře?“ Slyším vzrušený, ženský hlas, je to Bellatrix.
Otrávený hlas, jejího „pána“, ji odpověděl. „Nevím, co mám dělat. Mám strach.“
„Můj pane, vy! Vy máte strach, ale to je nemožné. Vy,…“
„Ticho! Sarah, nevím co s ní. Tak moc se jí podobá. Nejen své matce, ale i,…“
Vypadá to, že se zamyslel. Musím se dostat blíž, zjistit, kde je problém. To nebude jen tak, něco to 
znamená. Třeba se dozvím, jak to bylo s mojí babičkou.
„Pane?“
„Co ti to tady povídám! Stejně,… Co myslíš? Je to chyba, že nechci… Ublížil bych jí. Ne, musí pryč. 
Nezvládl bych to.“
Co tím sakra myslí?
„Co tím myslíte, pane?“ V jejím hlase je slyšet strach a nejistota.
Obavy se zdají být opodstatněné.
„Ty. Mlč. Imperio! Obleč se a vypadni, slyšíš!“
Jsou slyšet kroky. Sakra. Kam se schovám, co mám dělat? Do prdele! Že bych zaklepala? To nebude 
dobrý nápad, je naštvaný.
„Imperio.“ Zašeptala jsem také.
Kroky se zastavily a Bellatrix promluvila. „Pane, já nemohu. Něco vás trápí, povězte mi o tom.“
„Cože! Ty mi budeš,… Proč ne, stejně si to nebudeš pamatovat.“
Vrací se zpět a sedá si na postel. Je slyšet její vrznutí.
„Neodešla, moje dcera. Jen proto, že nesouhlasila s mými plány a názory. Bylo v tom, něco víc. Mám 
obavy z toho. Jestli Sarah, není moje dcera.“
V té chvíli, by se, ve mně krve nedořezali. Ten parchant, nenávidím ho. Něco mě hnalo k tomu, abych 
udělala blbost. A také jsem ji udělala.
Kašlu na to, co mi může udělat? Do očí mu řeknu, co si o něm myslím. Sáhla jsem na kliku a otevřela 
dveře. Narazily do zdi, vysypalo se sklo.
„Nenávidím tě. Jsi stejný, jako oni. Jak jsi nám to mohl udělat. Jsme, byly jsme, tvoje krev.“
„Sarah, co ty tady? Já. Počkej, vysvětlím ti to.“
Snažil se mě chytit. Zpočátku mluví klidně. Je však vidět, že se přemáhá. Mě to však nezajímá. Co mi 
může, víc ublížit nejde, to jsem si myslela.
„Nesahej na mě.“
Vím, že jsem hysterická. Přemýšlet však nemohu. „Parchante!“ Vrhla jsem se na něj.  Škrábala ho a 
snažila se, ho uhodit. Drží mě za ruce. Je o dost silnější než já. Moje zloba, mi však dává sílu.
Avšak, neverbálním kouzlem, mě odhodil ke zdi. 
„Proč jsi nepoužila hůlku?“  Ozve se mi v hlavě. 
Nic s tím, už nenadělám.
„Tohle, si na mě dovolovat nebudeš. Budeš poslouchat.“ Zasyčel. „Crucio!“
V bolestech se zmítám na zemi. Nenávist a zloba, mi však nedovolí vykřiknout. Nenechám ho přeci 
vyhrát. Během minuty, mu nejspíš dojde, co dělá. Sklonil hůlku, blíží se ke mně.
„Nešahej na mě.“ Zasyčím. „Nenávidím tě. Kdybys nežil,…“
„Sarah, já,… Omlouvám se ti,…“
Nenechám ho domluvit, ani si neuvědomuji, že mluvím hadím jazykem. „Opakuji ti, nech mě být.“ 
Ztěžka se zvedám a pokračuji, pomalu odcházím. „Za to mi zaplatíš. Tohle, si nikdo nedovolil. 
Rozumíš, nikdo! Jak jsi mohl!“
Práskla jsem za sebou dveřmi a kulhám, zpět do pokoje. Uslyším jen jediné slovo. „Oblivante.“
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„Vymazal jí paměť, jak samozřejmé.“ Pomyslím si.
„Sarah, nech to být. Nemůžeš vše napravovat. Co tvůj syn?“
„Ty moje, zasraný svědomí. Nech mě být. Všichni za to zaplatí. Nikdo neujde trestu. Pomsta, bude  
má.“ Rozesměji se divokým smíchem.
Vstoupila jsem do svého pokoje. Měla bych se umýt.
Po vykoupání jsem si oblékla košili a zalezla do teplé postele. Z vysílení, jsem usnula ihned, jakmile 
se moje hlava dotkla polštáře.

***

Otevřela jsem oči. Ležím na boku, vidím na postýlku se svým synem. Jsem sama! Ne, někdo tu je, se 
mnou.
Otočila jsem se, někdo sedí v křesle. Pohnul se, a…
„Severusi? Jsi to ty? Co tady děláš?“
Vystoupil ze stínu. „Poslal mě sem, pán. Mám pro tebe lektvar.“
„Co to je?“ Nedůvěřivě pozoruji jeho ruku.
Omluvně se usmál, ušklíbl.
„Seve.“ Přiběhla jsem k němu, jen tak, jak mi bolest dovolovala. „Jsem ráda, že jsi tady.“
Podlomily se mi nohy a já se složila do jeho náruče. Ztěžka, taky nejsem žádný pírko, něco jsem totiž 
před porodem, přibrala, mě posadil do křesla.
„Lektvar proti Cruciatu. Co se stalo?“. 
Chvíli  přemýšlím, co mu mám říct? Pravdu? Asi ne. „Naštvala jsem ho, prostě se neudržel. Řekla 
jsem,…“
Nedůvěřivě si mě prohlíží, vidí mi až do duše.
„Zjistila jsem něco,… Severusi. Já ho nesnáším, nenávidím ho. Kdyby zemřel, tancovala bych na jeho 
hrobě.“
„On tě má rád. Co všechno pro tebe udělal,…“
Vrtím hlavou. Vím, co pro mě udělal, ale co jsem zjistila, to mu nemohu odpustit. On to vědět nemusí.
„Chceš vidět,…“
„Cítíš se dobře? Na, vypij to. Neboj se. Doopravdy jde o lektvar proti Cruciatu. Já bych ti nikdy nelhal. 
To přece víš!“
„Ani, na jeho rozkaz?“ Zeptala jsem se ho, ironicky.
Znovu na mě kouká a neslyšně vrtí hlavou. Měla bych mu věřit. Mohl být otcem mého dítěte. „Mohl,  
ale není.“ Zní mi v hlavě, hlas mého, svědomí. 
„Ukaž. Já to vypiju.“
Pozorně sleduje, jak polykám lektvar. Až, když ho cítím v žaludku, vím, že mi nelhal. 
„Promiň.“ Zašeptala jsem.
Severus se posadil přede mě. Hladí mi kolena a pozorně se mi dívá do očí. Cítím, jak se mi snaží 
dostat, do hlavy. Bez obav, ho pouštím dál.
Všechno se mi v hlavě znovu promítá.  Strach,  bolest,  nenávist.  Ale také.  Pravda,  radost,  láska a 
přátelství. Toho horšího, je tam víc.
Vidím znovu, svoje sny a pravdu.
Pak však zahlédnu něco, co jsem předtím neviděla. Jak to, že jsem si toho předtím nevšimla? Jak 
jsem mohla být tak slepá?
Zrušil náš vzájemný kontakt. Zničeně se posadil a zašeptal, zlomeným hlasem. „Takže, víš všechno.“
Nechápavě na něj zírám. Ano, zírám. To je to pravé slovo. Jak to všechno, mohl zamlčet? Je to vůbec 
možné?

Před rokem
„Pane řediteli, volal jste mě?“
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„Severusi. Mám na tebe malou prosbu. Jde o mého syna. Tedy, když ještě žil. Já, chtěl bych, aby,… 
Nikdy se to nesmělo stát.  Dostanu tě  do minulosti  a ty,  zajistíš,  aby se nedal  dohromady s jeho 
dcerou.“
„Vy myslíte, ale,… To nejde. Nenarodí se pak,…“
Ředitel  stále  trval  na  svém,  vyhrožoval  a  sliboval.  Nakonec  Severus  Snape  ustoupil.  A pomocí 
obraceče času, se dostal do minulosti, před osmnácti roky.

V     minulosti  
Objevil se na rozlehlé mýtině. Vypadalo to tu jinak, než v jeho době. I když, jen nepatrně. „Teď by mi  
bylo osm let.“ Zamyslel se na chvíli. „Je mi,…“
Rozhlédl se kolem a uviděl chlapce. Seděl před stromem a díval se na nebe. Podle fotografie, kterou  
viděl u Brumbála. Byl to on. „A co teď? Kolik mu může být? Jasně, nedávno dokončil školu a,…“
Pomalým krokem se vydal za Gabrielem. „Ahoj? Můžu se tě na něco zeptat? Já, nevím, kde jsem. 
Jedno přenášedlo mě sem poslalo a já nevím, co mám dělat.“
Chlapec si ho chvíli prohlížel, pak se postavil a natáhl k němu ruku. „Já jsem Gabriel a jsi jen kousek 
od našeho domu. V Anglii, Godrikův důl – kouzelnická vesnice.“
Severus ji, po mírném zaváhání, stiskl. „Já jsem Se…, Larry Swift Aniston a jsem z Ameriky.“ Čekal,  
jestli se ho na něco nebude vyptávat. „Gabriely? Mohu se tě na něco zeptat? Studuješ ještě? „Jasně. 
Ještě poslední půl rok. A co ty?“
Severus horlivě přikývl. „Já. Měl bych jít do Bradavic, za ředitelem.“ Sám se divil tomu, jak se chová.  
Tohle přeci nejsem,… Musím svoji hru hrát dobře. Tím se uklidnil a čekal, co na to řekne, on.
Zase si ho začal horlivě prohlížet. Rentgenoval ho očima.
Severus se musel trochu pousmát. Tak moc, se podobá svému otci. Určitě mu to mnoho lidí řeklo.  
Určitě se mu to nelíbí. Chtěl něco říct. Pak si uvědomil, vždyť tu nikoho nezná.
„Jasně, proč ne. Pojď se mnou, vezmeme tě s tátou sebou. On je totiž ředitel. Všechno mu vysvětli a  
bude to.“
Snape ho tedy následoval. Došli před zachovalý a docela pěkný dům.
„Táta je určitě v pracovně, nebude mu vadit, že ho vyrušíš. Já tam nemůžu. K cizím se chová ji…, to  
je fuk. Běž. Neměj strach.“
Vstoupil do domu a zaklepal.
Ozval se unavený hlas. „Copak chceš, Gabrieli? Opakoval jsem již několikrát,…“
Skočil mu do řeči. „Promiňte. Nechtěl jsem vyrušovat, ale,…“ Zopakoval mu vše, řekl mu to samé, co  
jeho synovi. Pouze přidal to, že ho učili doma.
Brumbál přikývl. „Dobrá. Zatím zůstaňte u nás. Zítra se pomocí letaxu, dostaneme do Bradavic a tam 
vás zařadíme.“
„Děkuji. Moc si vážím toho, že budu moci studovat ve vaší škole. Moc jsem o ní slyšel. Je to nejlepší  
škola,…“
Brumbál se znovu jemně usmál. 
Vypadal jinak, než,… Hodně se změnil. 
Přemýšlel nad jeho chováním Severus a na chvíli uvolnil svoji obranu. Nečekal, že by něco takového 
mohl udělat. Během chvilky si svoji chybu uvědomil. Naštěstí, nic důležitého neviděl, jen,…
Zkoumavě ho pozoroval přes brýle. „Kdo na vás použil Cruciatus?“
„Vo…, jeden přítel. Trochu jsme se nepohodli.“ Napravil, snažil se napravit svoje prořeknutí Severus.
„Zajímavé,…“

Stál  ve  Velké síni.  Vše  bylo  na  svém místě,  i  Moudrý klobouk.  „Kam mě zařadí?  Bude to  ještě  
zajímavé. Nejlepší by byl Havraspár, mohl bych,…“
Pak si všiml jedné dívky, ze Zmijozelu. „Hezká.“ Pomyslel si. „Severusi uklidni se, nejsi tu proto, abys,
…“
Jeho tok myšlenek byl přerušen hlasem nějaké profesorky. „Pane,  Anistone!“ 
Vzpamatoval se a posadil se na židličku. Lehce se usmál na Gabriela a pak poslouchal, co mu sdělí  
moudrý klobouk.
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„Hmm,… Zajímavé. Chlapče, ty by ses hodil i do Zmijozelu. Ale,… Pro tvoje dobro. Ať je to tedy,…
HAVRASPÁR.“ Zakřičel klobouk nahlas.
Sundal si klobouk a vydal se k Havraspárskému stolu. Posadil se vedle Gabriela a hlavou hodil ke  
stolu Zmijozelských. „Co je to za holku, ta blondýnka. S těma hnědýma očima?“
Gabriel zvedl hlavu od talíře a usmál se na, Seva. „Máš dobrej vkus. Mně se spíš líbí ta druhá. S těma 
zelenomodrýma očima.“
Podíval se na ni a mírně zbledl. Byla to Meredith, dcera Voldemorta.
„Problém je v tom, že je strašně nafoukaná. Ale Amanda, to je něco jinýho.“
Severus se celou večeři soustředil jen na dívku, která zvedla pohled, jejich oči se spojily. Byl to jen  
okamžik. Vpily se do sebe, ani jeden nechtěl ustoupit. Pak se naklonila k Meredith a něco ji zašeptala.  
I ona zvedla pohled a obě se na něj usmály. Rozhlédl se kolem a pak ukázal na sebe. Obě přikývly,  
opětoval jim úsměv a dal se do jídla.   

„Larry?“
„Hmm.“
Položila mu hlavu na rameno a chytila ho za ruku.
„Co je, Amando.“ Políbil ji a podíval se jí do očí.
Nějakou dobu se líbali a ani jeden nemínil přestat. Amanda ho od sebe lehce odstrčila a znovu se  
opřela.
„Máš mě rád? Já,… Naši chtějí, abych se vdala. Vybrali mi manžela, je to Erik Finley.“
„Cože? Ten hajzl! To snad nemyslí vážně. Oni nevědí, co ti dělá!“
Zavrtěla hlavou a pomalu se zvedla na nohy. Oprášila si sukni a opřela se o strom. Teď se už na něj  
nedívala. „Svatba bude příští rok, v zimě, na Vánoce. Jako dárek. Lepší mi nemohli vybrat.“ Usmála 
se hořce.
„Já ti to nedovolím.“ Vyskočil na nohy a chytil ji  za ramena, lehce s ní zatřásl. „Utečeme, tohle se 
nesmí stát, už jsem ztratil jednoho člověka. Nemohu ztratit i tebe.“
Po tváři mu skanula slza. Setřela ji a políbila ho.
„On. Zabil by tě,…“
„Já se ho nebojím.“ Skočil jí do řeči.
Znovu zavrtěla hlavou a zvala jeho ruce do svých. „Ty můj hlupáčku. Moje srdce patří jen tobě a to  
nikdo nezmění. Mám na tebe jen jednu malou prosbu.“
„Cokoli.“ Slíbil.
Chytila ho za ruku a vedla pryč.

„Myslíš, že to dopadne dobře? Já si tím nejsem moc jistý.“
„Budou šťastní. Uvidíš. Ona je silná, ne tak jako já. Pro ni to není žádná překážka. Pro lásku a přátele  
je schopná všeho. Někdy se divím, že se dostala do Zmijozelu. Je úplně jiná, možná je to jejím otcem.  
Zničil jí život. Tolik si toho vytrpěla, a pak,…“
„Pšt. Amando, nic neříkej. Prosím.“

„Larry, tomu neuvěříš. Víš, koho jsem tu před chvílí potkal. Tak krásně jsme si,…“
Severus mu skočil do řeči. „A kdo to byl?“ Zeptal se, se smíchem.
„Jejda. Já ti to neřekl? Sorry. Meredith, byla tady. Je mi souzená, zestárneme spolu, budeme mít kupu 
dětí a vnoučat.“ Na chvíli se zasnil.
„A do,… Co na to řekne Brumbál.“ Až nyní si uvědomil, proč byl tady. Měl tomu zabránit a ne jim  
pomoci. „Udělal jsem to z lásky, to musí pochopit.“

„Berete si,…“
Dál už neposlouchal. Nemohl to ani slyšet, nic s tím však neudělal a ani neudělá. „Jsi zbabělec.“ Vytkl  
si sám sobě. „Srabus. Měli pravdu.“ Poznamenal hořce.
Otočil se a pomalým krokem se vydal pryč.
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Ve dveřích se naposledy otočil. Stála tam a dívala se na něj, ne na svého muže, ale na něj. Po tváři jí  
stekla slza,…
Na nic nečekal a vyběhl ven. Musel to ze sebe dostat. Mlátil kolem sebe a pak se přemístil, do svého  
bytu na kraji Londýna.
Ještě, než usnul. Zdálo se mně, jako kdyby slyšel své jméno.
„Larry,…“

„Vypadá to s ní velmi špatně. Našli ji v bezvědomí, ležela ve svatebních šatech, v blátě. Někdo na ni  
použil Cruciatus. Pane, musíte být silný, řekla nám. Jediné, co řekla, bylo… Vaše jméno a také, že to 
dítě. Čeká vaše dítě.“
Položil hlavu do dlaní a rozplakal se, poprvé a doufal, že i naposled. (V této době.) Stiskl její ruku a  
políbil ji na dlaň. Lehce se zachvěla, neprobudila se.
„Larry. Měl by ses uklidnit. S tím se nic nedá dělat, už se neprobudí.“
Vykřikl. Tu zlost, kterou v sobě dusil. Musel si ji na někom vylít. I když to bude někdo nevinný, to mu 
v té chvíli bylo jedno. Dítě ho nezajímalo, proč o ni musel přijít. „Mlč. Sklapni. Stejně je to tvoje vina.  
Jsi spokojená, nic ti nechybí. Máš moc, lásku a dítě,…“
„Máš nás, jsme tvoji přátelé.“
Vyskočil na nohy a rozhlédl se kolem,…

„Crucio!“
Muž se svíjel v bolestech na zemi.
„Crucio! Stále nemáš dost! Myslíš, že trpěla? Tobě se to určitě líbilo. Nemám pravdu? Co, křičela a 
prosila o milost?“
Sklonil hůlku, ale jen na chvíli, nahnul hlavu na stranu a sledoval jeho výraz.
„Chceš zemřít? Sectusempra!“
Velký krvavý šrám, se mu táhl po břiše. Byla to hluboká rána, bylo vidět vnitřnosti,… Znovu a znovu  
vyslovoval to slovo. Stále dokola, až z muže nezbylo nic, jen kusy masa a krev. Krev všude kolem.

„Přidej  se  k nám.  Takové  jako  ty  potřebujeme.  Pán  bude  jistě  spokojen.  Přijímáš  naši  nabídku? 
Nebude se opakovat.“
„Ano. Nemám co ztratit.“
„Co tvoje dcera!“ Ozval se hlas v jeho hlavě.
Ignoroval ho.

„Avada Kedavra.“
„Prosím, ne. Je to ještě dítě.“
„Avada Kedavra.“
„Zabijte, mě.“
„Na tebe taky dojde.“
„Avada,…“

Sedí na posteli, zírá do prázdna, v jedné ruce skleničku a v druhé láhev. Sklenice letí do kouta a hrdlo  
láhve, mizí v hrdle zničeného muže.
Všude je cítit puch. Prach a špína. 
Má velké kruhy pod očima, vypadá a je nevyspalý.
Klepání. Nikdo neodpovídá. Klika se pohnula a někdo vstoupil. „Larry! Pro Merlina, co se to s tebou 
stalo.“
„Gabrieli?“ Zašeptá zmateně.
Postel se prohnula pod náporem dalšího těla. „Jo. To jsem já. Kamaráde, co je s tebou? Jdeš mé 
dceři za kmotra. Pojď.“

73



„Larry. Já, my,… Chtěli bychom se přidat k němu. Vyřídíš to? Jen řekni, že jsem Lewis. On, nesmí 
vědět, kdo jsem.“
Přikývl a na nic se neptal. Věděl, co se stalo. Nemělo se stát, ale stalo.

Moc se změnila. Zabíjela bez slitování a pak,… Byla zabita.
„Postarej se o ni, kdyby se nám něco stalo. Nesmí dopadnout jako my. Nedopusť to, prosím.“
Tyto slova mu v hlavě znějí dodnes.

„Tak to tedy bylo.“

74



10. kapitola

Začátek nového života?

Celý zbývající měsíc, jsem chodila jako tělo bez duše a okázale ho ignorovala. Co si o sobě myslí?
Nestál mi ani za jeden jediný pohled, pozdrav. Zničil mě život! Mohl by si podat ruku s tím druhým.
Nepouštěla jsem si ho k tělu. Žádná omluva mě nemohla oblomit. Jak by se mi mohl omluvit?
Jde odpustit vlastní krvi, když ti ublíží? Blízký dokáže ublížit víc, než někdo cizí. Vlastní rodina ti vrazí 
kudlu do zad. Ví, kam bodnout, aby to hodně bolelo.
Blížil se den mého odjezdu do Rumunských hor a datum svatby. Dva dna před odjezdem za mnou 
přišel.

****

„Sarah. Já, chtěl bych s tebou mluvit. Pochop mě! Bylo to silnější než já. Nemyslel jsem to tak. Já,…“
„Ach,… Prosím, ušetři mně svých lží. Ty, si dovolíš na mě mluvit? Po tom všem?“ Nadzvedla jsem 
hlavu a opřela do něj svůj pohled plný pohrdání.
„Nikdy bych neudělal to, co udělali tobě. Musíš mi věřit! Nic jsem jí neprovedl, měl jsem ji rád. Byla to 
moje dcera.“
„Dovol, abych se zasmála. A co ty Cruciaty? Zavinil jsi jejich smrt.  A co můj bratr! Byl ještě dítě!“
„Co o něm víš!“ Vykřikl.
„Nedělej ze sebe, a ani ze mě, hlupáka. Způsobil jsi tolik bolesti a nic, opakuji, nic to nezmění.“
Zvedla jsem se a odešla. Neohlédla jsem se, proč taky? Nemělo to cenu, nic z toho.

****

Svatba byla úchvatná.
Pozvala mě, i když věděla, že mě to bolí. 
Proč? Že by to netušila?
Ne, ona ví!
V bílých šatech, vypadala jako víla. A ten hromotluka vedle, vůbec se k ní nehodil. Byl nepatřičný.
Jsem snad jediný, kdo si toho všiml? Všichni vypadají tak šťastně, i ona. Nebo to je klam?
Právě si říkali svůj slib, když jsem na sobě ucítil pohled. Zvedl jsem oči a ztratil se v jejích studánkách. 
Smutně se usmála a pak se podívala na svého budoucího manžela.
Proč nejsem na jeho místě? Minulost se opakuje. Dlaní jsem si protřel oči a vzpomínal.

„Miluji tě. Mé srdce patří jen tobě.“

Co moje dcera?
To bylo poprvé, kdy jsem na ni pomyslel. Kde je jí konec? Kolik by měla let? Není o moc starší, než 
ona. Co když,… Mohla by to být jedna z těch,…
Miluji spolužačku své dcery?

****

Vypadal nešťastně. Nechtěla jsem, aby se trápil. Nikdo z nich! Proč všem kolem sebe jen ubližuji? 
Proč?
No jo, sebelítost. Jsem sebestředná a egoistická. Pořád jen já, já a já! Měla bych se vzpamatovat.

****
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Voldemort se pyšně rozhlížel kolem sebe. 
Tolik známých tváří. Žádný mudlovský šmejd, ani krvezrádce či odlomil. Sarah vypadá krásně. Ty její 
smutné oči to jen podtrhují.
Kdyby to nebyla moje krev!
Znovu se rozhlédl a,… Něco se mu na jednom hostu nelíbí. Je mu povědomý, ale on jej nepozval.
Pořádně si ho prohlédl, nevynechal žádný detail. Vždyť to je,…
„Siriusi.“ Ozval se její hlas. „Takže jsi nakonec přišel. Jsem ráda.“
„Přece bych si nenechal ujít takovou, historickou, událost.“
Co si to dovoluje? Nestrpím,….
Poté mu to  došlo.  Chce ho vyprovokovat.  Chová se jako pravý Zmijozel!  Chytrá holka a krásná. 
Vražedná kombinace.

****

Ach. Vypadá úchvatně, sluší jí to. Věřím, že bude šťastná. Daleko od toho všeho. Smrti, nebezpečí a 
nenávisti.
Moc ji to přeji.
Jestli jí ublíží!
Nesmí trpět, už si toho prožila dost. Moc, na jeden život, tohle nikdo neprožije za život. Co ona za 
sedmnáct let.
Ale,…
Ty její oči, nevypadá šťastně. I když se tak tváří. Proč to tedy dělá? Měl bych jí rozveselit.

****

Ten parchant. Jak já ho nenávidím. Jak se mohl odvážit? Jasně, je to můj Pán, ale to ho neomlouvá. 
Jsem otec jejího syna a jsem čistokrevný kouzelník. Můj rod, je všude známý, věhlasný a mocný.
Co je to, Rangabe? To je rod?
Odfrkl jsem si a zabodl svůj pohled do jeho zad. Ohlédl  se a zavolal  mě k sobě. Na chvíli  se mi 
zastavil dech i srdce.
„Luciusi. Neudělej žádnou hloupost. Víš, že jsi v podmínce. Příště na tebe nebudu tak mírný a také, 
nebude tu nikdo, kdo by mi v tom zabránil. To si pamatuj. Usmiř se s Narcissou a Bellatrix, bude se ti 
to hodit.“
„Pane? Jak to myslíte?“
Neodpověděl a odkráčel pryč.

****

Naposledy jsem se ohlédla. Slzy mi brázdily tvář. Všechen make-up a řasenka, vzaly za své. 

****

Setřela slzy konečky prstů a podívala se na svého manžela. Usmíval se a vypadal šťastně.

****

Trápily mě výčitky svědomí. Všem jim lžu a oni, nezaslouží si to. Mé pokrytectví jim, všem ničí život.

****
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V náruči držela svého prvorozeného syna a v dlani svíral ruku svého muže. Ozvalo se hlasité, PRÁSK 
a oba dva, i syn, zmizeli.

****

Objevili jsme sena rozlehlé plán. Všude kolem byla jen pole a lesy. 
V dálce, na malém kopci, stál hrad. Byl skoro tak rozlehlý jako Bradavice. Jeho věže a, celkově i hrad, 
byl o hodně menší.
Když jsme se dostali blíž k hradu. Udeřil mě do očí erb, který byl na vratech, která nás měla vpustit 
dovnitř. V jeho středu se vyjímal drak. Identický s tím, co byl na prstenu.
Podívala jsem se na svého manžela. Lehce se usmál a odpověděl na to, co jsem chtěla vědět.
Čte myšlenky?
"To je erb našeho rodu. To, co je napsáno pod ním, znamená: Zvítězit anebo zemřít. Pod ním je 
heslo: Činy, ne slova. To je zase moje motto. A nakonec, kolem celých dveří je napsáno: Co se stalo, 
nejde změnit, doplněno malými hady a draky. Brzy se v erbu objeví i had, znak Zmijozela, na tvoji 
počest."
Dokončil svůj proslov a podíval se na mě, s jiskřičkami v očích.
Lehce jsem se otřásla. Nebylo to zimou. A přitiskla syna blíž k sobě.
"Je ti zima?" Nečekal na odpověď a podal mi svůj kabát. "Obleč si ho, zahřeje tě."
"Děkuji, pane." Zašeptala jsem. 
Ošil se, ale nepromluvil. 
Tepaná brána se otevřela a nám se naskytl pohled na nádvoří. Stál tam vůz, do kterého byly 
zapřaženy, čtyři páry černých koní. Nervózně podupávali a pohazovali hlavami. 
Bylo chladno a koním z nozder vycházela pára, kouřilo se z nich. Nejspíš odněkud přijeli. 

To jsem chytrá.

Během chvilky se u nich objevili sluhové, odpřáhli je a odvedli pryč.
"Drahá." Ozval se za mými zády, hlas mého muže.
Otočila jsem se na něj. "Ano, pane?"
"Měli bychom jít a,… Neříkej mi takhle, připadám si starý, stačí Robert."
Pouze jsem přikývla a znovu se zcela věnovala prohlídce hradu. Dítě v mém náručí se jen zavrtělo a 
spalo dál. 
Prošli jsme skrz celé nádvoří a zastavili se u dalších dveří, byly o dost menší. Než jsme měli vstoupit, 
dotkl se mého ramene a otočil si mě čelem k sobě.
"Měj se na pozoru! Nesmíš za setmění vycházet z hradu. Nejlepší bude, když nebudeš v této době, 
vůbec opouštět své komnaty. Je to pro tvoji bezpečnost."
Znovu jsem přikývla. 
Objal mě kolem ramen a pomalu jsme vkročili do dveří, které se pomalu otvíraly.

Přijímací sál, anebo hala, byla velká jako nádvoří. Nahoru vedly dvoje schody. Po obvodu této 
místnosti se nacházely, na každé straně od schodů, troje dveře. 
Nahoře byl ochoz, který obtáčel celou místnost a i na těchto stranách byly dveře. Napočítala jsem jich 
patnáct. Na každé straně sedm a naproti konce schodiště se nacházely, největší z nich.

Vzal mě za ruku a vedl do mého pokoje. Po cestě jsem se neustále rozhlížela. Moje "komnaty", jak je 
nazval "Robert". Byly na levé straně, ihned v přízemí.
Dříve, než jsme vešli, zašeptal. "Zavři oči."
Poslepu. Za ruku mě držel Robert a vedl mě dovnitř. Došli jsme k oknu, jak jsem poznala, když jsem 
do něj lehce narazila. Parapet zastudil na mé ruce a já se znovu otřásla. 
Opřela jsem se zády. Pustil mě a zašeptal. "Můžeš je otevřít."
Chvíli trvalo, než si mé oči přivykly přítmí, které panovalo v místnosti. Svítily jen svíce. Zalapala jsem 
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po dechu. Doopravdy to vypadalo jako v pohádce. Ano! Komnaty! To bylo to pravé označení té 
místnosti.
Naproti, byly dveře, nalevo ode mě krb. Vpravo se nacházela postel s nebesy. Na zemi byla položená 
dřevěná podlaha. Jen u postele, byl malý kobereček a u krbu kůže, houně z nějakého zvířete.
Na pravé straně postele, stála kolíbka z  nádherného dřeva. Byly na ni vyřezávaná zvířata. Vlevo byla 
skříňka s knihami a svícen. Mezi tím vším se vyjímala komoda, na které bylo zrcadlo.
Koutkem oka, jsem zahlédla ještě jedny dveře. Podívala jsem se na Roberta a on přikývl.
Stále se synem v náruči, jsem došla ke dveřím a otevřela. 
Byla tam, koupelna.
V prostřed, stála vana, spíš bazén. A po stranách byly skříňky, zapuštěné ve zdi. Všechny jsem je 
otevřela. Byly plné různých lahviček a všeho možného. 
Lehce jsem se usmála a otočila se na Roberta.
"Vypadá to tu nádherně, moc děkuji za to, co jsi pro mě udělal, i pro mého syna. Nevím, jak se ti za to 
všechno odvděčím."
"Už se stalo. Udělej si pohodlí a pak si spolu popovídáme. Čeká tě spousta příležitostí, jak mi vše 
oplatit." Usmál se a vyšel z pokoje.
Jakmile se za ním zavřely dveře. Posadila jsem se na podlahu, nebyla studená spíš naopak, a 
pohladila syna po hlavičce. Po tváři mi stekla slza a já,… 
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11. kapitola

Smrt je, někdy, vysvobozením ze světa plného bolesti

Otevřela jsem oči, byla jsem rozlámaná a všechno mě bolelo. 
No jo, když je někdo blbej a usne na zemi, s dítětem v náručí.
Podívala jsem se na ruce a můj syn Matthew Liam nikde. Můj pohled se točil kolem, až mi padl na 
dětskou postýlku v ložnici, tedy kolíbku. 
Vydechla jsem úlevou a došla k ní. Nahnula se nad syna a políbila ho na čelo. Zavrtěl se, ale spal dál.
Poté jsem se podívala na hodinky a tiše hvízdla, bylo jedenáct hodin. Já spala tři hodiny na zemi a 
nikdo mě neprobudil, no to je úroveň.
Z venku sem, přes otevřené okno pronikal chlad, který mě celou roztřásl. Přistoupila jsem k oknu 
s úmyslem ho zavřít, ale něco mě zastavilo. Nebo spíš někdo. Byl to hlas.
Na nádvoří někdo mluvil, byly to tři mužské hlasy, vypadalo to tak, jako kdyby se hádali.
„Myslíte, že to byl dobrý nápad! Vzít si za ženu vnučku toho,…“
Máte na mysli, Voldemorta?“
Hlas druhého muže se lehce otřásl, byl však dál jistý a také dost podmaniví.
„Ano! Toho mám na mysli. Víte, co po nás bude chtít?“ Jeho hlas byl nalomený, jako kdyby se něčeho 
obával, ale stále z něho zaznívalo něco zajímavého.
Tentokrát mu na to odpověděl hlas mého muže.
„Co máte na mysli? Já si myslím, že všichni vaši „poddaní“, z toho budou nadšení.“
Jejich hlasy zaznívali tlumeněji, jako kdyby začali šeptat, musela jsem se víc naklonit z okna. 
Nečekávala jsem, že mohu něco shodit. S duněním na zem dopadl kus dřeva.
Ozval se jeden z mužů. „Zdá se mi, že nás někdo poslouchá.“
Chtěla jsem se schovat, bylo však pozdě a tak jsem musela nějak zareagovat. 
 „Moc se omlouvám, náhodou jsem zaslechla hlasy a musela jsem se podívat, kdo ruší můj spánek. 
Můj syn by se totiž mohl probudit.“
„Syn?“ ozval se šeptavě jeden z mužů.
Lehce jsem se zasmála. „Ano, syn. Můj muž vám nesdělil, že si mě vzal i se synem.“
Znovu se ozval ten samý hlas. „Kdopak je otec, jestli to není tajemství.“ zněl pobaveně.
„Myslím, že ho neznáte.“
„Ano?“
„Jestli vám to pomůže? Je to, Lucius Malfoy!“
„Malfoy!“ Tentokrát to zaznělo trochu vyděšeně, jen trochu.
„Takže ho znáte.“
„Ano, bylo mi potěšením.“
Zase se ozval ten podmanivý hlas. „Myslím, že mladá paní by měla jít spát, jistě je unavena. I my 
bychom už měli jít.“
„Bylo mi potěšením, že jsem vás mohla poznat. Mohla bych vědět, jaká jsou vaše jména?“
Odpověděl Robert. „Pánově, Lestat a Lupin. Drahá, měla bys jít raději spát. Zítra je poznáš osobně.“
„Děkuji, drahý.“ odpověděla jsem mu ironicky.
Ozval se tichý chechot a pak troje kroky, které mířily do hradu.
„Lestat.“ Něco mi to říká, není to náhodou? Upír, ano, je to upír.
Zavřela jsem okno a vydala se ke své posteli, kde jsem si lehla a přikryla se peřinou. Byla nečekaně 
vyhřátá a teplo, které vydával krb, mě uspávalo.
Poslední myšlenka, která mi proběhla hlavou byla na to, kdo jsou ti dva zač a co tu chtějí.

Probudila jsem se a vyděšeně se rozhlížela kolem sebe, úplně jsem zapomněla na to, kde jsem.
Můj pohled zabloudil na hodinky, byly čtyři hodiny ráno.
Met plakal, musela jsem ho nakrmit.
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Ozval se můj žaludek a já si uvědomila, že jsem naposledy jedla včera ve tři hodiny.
„Co teď?“ zašeptala jsem si sama pro sebe.
Po celém pokoji se rozlehlo hlasité, PUF a pár kroků ode mě se objevil skřítek. „Mobby?“
„Ano paní, co si přejete, paní?“
Zavrtěla jsem hlavou, tohle nemělo smysl. Na co se ho ptát co tu dělá, stejně by mi řekl, že je tu jen 
pro mě.
„Byl bys tak laskav a postaral se o mého syna?“
„Jistě paní, ano, paní. Mobby udělá vše, co si bude paní přát.“
„Děkuji.“
Ohlédla jsem se a uviděla, jak se naklání nad kolíbkou a něco prozpěvuje. Znovu jsem zavrtěla hlavou 
a otevřela dveře, které jsem za sebou potichu zavřela.
Rozhlédla jsem se po okolí a vydala se do jídelny. Měla se nacházet nalevo od mého pokoje.
Ani jsem si neuvědomila, že mám na sobě noční košilku, aniž bych věděla, že jsem si ji oblékala.
Naštěstí byly dveře do jídelny otevřené a já vešla, posadila jsem se na jednu ze židlí. Během 
okamžiku se přede mnou objevilo jídlo a já se do něj dala.

„Mladá paní již vstala?“ Ozval se hlas, který jsem včera večer slyšela.
Zvedla jsem oči a setkala se, se zvídavým pohledem pohledného muže, který mě tím svým 
propaloval. 
„Ano, pane?“
„Lestat, jméno mé. Jsem poctěn, že mohu poznat tak okouzlující mladou ženu. Robert je šťastný 
muž.“
„To si nemyslím.“ odpověděla jsem mu kousavě. 
„Jak slyším, i ráznou.“
Natáhl ke mně ruku a já napřáhla svoji. Jeho stisk byl pevný a chladný.
Nejspíš jsem ho něčím překvapila, protože nazvedl obočí a pak tichým hlasem promluvil. „Možná t 
nevíte, ale já jsem…“
„Upír, ano to je mi jasné.“ skočila jsem mu do řeči.
„Jak?“
„Neposadíte se? Anebo byste si dal něco jiného?“ 
Lehce se usmál a luskl prsty. U jeho ruky se objevil pohár plný rudé tekutiny. Olízl se, přiložil jej ke 
rtům a hladově jej vypil.
„Krev.“ Tentokrát jsem se otřásla a on na to reagoval potěšeným úsměvem.
„Přece jen jsem vás vyděsil.“

Za dveřmi, v uvítací hale, se odehrával tichý, nepříjemný rozhovor.
„Měla by se to dozvědět! Nemůžete ji nechat žít v nevědomosti. Dříve nebo později, se to dozví. Lepší 
bude, když to uslyší od někoho, koho zná!“
„Ano? Je to její přítelkyně, ale on, je váš přítel! Chcete, abych to řekl, i když tím ublížíte i jemu!“
Rozhovor, nyní spíše hádka, začínal nabírat na intenzitě!
„Byl, byl mým přítelem! Za to, co udělal,…“
„Je to přece jen člověk, muž!“
Druhý hlas na to neodpověděl. Jen něco zavrčel a otevřel dveře. Rozrazil je tak, že málem vypadly 
z pantů.
Pohled dvou sedících osob, se zaměřil na nově příchozího, který by tím svým, mohl zabíjet. 
„Co zíráš, upíre!“ vyprskl a lehce se nahrbil.
Vypadal, jako kdyby chtěl zaútočit. Nejspíš si to však rozmyslel, protože na tváři vykouzlil úsměv. 
Nebo něco, co tak mělo vypadat.
Vznikl z toho, ale škleb.
Nadechoval se k další řeči, byl však přerušen tichým, ale rázným úderem na sklo. Otočil se, otevřel 
okno a dovnitř vletěl pták, sokol.
„Evi.“ zašeptala.
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Pohledy tří mužů, se střetly. Jeden z nich, byl nechápavý a podrážděný. Jak to, že já, nic nevím! 
Ostatní dva, vyděšené.
Postavila se a sundala dopis, který měl přivázaný k nožce. Ruka se jí roztřásla, ale dopis stále svírala.

***

Ten chlap, vtrhl dovnitř. Já jen nechápavě zírala. „Co čumíš, upíre!“ zavrčel. Dostala jsem strach, že 
se na sebe vrhnou, ale nově příchozí muž, se uklidnil.
Chtěl promluvit, byl však přerušen úderem na sklo. Otevřel okno a dovnitř vletěl sokol. Evelyn, ho 
dostala ode mě, k narozeninám.
Zašeptala jsem její jméno a dopis převzala. Nechtěla jsem ten dopis otevřít, nemohla jsem. Moje 
tušení, že něco není v pořádku, nabíralo na intenzitě.
Zachytila jsem jejich pohledy, které si spolu vyměňovali.
„Omluvíte mě! Ráda bych…“
Skoro jsem vyběhla do pokoje, kde spokojeně spal, Liam. Posadila jsem se k oknu a dopis otáčela 
v ruce. Odvaha ho otevřít, ze mě vyprchala. Zvědavost však byla silnější, zase.
Hluboký nádech a trhání obálky, bylo jediným zvukem v místnosti, až na spokojené oddychování 
mého syna a tlukot mého srdce.
Zavřela jsem oči a pak je otevřela. Snad jsem čekala, že ten dopis zmizí? Nestalo se tak, a já se dala 
do čtení.

Drahá, Kimberly,

Moc mě mrzí to, že se možná už nikdy neuvidíme. Důvod je jednoduchý.
Tento dopis, jsi měla obdržet v den mé smrti. Anebo kdyby se mi stalo něco neo
ekávaného.
Možná jsme už staré babky, a těšíme se z vnou
at. Anebo ne. Kdo ví?
Ty však, už víš.
Pokud se tak, stalo v době, kdy je má dcera, malé dítě. Chtěla bych tě požádat o to, aby ses o ni postarala.
James mě moc zklamal. Víš, všichni muži jsou stejní. Chtějí syny a ani on není vyjimka. Slyšela jsi o tom, že jeho žena (Stále jeho žena, rozumíš 
tomu? Řekl, že ji už nemiluje. Tak, pro
 ji neopustil!) potratila?  Nebyla to však pravda.
Když se naše štěstí nacházelo na vrcholu, musela nás srazit k zemi. Ten dopad bolel a stále ještě bolí.
Píši ti a přitom roním slzy. Naše, moje dcera, na mě kouká „jeho“ o
ima a já nemohu dál.
Pro
 i on?
Chápeš, já se stále ptám, stále ho miluji. On mi nikdo neodpoví. On odešel a už se nikdy nevrátí. Nerozlou
il se, neřekl nic.
Měla bych kon
it. Chtěla jsem, abys věděla.

Vzpomínej na mě v dobrém.
Tvá přítelkyně, Evelyn.

PS: Nechci pomstu, jen, spravedlnost!
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Dopis dopadl do mého klína, stejně jako hořké slzy, které mi tekly z očí.
„Ten prevít.“ zašeptala jsem a rázným tahem, si setřela slzy z tváře. Měla bych si jít promluvit  
s Robertem. Určitě o tom něco ví. Jak mi to mohl tajit!
Mé pocity, byly rozporuplné, ale hlavně jsem nechápala. Proč to udělal? Vždyť ji miloval, všechno pro 
ni obětoval. Není přece možné, aby se tolik změnil. Za tím bude něco víc, ale co? 
Co když je pod Imperiem!
Hned jsem však tuto myšlenku zavrhla. Toho by nebyla schopná, ani Lily Potterová. Stojí na straně 
dobra. Ne, ta by to neudělala!
Jsi si jistá? Zazněl mi v hlavě zase ten otravný hlásek.
Jistá jsem si nebyla, ale uvěřit jsem nemohla. Copak na to řekne Sirius? Ozval se zase.
Tento hlas zněl provokativně.
„Mobby!“ vykřikla jsem. Za okamžik se vedle mě objevil. „Byl bys tak laskav a pohlídal Liama? 
Potřebuji mluvit se svým manželem!“
„Ano, paní. Jistě, paní. Mobby, to udělá rád.“
V jídelně již nikdo nebyl. Jen sokol, který si to trůnil na jedné z židlí. Vedle ležela rukavice.
Navlékla jsem si ji a on mi sedl na ruku. 
„Co s tebou? Poletíš domů?“ 
Vydala jsem se tedy do kuchyně, kde jsem požádala o kus masa.
„Kde je můj muž! Musím s ním hovořit!“ rozkázala jsem skřítkům v kuchyni. Než však mohl některý 
z nich promluvit, ozval se hlas muže, který mi nebyl ještě osobně představen.
„Pan Rangabe, je bohužel mimo hrad. Má nějaké vyřizování.“ dodal opovržlivě.
„Jaké, vyřizování?“
„Vy asi nevíte o jeho koníčku, že?“ Když poznal, že mu na to nemám co odpovědět, pokračoval. „Rád 
loví, a nejenom zvířata.“
„Koho tedy, loví?“ polkla jsem.
Neodpověděl. „Omlouvám se, ještě jsem se nepředstavil. Jmenuji se Remus Lupin, jak už vám bylo 
řečeno! Co však nevíte, je to, že jsem vlkodlak.“ Nečekal na moji odpověď a pokračoval. „Pan 
Rangabe, je šel lovit. Proto jsem byl nucen zůstat.“
Posadil se vedle mě a dal se do vyprávění. Já jen poslouchala.

***

„Pane, za vámi.“ vykřikl. Bylo však pozdě. Na záda mu dopadla velká huňatá tlapa s obrovskými 
drápy. Protrhla koženou bundu, cáry s ní jen lítaly. Na tělo, se však nedostal. Byl nucen se bránit a 
útočícího vlkodlaka, zabil.
Z celé skupiny, zbyl jen Rangabe, jeho sluha a nečekaně, i upír Lestat.
„Co budeme dělat! Pane! Co teď?“
Byli zahnáni do úzkých. Stáli na úpatí skály, o kterou se rozbíjely vlny. Jedinou možností bylo, skočit.
„Myslím, že je to jasné. Pokud se nemůže odsud dostat, protože si nikdo z hlouposti nevzal hůlku, 
jinak. Musíme skočit do vody.“
„Lestate, myslíte si, že je to nutné!“
„Pokud je všechny dokážete zabít, tak to dělat nemusíme.“ Byl už otrávený, chtěl to skoncovat. 
Vlkodlaci se přibližovali a nebezpečně vrčeli. Lestat, se odhodlal k hrdinskému činu. „Běžte! Já je 
zdržím.“
„To nemůžete!“
„Vy snad ano? Máte ženu a dítě.“
Nic z toho, se však nestalo, protože se jeden z vlkodlaků, odhodlal k útoku. Dopadl plnou vahou na 
Roberta, který měl v ruce pouze nůž.
Oba dva, dopadli na zem. Vlk zakňučel a pustil ho. Po celém břiše, se mu táhla krvavá rána, z které 
vytékaly kusy střev.
Ostatní zavyli a i oni, se pustili do boje. 
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Lestat, zabíjel jednoho za druhým. Jich však byla přesila. Neměli nejmenší šanci. Tři, nyní dva, proti 
celé smečce vlkodlaků. 
Měsíc jasně svítil. Do konce úplňku, zbývalo mnoho času. Nic jim nemohlo pomoci.
„Lestate! Vypadni odsud a najdi pomoc! Moc jsem je podcenil, měli jsme ho poslechnout.“
„Pane, já…“
„Musíš, dělej! Pokusím se je zdržet. Pokud mě zabijí, budou se chtít dostat do hradu. Musíte jim v tom 
zabránit.“

***

„…druhý den, to bylo zase – Hej, Evansová. Půjdeš se mnou na rande? – Ne, nepůjdu, Pottere!“
Nuceně jsem se usmála a pohled mi zabloudil ke dveřím. Čekali jsme na ně alespoň dvě hodiny. 
Nikdo se však neukázal.
„Myslíte,…“
„Vrátí se v pořádku. Nemějte strach.“

Neustále jsem se ohlížela ke dveřím a nervózně podupávala nohou. Vypadala jsem, jako kdybych se 
snažila vyklepat morseovku. Když jsem se ohlédla snad už po stopadesáté, nečekajíc, že by se 
otevřely. 
Rozrazil je, jako velká voda, Lestat. Jeho oblečení bylo celé od krve. Určitě nebyla jeho. V očích se 
mu zračily obavy. Upír, a měl strach?
Zvedla jsem se, ale vlastní nohy mě neudržely a já se znovu posadila. „Co se stalo?“ zašeptala jsem a 
zbledla. Vypadala jsem, jako kdyby mi polili obličej vápnem.
„Robert, zatím je v pořádku, ale,…“ otočil se k vlkodlakovi a pokračoval. „…potřebuje vaši pomoc. 
Přecenili jsme jejich sílu, odvahu a odhodlání.“ přiznal a sklopil pohled. 
Lupin, se samolibě usmál.
Nepoznávala jsem ho. Za tu chvíli, co jsme spolu mluvili, my nepřišel povrchní a ani namyšlený.
„Jistě, rád to udělám. Nevím však jak,…“
Nemohla jsem je poslouchat. Oni si tady budou povídat a zatím můj manžel zemře. „Kde je, jdu tam!“ 
vykřikla jsem autoritativně a přivolala si, Mobbyho.
Stál přede mnou a já čekala odpověď na svoji otázku. „Rychle, není mnoho času.“
„Paní, nemyslím, že je to dobrý nápad.“
„Jsem Voldemortova vnučka. Slíbím jim něco a oni toho nechají“
„Jak myslíte. Zavedu vás tam. Chyťte se mě, a já vás přenesu.“
„Díky.“ zašeptala jsem a otočila se na Mobbyho. „Pohlídej mého syna! Nic se mu nesmí stát, kdybych 
se nevrátila. Musí se o tom dozvědět Lucius Malfoy! Rozuměl jsi.“ Odpovědí mi bylo jedině…
„Ano, paní. Jistě, paní.“ přikyvoval a s tichým, PUK, se přemístil do mě ložnice.
Chytila jsem se upírovy ledové ruky. Také my, se přemístili. I když, za hlasitějšího akustického 
doprovodu.

Objevili jsme se na opuštěné mýtině. Nechápavě jsem se podívala do jeho očí, ano on nechápal. 
Pak se ozval hlas. „Vy jste vnučkou Temného mága?“ Zněl autoritativně, s vrčivým podtónem.
„Ano, jsem dcera Voldemortovi dcery.“
Na to mi odpověděl lehce pobavený hlas, který neznačil nic dobrého. „Buď jste statečná, anebo 
strašně hloupá.“
„Myslím, že postačí, když mi budete říkat, Sarah.“ skočila jsem mu do řeči. „Kde je můj muž! Řekněte, 
co žádáte a já vám to dám.“
Rozesmál se a vypadalo, že s tím jen tak nepřestane. Kolem nás se začali objevovat vlkodlaci. Kruh 
se pomalu uzavíral. „Ten upír musí pryč! Nechceme ho tady!“ zavrčel jeden z těch odvážnějších a 
v očích se mu zablýskalo. 
Vypadal krvelačně.
Odvrátila jsem pohled a podívala se na Lestata. „Jděte! Já se o to postarám.“
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„Poslechni svou paničku!“ ozvalo se zezadu posměšně.
Naštěstí na to nereagoval, pouze mi poslal myšlenku a přemístil se pryč.
„Zmizte!“ zavrčel jejich vůdce a oni odběhli.
„jak to, že se dokážete proměnit bez vlivu úplňku? Myslela bych, že je to nemožné. Ale tady u vás, je 
možné snad úplně vše.“
„Pomáhá nám tohle podnebí a lektvar! Tak, coby jste nám mohla nabídnout? Věděl bych co, ale vy 
byste to nepodstoupila.“ Odmlčel se a po chvíli pokračoval. „Slíbíte nám, že nás nebudou zabíjet. 
Bezdůvodné zabíjení, není správné.“
„Kdo mi může slíbit, že i vy, se budete chovat stejně?“
„Nikdo. Musí vám stačit moje slovo. Pokud vím, znáte se s jedním vlkodlakem. My věříme, že jestli jste 
přáteli, dodržíte svůj slib.“
Přikývla jsem, ale pak mi něco došlo. Něco, co by to mohlo ohrozit. „Mám mezi přáteli i upíra! Nevadí 
to vašim lidem?“
„I kdyby,“ odpověděl mi. „Jsem jejich vůdce. Oni, mě musí poslechnout! Horší je, že je váš manžel 
těžce pokousán. Nejspíš se z něho stane…“
„Vlkodlak.“ skočila jsem mu, neomaleně, do řeči. „Proboha. S tím se on nesmíří.“

***

Moje slova, se vyplnila. (Jak jinak. Jsem přeci ta nejlepší, dokonalá. Úplně ta největší, Mary Sue.) Byl 
stále podrážděný a nevrlý.
Neustále mluvil o tom, že by bylo nejlepší, kdyby vyvraždili všechny vlkodlaky, bez vyjímky, i s ním.
Trvalo dlouho, než se zotavil, ale moje slovo neporušil. Pouze si ode mě vyžádal slib. Pokud budu 
nebezpečný, musíš mě zabít.
Samozřejmě jsem si myslela, že to nehrozí. Jak moc jsem se mýlila, mělo být za několik měsíců jasné.
Nestrpěl ve své blízkosti Lestata. Nedokázal se ovládnout. 
Ten, to nesl dost těžce. Myslel si, že jsou přátelé.
To, že se stal vlkodlakem, všechno změnilo.
Dělal žárlivé scény a někdy byl až neuvěřitelně hrubý. Nikdy mě však neuhodil a ani nepoužil kletbu.
Ano Lupin neměl štěstí. Protože byl jediný vlkodlak, mimo mého muže, v jeho blízkosti. Útočil na něj.
Tak i on, se musel odstěhovat do domu nedaleko hradu.
Robertova nenávist k vlkodlakům neznala mezí. Bylo to horší a horší. Na téma – Vyhubení vlkodlaků, 
dokázal hovořit nepřetržitě hodiny a hodiny. 
Upíři byli také naštvaní. Nelíbilo se jim, že jsme provedli ústupky vůči vlkodlakům. Chápali to jako 
nespravedlnost. Slibovali, že se přikloní k Temnému mágu. Začali útočit na hrad.
Protože byl Robert už skoro zdravý, vydal se k nim.
Co chtěl dělat, to jsem nepochopila, a nebyla jsem jediná.
Šel tam sám.
Vrátil se, ale to jen díky náhodě.
Poznali v něm vlkodlaka a zaútočili. Jeden z upírů, se mu zakousl do krku. Byl na pokraji sil, ale v tu 
chvíli, ho jeden z nich poznal. Byl to Lestat! Náhoda?
Možná, ale nejspíš ho hlídal. Bohužel, neuhlídal.
Jeho život visel na vlásku. Zachránili ho, ale za jakou cenu? 
Díval se na mě, jeho oči prosily. Nemohl mluvit, i dýchání mu činilo potíže. Žádný lektvar ani kouzlo, 
mu nemohlo vrátit jeho předchozí život.
Najít odvahu k tomu, abych splnila slib. Hledala jsem ji tři dlouhé měsíce, až přišel ten den.
Ležel v posteli a dýchal strašně mělce. Z ničeho nic, se posadil a otevřel oči. Promluvil jasným 
hlasem, až mě to vyděsilo. „Sar, musíš to udělat. Musíš, slíbila jsi mi to. Prosím.“
Pak znovu položil hlavu na polštář a jeho oči se zamlžily.
Posadila jsem se a vzala svoji hůlku ze stolku. Poslední měsíc, jsem spala s ním v jeho pokoji. Můj 
syn, měl postýlku ve vedlejším pokoji, naštěstí.
Něco mě zastudilo na tváři. Sáhla jsem si na ni. Moje dlaň byla vlhká, od slz.  
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„Robe.“ zašeptala jsem a pevněji sevřela hůlku v dlani. „Av…“ polkla jsem.
Po dlouhé době taková kletba. Lehce mě to roztřáslo. Chystám se zabít svého muže, kterému jsem 
slíbila… Ano, slíbila.
„Avada Kedavra,“ vyletělo ze mě. A k Robertovi zamířil zelený paprsek, který se vpil do jeho hrudi. 
Otevřel oči a na tváři se mu rozlil úsměv. 
Byl, svobodný. 
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12. kapitola 

Snad už se dozvím pravdu!

Když vystoupila, i s doprovodem v Londýně z letadla, pršelo. Nikdo z jejich známých nevěděl o tom, 
že se má vrátit. A ani jedna osoba nevěděla o tom, že je ze Sarah Kennedy de Rangabe – vdova. 
Dítě, které držela v náručí, sebou zavrtělo a zakňouralo. Políbila jej na tvářičku a rozhlédla se kolem. 
Déšť dopadal v pravidelných intervalech na zem a louže se pomalu zvětšovaly.
„Nikdo neví o tom, že se vrátím?“ otočila se na vlkodlaka.
Ten jen zavrtěl hlavou a otočil se na druhého muže. 
„Paní,“ promluvil druhý muž z doprovodu. „Myslel jsem, že to tak bude nejlepší. Mohlo by to vzbudit 
moc pozornosti. A- .“ 
Žena, ho přerušila důrazným zavrtěním hlavy a vydala se k východu z letiště. Oba muži si vyměnili 
pohledy a přidali do kroku. Dohonili ji, až skoro u východu.
„Nejlepší bude, když se přemístíme. Víte o nějakém bytě, ve kterém bych mohla prozatím bydlet?“ 
otočila se na ně a s otazníky v očích, čekajíc na odpověď. 
Znovu si vyměnili pohledy a pak promluvil Lestat. „Nejlepší by bylo, kdybyste bydlela v mém starém 
bytě. Nikdo o něm neví.“
„Díky,“ zašeptala. „Kam se mám přemístit?“
Přistoupil až těsně k Sarah a odpověď ji zašeptal do ucha. Zachvěla se. „Blízko Buckinghamského 
paláce, počkejte tam na mě.“
Přikývla a poté se ozvalo hlasité, PRÁSK.      
Lestat se otočil na Remuse Lupina. „Někdo z jejich přátel by se měl dozvědět o tom, že se vrátila zpět 
do Londýna.  Víte o někom?“
„Snad… Myslím, že se zná s jedním z mých přátel.“
„Kdo to má být?“ zeptal se ho Lestat se zájmem.
„Black, Sirius Black.“

***

 Bylo to již tři dny, co se Sarah vrátila zpět do Londýna, ale nikdo ji ještě nenavštívil. Doufala, že nikdo 
neví o tom, že je zpět. Hlavně ne Voldemort, nebo Brumbál. 
Jakýkoliv hluk ji vždy vyrušil z přemýšlení o tom, co bude dál. Měla strach, strašně moc se bála toho, 
až se to jeden, nebo druhý, dozví. Všechna její předsevzetí vzala za své. Pomsta, již nebyla její 
prioritou. Smrt jejího manžela, vše změnila.
Vše však nemůže být takové, jak bychom chtěli. Osud si nikdo nevybírá, ten si tě najde, ať jsi kdekoli. 
Svět se mění z minuty na minutu a nikdo neví, co bude zítra.
Stereotyp všedních dnů, byl únavný. Bylo to však něco, co jde tak, jak chceme. Ale jak bylo řečeno, 
vše přijde. A nejspíše v takovou dobu, kdy to nikdo z nás neočekává. 

Seděla v křesle a měla zavřené oči. Usínala. Byla však probuzena ťukáním na dveře. Zcela ji to 
probralo a vyděšeně si měřila dveře. 
Strachem se jí rozšířily oči, ani nedutala. Klepání se však ozvalo znovu, a pak zase. Nyní to již bylo 
bouchání, až se dveře otřásaly. „Kdo je tam,“ zaskřehotala.
„Sirius. Sarah, jsi v pořádku?“
Zavrtěla hlavou, ale z křesla nevstala. 
„Pro Merlina. Sarah, otevři!“ nyní zněl jeho hlas vyděšeně. „Stalo se ti něco? Vím, že tam jsi. Já… Je 
mi líto, co se stalo s Evelyn. Ona-.“
Nedokončil, protože se dveře s trhnutím otevřely. Bohužel to nečekal, opíral se o rám dveří a ruku měl 
na klice, svalil se na zem, přímo pod její nohy.
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„Nemusíš mi líbat nohy,“ zašeptala sarkasticky. „Co se stalo? Co je s Evelyn?“ Tentokrát na něj 
pohlédla vyděšeně, v očích strach.
Postavil se na nohy, oči upřené na podlahu. „Pokusila se zabít Jamese.“
„Cože! To je, nesmysl.“ Vykřikla. „Tohle by určitě neudělala.“ Její hlas slábl a Sarah se rozplakala. 
Svezla se po zádech na podlahu a opřela si hlavu o kolena. 
Z hloubi bytu, se ozval dětský pláč. 
„Matt,“ zašeptala a zvedla se ze země.  Zcela automaticky, zamířila do dětského pokoje a Siriuse 
nechala stát ve dveřích. Vešla dovnitř a vzala syna do náruče. Políbila ho na tvář a přiložila si ho 
k prsu.
Sirius ji následoval, ve dveřích se zastavil a pokračoval v hovoru. „Přistihli ji u něho v bytě. Ohrožovala 
jejich syna, vrátil se k, Lily. Víš o tom?“
Přikývla a on pokračoval. 
„Jmenuje se Harry a já jsem jeho kmotr…“ 
Otočila se na něj. „Tohle mě nezajímá, chci vědět, jaké mají důkazy.“
„Chápu. Lily, ji chtěla zastavit, ale Evelyn na ni použila nějaké kouzlo. Pak namířila hůlku na Jamese a 
… Použila Crucio.“
„Ne!“ vykřikla. „To je lež, tohle by nikdy neudělala.“
„Já to viděl. Byl jsem tam a zastavil ji. Ona by ho jinak zabila. Musíš to připustit,“ přistoupil blíže k ní. 
Věděl, tušil, jak bude reagovat, až uslyší to, co ji musí říct. „Zítra má dostat polibek, v Azkabanu.“
Reagovala přesně tak, jak předpokládal. Vrhla se na něj a začala bušit do jeho hrudi pěstmi. On ji 
objal a nechal, aby ze sebe svoji zlost dostala. Snažila se ho od sebe odstrčit. Po chvíli v jeho náruči 
ochabla a rozplakala se. 
Pomalu ji dostrkal k posteli a přinutil ji, aby se posadila. Vzal od ní syna a položil ho do kolébky. 
Stál od ní jen pár kroků a čekal. Přestala se třást a podívala se na něj. „Posaď se, prosím. Nechci být 
sama, už nikdy. Tohle je fakt úžasnej rok, vdám se, pak ovdovím a teď má moje kamarádka umřít. No, 
není to super.“
„Je mi to líto.“
„Ne tak, jak mě.“

***

Stáli před budovou a tiskli se k sobě, vypadaly jako milenci. Žena, se podívala na muže, on její pohled 
opětoval a povzbudivě stiskl její ruku ve své. Pak se společně vydaly dovnitř, do Azkabanu.
Chlad, který prostupoval celou pevností, pomalu pronikal do jejich těl. Oba vytáhli hůlky, z kterých 
vyběhl stříbrný tvor – patron. Věděli, že ten je ochrání.
U vrat které bránily vstupu do vězení, stál muž. I vedle něj pobíhalo nějaké zvíře. Nezářilo však tak 
silně, jako ta jejich. „Vy jdete navštívit odsouzenou, číslo pět…“
„Má jméno,“ zašeptala žena ledovým hlasem. A zabodla svůj pohled do mužské tváře. „Jmenuje se 
Evelyn.“
Muž se otřásl a přikývl. „Ano. Mé jméno je Peter,…“
Znovu jej přerušila ostrým hlasem, jako břitva. „Nezajímá mě, jak se jmenuješ, ty,…“
I ona však byla přerušena. Sirius silněji stiskl její ruku ve své a promluvil. „Omlouvám se za chování 
své přítelkyně. Dlouho nebyla v Londýně a tak neví, s kým má tu čest. Odpusťte jí to, pane ministře.“
„Cože?“ zasyčela. 
Podíval se na ni varovným pohledem.
„Omlouvám se,“ zašeptala sladce.
Muž se usmál, nejspíš nepochopil, jak byla tahle omluva myšlena. Natáhl svoji ruku a Sarah ji stiskla. 
„Jmenuji se Sarah Kennedy de Rangabe, vdova.“
„To mě mrzí. Tak mladá a již vdova. Já jsem,…“ pokračoval v mluvení, ale ona jej nevnímala. Jediné 
co slyšela z jeho „keců“, bylo, kde je uvězněná Evelyn. „ …dovedu vás tam.“ 
Následovali ho až před celu číslo pětsetpadesátšest. U té se zastavil a mozkomor, který před ní stál, 
se otočil na nově příchozí.
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Sarah se otočila na „ministra“. „Mohla bych s ní hovořit, o samotě, prosím.“ Zašeptala vemlouvavým 
hlasem a ještě se usmála.
On její úsměv opětoval a vzdálil se i se Siriusem. 
Přistoupila těsně k mřížím a zašeptal jméno své přítelkyně. V tom tichu, které prostoupilo celý prostor, 
se i jen zašeptané slovo rozlehlo, jako výstřel z pušky. „Evelyn.“
Z přítmí se ozvalo zachroptění a pak z temnoty vystoupila žena. Spíš, se vyplazila. Její oči ztratily ten 
lesk, který v nich byl, když ji Sarah viděla naposledy.
„Sarah, jsi to ty? Není to jen sen, poblouznění? Nebylo by to poprvé.“ Její hlas zněl, tak, jako kdyby ho 
již dlouho nepoužívala.
„Pro Boha, Evelyn. Co to s tebou udělali?“
Zašeptala. „Jsi to ty.“  Tentokrát zněl její hlas radostně.  „Myslela jsem, že se už nikdy neuvidíme. 
Četla jsi můj dopis? Určitě ano, jinak bys tu nebyla. Postaráš se o moji dceru, že ano.“ Mluvila a stále 
jen mluvila. Když se Sarah chystala něco říct, byla vždy přerušena.
Vypadalo to tak, že se nic nedozví. Po hodině se však rozhostilo ticho, přerušováno jenom dechem, 
který se ozýval snad ze všech stran. Poté se celou budovou rozezněl výkřik. 
„Evi, co se stalo?“
„Chtěla jsem ho zabít. „Rozesmála se. „Spravedlnost, ne pomsta. Zaslouží si, aby zemřel.“ Znovu se 
rozesmála a ztratila se v temnotě.
„Evelyn.“
Nic.
Ticho.
„Evelyn, já tomu nevěřím.“
Znovu ticho.
Výkřik.
Zima.
Všude jen strach, bolest, touha po pomstě, smrt.
Otřásla se a postavila se na nohy. Rozhlédla se kolem sebe. „Evelyn.“ Její hlas zněl vystrašeně. 
Napřáhla hůlku a vyslovila formuli. „Expecto Patronum.“ Nic.
Znovu.  „Expecto Patronum.“ Z hůlky vyběhla jen mlha.
Zima.
Nic nebude jak dřív.
Všichni umřou.
Ticho a chlad.
Stíny se přibližovaly. Chlad sílil. Žena, ztratila veškerou naději. Hůlka jí vypadla z prokřehlých prstů. 
Otočila se kolem své osy. 
Smích. Strašlivý smích ozývající se ze všech stran. „Zabít, zabít,…“ smích. 
Mozkomor se blíží, je čím dál tím blíž a otvírá svá ústa, k polibku.  Pak už nic, jen tma a smích.
Smrt?

***

Probudilo mě ticho. Jsem snad v nebi? 
Byla moje první myšlenka, když jsem otevřela oči a uviděla bílo. Všude kolem mě, byla jen bílá barva, 
která bila přímo do očí. Strašně moc, mi to připomnělo první den ve Voldemortově sídle. Ta sterilní a 
neosobní atmosféra.
Kde jsem?
Bylo první, co mi přišlo na mysl, když jsem se postavila a pomalu došla ke dveřím. Co mě za nimi 
čeká? Kdo tam bude?
Stiskla jsem kliku, a přitom si myslela, že je zamčeno. Připadala jsem si jako blázen, který neví, co ho 
čeká tam, tam za dveřmi. 
Oproti mému očekávání, se dveře otevřely a mně se naskytl pohled na schodiště. Na schody, které 
vedly do přijímacího sálu v Temném sídle. 
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Sestupovala jsem stále níž a při každém kroku jsem se obezřetně rozhlédla kolem. Jakmile zapraskaly 
parkety, zastavila jsem se a obhlídla terén. Když se nic nepohnulo, pokračoval jsem do haly. Sešla 
jsem třicet schodů, které mě dělily od pravdy. 
Ve dveřích, vedoucích do jeho pracovny, jsem se opět zastavila. Než jsem mohla otevřít, dveře se 
samy otevřely a do mých očí se díval,…
„Sarah, co ty tady?“
„Malfoyi? Na to samé bych se mohla zeptat já.“ Nepříjemně jsem se na něj zašklebila. „Ty jsi věděl o 
tom, že tady budu?“
„Ne.“sklopil oči. Takhle tě neznám. „Je to jen náhoda. Jak se daří Matt…“
Naši smysluplnou konzervaci přerušil ledový hlas hostitele. „Luciusi, myslím, že bys měl odejít. Musím 
se Sarah, něco projednat.“
„Jistě.“odvětil a nešťastně se na mě usmál. „Omluvíte mě.“uklonil se a byl pryč.
Nevěřícně jsem zírala na jeho vzdalující se záda a nešlo mi do hlavy, jak se mohl tak změnit. 
„Co se stalo za tu dobu, co jsem tu nebyla! Nechceš mi to vysvětlit?“ otočila jsem se na svého 
dědečka. 
Nestál již ve dveřích, ale seděl na svém křesle. Pokynul mi, abych se posadila. „Díky, já raději 
postojím. Měla bych,… Kde jsem se tu, jak to, že jsem tady? Byla jsem v Azkabanu. Co je se, 
Siriusem?“
„Ale? On tam byl s tebou? O tom se mi ministr nezmínil. Nevadí, mohla bys mi poděkovat za to, že 
jsem ti zachránil život a ne mě tu napadat.“mluvil. 
Stále jen něco mluvil, ale já ho nevnímala. Co se sakra stalo? Jak to, že sem tam objevil. Jak to, že mi 
zachránil život, když nevěděl o tom, že tam jsem. Něco mi na tom nehrálo. Omyl. Nic mi na tom 
nesedělo.
„Vypadá to tak, že mě nevnímáš. Měla by sis odpočinout. Delší pobyt s Mozkomory, duši nesvědčí. 
Jen bych se chtěl zeptat, kde je Liam?“
„Ano? Po tom ti dědečku nic není. Celý rok jsi se na něj a ani na mě, neptal. Tak proč ti to teď leží na 
srdci? Promiň, ty přeci srdce nemáš.“ Usmála jsem se jeho reakci.
Zíral a nenávistí se mu zúžily oči. Začala se projevovat jeho pravá tvář, kterou jsem zpočátku 
neviděla. Dlouho mi trvalo, než jsem pochopila o, co mu jde.  Ještě, že mi to došlo dřív, než bych toho 
mohla litovat. 
Nehty zarýval do desky stolu. 
Zavřel oči a zhluboka se nadechl. Snad počítal do deseti? Několik okamžiků trvalo, než je otevřel a 
křečovitě se usmál. Zašklebil. 
„Dobře, nevadí.“odmlčel se. „Určitě je v dobrých rukou, Kdybych věděl o tom, že tvůj muž zemřel, jistě 
bych se ti ozval. Nechtěl jsem rušit vaše společné chvíle.“
Zvedl se od stolu a došel k oknu. Opřel se a chvíli bylo ticho. Pak se otočil a díval se na mě. Do očí. 
Chtěl se mi, sakra, dostat do hlavy. Tohle však byla ta pověstná poslední kapka.
„Co si sakra myslíš! Ty se mi chceš přehrabovat v hlavě! Po mých myšlenkách, je ti, velký hovno. 
Jasný!“ Zlost ze mě jen čišela. „Proč jsi byl sakra v Azkabanu!“
„Holčičko, takhle se ke mně chovat nebudeš.“pronesl ledově. „Půjdeš do svého pokoje, nesnesu 
žádné odmlouvání, a až se uklidníš, tak si promluvíme. Nenuť mě, abych použil hůlku. Jeden z nás, by 
toho litoval. A musím tě upozornit, že já bych to nebyl. Jsi v nevýhodě.“ 
To mě bylo jasné. Já u sebe neměla hůlku a s kouzlením to už delší dobu nebyla žádná sláva.  A on, 
on byl ten nejodpornější kouzelník na světě. Neštítil se použít ničeho a nikoho, pro svůj prospěch. Jak 
už několikrát prokázal. A také, kouzlit uměl jako jeden z mála.
Sklopila jsem hlavu a posadila se na židli, která stála naproti té jeho. 
„Jsem v klidu a,… Omluvám se, že jsem se nechala unést. Je to neodpustitelné a nevychované. 
Doufám, že mi odpustíte, pane.“ Zvedla jsem hlavu a podívala se do jeho rudých očí. Ano, zas byly 
rudé. 
Usmál se na mě a posadil se na své místo. „To jsem rád, že jsme si rozuměli. Nejlepší bude, když ti 
ukážu, co se stalo v Azkabanu. Jsi připravená?“
„Ano.“
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Mávl hůlkou a na stole se objevila miska. Myslánka. 
Postavily jsme se a on vytáhl lahvičku, ve které byla vzpomínka. Odzátkoval ji a vylil do kamenné 
misky. Až ji naplnil až po okraj, položil skleničku na stůl a natáhl ke mně ruku. „Pojď.“

***

Sirius Black, se probudil. Všude kolem něj jen temnota, nic víc. Postavil se a rozhlédl se kolem, jeho 
nohy bohužel selhaly a on se zhroutil k zemi. Chytl se za hlavu, třeští mu, ale nemůže si za nic na 
světě vzpomenout proč. Vše, co se do této doby stalo, má jako by v mlze. 
Sedá si zpět na zem, pokládá hlavu do dlaní a snaží si vzpomenout.

Muž stojí se ženou před branami Azkabanského vězení. 

Opět ten samý muž, stojí v pevnosti vedle ministra a povídají si o něčem důležitém. Sirius, se otáčí,  
zdá se mu, jako kdyby něco slyšel. „Pane ministře, měl bych se jít podívat za svojí přítelkyní. Mám 
takový pocit, jako kdyby,…“ zbytek jeho slov zanikl v stenu.
„Je mi líto,“ je to poslední, co slyší.
Nad jeho, prozatím, bezvládným tělem stojí dvě postavy. Jednou z ní je ministr a ten druhý – 
Voldemort!

„Do prdele!“ vyklouzlo Siriusi Blackovi z úst. „Tak to jsem v mega bryndě. Jestli tohle přežiju, tak 
podám žádost o medaili za zásluhy anebo o okamžité propuštění. Stejně by mě ale zajímalo, co se 
mnou ten hajzl zamýšlí. Jak to, že jsem,…“
„Drž už tu špinavou hubu!“ ozval se, za dveřmi, známý hlas. „Krvezrádče!“ nenávistně. 
Muž se, i přes závažnost celé situace, uchechtl. „Moje milovná sestřenka, co ty tady? Snad mě 
nechceš mučit? Hmmmm, nebo mě zabiješ?“
„Ráda bych, ale neupřu svému pánu tu zábavu, aby tě mohl potrestat za tvoji opovážlivost. Za to, že 
sis dovolil sáhnout na jeho krev.“ Rozesmála se šíleným smíchem. „Mohla bych si s tebou pohrát,…“ 
Ticho!
Šepot!
„Otevři ty zatracený dveře.“ Nesouhlasné bručení. „Hned!“
„Pán řekl,…“
„Crucio!“
Odporný řev se začal rozléhat celým sklepením. Trvalo to nekonečně dlouhou dobu. Pak se ozval 
šepot a pak odpověď, která byla neslyšně vyslovena. Dveře se, se skřípěním otevřely a vězni se 
naskytl pohled na černě oblečenou ženu. Její havraní vlasy vlály v neviditelném větru, snad ve hněvu. 
„Vypadáš naštvaně,“ vypadlo mu z úst dřív, než se zamyslel nad významem svých slov. „Dnes ti to 
sluší,“ posměšně.
„Ty,…“
Muž se opřel zády o zeď, na tváři se mu rozlil povýšený úsměv. Stále stejný i za prekérní situace. 
„Ano? Co bys mi ráda sdělila, sestřenko?“
„Vzkaz. Crucio!“
Několik okamžiků na to, následovala další kletba, tentokrát do zad ženy, která se sesunula k podlaze. 
Kroky, které se blíží, jsou ženské.
Sirius se, s vypětím všech sil, nazvedl v loktech. „Ty?“ zašeptal a v bezvědomí zavřel oči.

***

Sarah a Voldemort, se objevili v špinavé místnosti. První, čeho si mladá žena všimla, byl muž.  
Zavrtěla hlavou a podívala se na svého průvodce. „Co tady dělá, on?“ ukázala prstem na muže, který 
se jako by na zavolanou otočil a podíval se tím směrem, kde oba stáli. 
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Dívka se chytila za pusu a ohlédla se také. V rohu místnosti leželo tělo malého chlapce, nehýbal se,  
nedýchal. Nebo snad? 
Muž udělal dva kroky a poté se rozběhl k nehybnému tělu, vzal jej do náruče a přemístil se i s ním, 
neznámo kam. 
„Co to sakra, mělo znamenat? To byl,…“
„Ano, byl to tvůj bratr.“
Zavrtěla hlavou a opřela se zády o dveře, které se nacházely za ní. „Vždyť,… Já,… Viděla jsem ho… 
umírat. On, byl… Nemožné!“
„Pojď,“ chytil ji za ruku a celý svět se s nimi zatočil. Objevili se na mýtině, před nimi se tyčila velkolepá 
stavba, sídlo rodu …“
„Avery? Jak je to možné? Kde je tedy můj bratr?“ Podíval se na ni, nepromluvil, ale ona pochopila. 
„Jack! On je můj, … bratr.“
Celý svět se opět začal točit,…

Dívka, se posadila zpět do křesla. Lépe řečeno – svalila se do něj a položila hlavu do dlaní. „Tohle ne,
… Proč se to stalo?“ slzy ji kanuly po tvářích, nikoho nevnímala. Temný pán, se samolibě usmál a 
otočil se k Sarah zády. Jeho pohled se zabodl do zahrady a začal myslet na to, co udělá s tím 
zrádcem. Co, s Blackem!
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13. kapitola

Rozplétání klubka lží a intrik

Sirius Black, otevřel oči. Hned si však před ně položil ruce, protože by jej ten žár, který vydávalo 
slunce, jistě oslepil. Převalil se na levý bok a oči nechal zavřené. Bolelo jej celé tělo, ale nemohl si 
vzpomenout proč. Když se dotkl hlavy, ta bolest.
Podíval se na dlaň, zatmělo se mu před očima. 
Krev.
„Sakra, ta bolest!“ zařval a snažil se nahmatat hůlku. Pamatoval si, že ji měl naposled,… „Já idiot, kde 
jsem tu zpropadenou hůlku nechal!“ vykřikl. Chytil se za hlavu, stoupl si a vydal se do koupelny.
Celou cestu mu vrtalo hlavou, jak se dostal domů a kde je Sarah. Poslepu došel k umyvadlu a pustil 
ledovou vodu, párkrát si jadrně zanadával a pak se posadil na hranu vany.
Vzpomeň si, co se stalo! Byl jsi se Sarah – v Azkabanu a pak, pak? Cissa, co tam sakra dělala a proč 
napadla svoji sestru. Proč,…
„Sakra,“ okřikl se nahlas. „Samé otázky a odpovědi žádný,…“
Pláč.
Sirius se nechápavě rozhlédl kolem sebe, poté však zavrtěl hlavou. „Jen se ti něco zdálo,“ uklidňoval 
se. Vzal si ručník a hodil si jej na hlavu. Opatrně si třel bolavou hlavu a zároveň si vysoušel vlasy. 
„Zatracená práce,…“
Pláč.
Teď si myslel, že mu snad přeskočilo. Co by dělalo u něj v bytě dítě. Dítě! Rozběhl se do obývacího 
pokoje a tam v postýlce,… Šklebilo se na něj malý dítě, mimino. 

***

„Liam!“ vykřikla a posadila se na posteli. Celé tělo měla v jednou ohni, hlava i oči jí bolely. Celou noc 
plakala a myslela na to, že tam někde, je její syn, její všechno. „Nenávidím ho, nenávidím,“ udeřila 
pěstí do peřin a vyskočila na nohy.
Jako běsnící furie, přiběhla k oknu a vyhlédla z něj na černotu venku. Oči se jí opět zalily slzami, 
rozhodným tahem je však setřela. „Za to mi zaplatíš!“ opět udeřila pěstí, tentokrát do okenního rámu a 
svezla se na zem.
Musela myslet, něco z toho, co viděla, jí nedávalo smysl. Něco, ale ona si nemohla uvědomit co. A 
pak, pak jí to došlo. Jednotlivé dílky skládačky se spojovaly, až dávaly ucelený obraz toho všeho.
Pochopila, že i ona se zapletla do klubka lží a intrik. Doufala, že přijde na to, jak se z toho dostat. 

Hodiny ubíhaly a mladá žena stále seděla na zemi, pod oknem. Hlavu v dlaních, opět přemýšlela. 
Musím se odsud dostat. Musím!
Zvedla se a vydala se do koupelny, kde jí pohled padl na obraz, který se odrážel ve skle zrcadla. Ten 
odraz, připadal jí tak cizí, jako kdyby se dívala na někoho, koho nezná a ani neznala.  
Před očima se jí odehrával celý ten odporný a hrůzný scénář, kterého byla ona přímou aktérkou. To 
ona to začala a musí to i skončit.
I když,…

***

Jak to vlastně celé bylo? Chcete to vědět? Chtěli byste se dozvědět, kdo a hlavně proč, zničil život 
tolika lidem? Jste si jistí, že právě vy máte právo se to dozvědět?  
Myslíte si,… Právě teď máte šanci, abyste mohli posoudit, zda jste to tušily anebo jste byli úplně 
vedle?
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I když, nemohu vás zahltit informacemi, které by vás mohly i zabít. Ne, budu vám to podávat po 
kapkách, jako ten nejsilnější lék. Provedu vás celou sítí, kterou splétali ti, o kterých byste ani 
nepředpokládaly. Anebo?  
Věděli jste to již dopředu?
Držíte se? Dobře, začínáme!

U stolu seděl postarší muž, který mluvil na svého syna. „Gabrieli?“
„Ano otče?“ Ozval se opálený asi osmnáctiletý chlapec znuděně. Už ho to nebavilo. Neustálé rozkazy, 
které musel plnit. Vždyť je už dospělý a otec by si to měl uvědomit.
„Co budeš dnes dělat?“
Chlapec znuděně protáhl obličej a dal se do žvýkání. Byl to jeden z jeho zlozvyků, které jeho otce vždy 
znervózňovaly.
„Mohl bys vytáhnout z pusy ten hloupý mudlovský vynález?“
„Ale tati. To není jejich vynález, my ho máme taky. To nevíš? No teda. Ty taky něco nevíš. Já jsem si 
myslel, že víš všechno.“
Starší muž složil ruce a provrtával svého syna pohledem. Nebyl to ten vždy laskavý pohled. Ten si 
nechával jen pro své oblíbené žáky. Ten nepatřil jeho synovi. Ale jim.
„Dnes půjdu na Příčnou. Chci si tam koupit nějaké knihy a pak večer půjdu s přáteli na oslavu Larryho 
narozenin. Víš, on slaví osmnáctiny, a já tam nesmím chybět.“
„Ano. Jistě.“ odpověděl mu roztržitě jeho otec.
No jasně. Ani mě neposlouchá. Proč chce něco vědět, ale stejně mě nevnímá. Pomyslil si jeho syn. 
Dojedl, zvedl se od stolu a vydal se do svého pokoje. Vystoupal až nahoru a hlasitým prásk zabouchl 
dveře, které se málem rozletěly.
Jeho otec, který četl noviny, se při čtení opotil.
To co se dočetl, mu vyrazilo dech.
 
Našlo se několik mrtvých těl, která nesou známky použití jedné ze zakázaných kleteb. A tou je 
ta nejhorší – Avada Kedavra.
Nikdo neví, kdo tuto kletbu použil, ale nechává si prý říkat Lord Voldemort.
 
Jeho syn však neměl ani tušení co se děje. Nic jiného, než zábava ho nezajímalo. Chtěl, aby se 
k němu chovali jako k dospělému, ale sám se jako muž nechoval. 
Stále to byl malý chlapec.
Převlékl se do džín a trika s krátkým rukávem, které nechalo vyniknout jeho svalnatým rukám. Džíny 
těsně obepínaly jeho stehna.
Holkám se líbil, ale on si ještě žádnou nevybral. Všechny byly pro něho tak moc tuctové. Žádná 
nesplňovala jeho, přísné požadavky. 
To se však mělo dnes změnit.
Sešel schody. Šel pomalu, aby se nemusel rozloučit se svým otcem. 
Který na to ani nečekal. Za ty roky byl na chování svého syna zvyklý.
Pouze, když uslyšel klapnutí dveří, zakroutil hlavou a pokračoval ve čtení novin, které byly plné 
děsivých událostí. Událostí, které měli změnit svět. Nikdo o tom však neměl ani tušení.
Měl schůzku, ale ne s kamarádem, ale s holkou. Byla to taková schůzka naslepo, ale on to nevěděl. 
Mělo to být překvapení.
Ta tajemná dívka byla obletovaná a oblíbená.
 
Tou samou dobou na jiném místě se odehrával podobný scénář.
 
U stolu seděla pohledná dívka. Mohlo jí byt tak osmnáct let.
Naproti ní seděl muž.
Nebyl starý ani mladý. Podle toho, jak vypadal, se toho moc určit nedalo. Ale dříve byl určitě krásný. 
Tak krásný jako jeho dcera.
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„Médeo Meredith Riddleová. Co budeš dnes dělat?“
Jeho dcera na něj pohlédla, ale ihned sklopila zrak. Nemohla dopustit, aby se jí, zase, hrabal v hlavě. 
Už jí to nebavilo.
„Chtěla bych se zajít podívat na Příčnou. A pak mám domluvený sraz s Elison Whitteovou. Slaví dnes 
svoje osmnácté narozeniny.“
Doufala, že bude moci jít. Slíbila to svojí nejlepší přítelkyni. Jediné, kterou měla.
„Jistě. Můžeš jít. Doufám, že jde o tu slečnu, která je dcerou pana ministra.“
Dívka přikývla a její otec se samolibě usmál.
Vše jde podle plánu.
To bylo jediné, na co myslel.
Jeho dcera se zvedla od stolu. Omluvila se a vystoupala třicet schodů do svého pokoje. Potichu 
zavřela dveře, které zakouzlila tak, aby neprošel sebemenší hluk a třískla skleněnou vázou o zem.
Pak se posadila na zem a rozplakala se.
 
Mezitím si její otec spokojeně rozložil noviny a dal se do čtení, těch nejlepších novinek. Dočetl se to 
samé jako starší muž. Jeho reakce však byla úplně jiná.
Byl nadšený a spokojený jako již dlouho ne.
Nyní celý svět pozná, kdo je to Lord Voldemort. Budou mít obavy jen vyslovit toto jméno, které bude 
budit strach.  Mudlové všech zemí, těšte se. Zamumlal si pod vousy, které neměl, a dal se s novou 
chutí do jídla.
 
Nachystala si vše potřebné a sešla schody.
Rozloučila se, se svým otcem. Otevřela dveře, potichu je zase zavřela a vyšla. Doufala, že dnes 
konečně pozná něco dosud nepoznaného.
Kamarádka ji pozvala, aniž to Meredith tušila, na schůzku s tím nejvíc obletovaným krasavcem.
 
Určitě však ani jeden z nich netušil, že to bude schůzka, která změní život všem. Každý patřil do 
jiného světa a rodič ani jednoho z nich nebude mít radost ze spojení těchto rodin.
Jeden ze Zmijozelu a druhý z Havraspáru.
Otcové však každý na jiné straně.
Na straně dobra a zla.
 Oba dva přemýšleli nad tím, proč jejich přátelé slaví narozeniny již tři měsíce dopředu? Na nic však 
nemohli přijít.
Dívka přišla na místo setkání. Nikde však svoji kamarádku neviděla. Posadila se pod slunečník u 
cukrárny a čekala.
Chlapec přišel nedlouho po ní. Také se posadil a rozhlížel se všude kolem.
Pak jim oběma padl do oka ten druhý.
Dívka se usmála a chlapec její úsměv opětoval. Pak, jako by se domluvili, oba dva se postavili a 
vydali se naproti.
Zastavili se jen pár kroků od sebe a oba natáhly ruku, kterou si stiskli.
On se představil jako první, ona ho následovala.
Sedli si vedle sebe a pozorovali se navzájem. Ani jeden nemohl spustit pohled z toho druhého.
A tak se zrodila láska, které mohla spojit dva nesmiřitelné světy. 
Ale opak byl pravdou.
Tato láska, nejenže tyto světy nesmířila, ona je rozeštvala proti sobě v ještě větší míře než by kdo 
mohl tušit.

***

A dál? Jak to asi bylo dál? Chcete to vědět? Tak dobře, pohodlně se usaďte a poslouchejte.
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Svatba, která se několik let poté odehrála, byla velkolepá a šťastná, pokud nepřišel jeden 
z otců a tím začala hrůza, jakou si ani jeden z nich nedokázal představit.

Byla to přenádherná událost. Snoubenci, Gabriel a Meredith, se šťastně usmívali. Svědkové, kterými 
nebyl nikdo jiný, než Larry a Amanda, se drželi za ruce. Byly to nádherné a spokojené dvojice, dokud 
nevešel on.
Zrovna v tu chvíli, co mělo být vysloveno, jestli někdo nesouhlasí se spojením tohoto páru. Kroky se 
rozlehly kostelem a pohledy všech se stočily na nezvaného hosta.
„Otče?“ vyklouzlo vyděšené dívce z úst.
Jeho oči ji probodávaly, nepromluvil, jen stál a zíral. Jeho rudé oči se otočily na snoubence jeho dcery. 
Byla v nich jen jedna otázka. „Kdo jsi, že si žádáš mou dceru! Ty, červe!“
Dívka pevněji stiskla ruku toho, koho milovala a pohledem plným pohrdáním se zabodla do otcových 
šarlatových očí. „Nemůžeš rozhodovat o mém životě,…“ zašeptala. Gabriel silněji sevřel její ruku ve 
své a opětoval jeho pohled. Dívka pokračovala, tentokrát pevnějším hlasem. „… jsem plnoletá a mohu 
rozhodovat o svém životě. Ty, na to nemáš právo. Už nejsi můj, otec.“
„Jak,…“
„Pane, myslím, že vše již bylo řečeno. Nezapomeňte, jste v domě páně. Bůh,…“
„Co je mi do nějakého boha, já,…“
Nedořekl. Síla, které chránila kostel, jej bez milosti vypudila ze zasvěcené půdy, jako ďábelské plémě.
Dívka i muž, se otočily zpět k oltáři a obřad mohl pokračovat, jako kdyby nebyl přerušen.

Dvojice tančící na parketě byla do sebe zaklesnutá tak, jako kdyby měl nastat konec světa. Svědkové 
seděli na svých místech a objímali se. Oba věděli, že je to naposled, co jsou spolu. O jejich životě již 
bylo předem rozhodnuto. Ona se měla vdát za nenáviděného muže a on se měl vrátit tam, odkud 
přišel.
Kdyby věděli, že osud si s nimi zahraje jinak. Snad by bojovali, bojovali by za svoji lásku a snad by i 
zvítězili. Ale, na, kdyby, se nehraje.
Larry, vytáhl ženu svého srdce na parket. Šeptali si slova lásky a věrnosti, alespoň v myšlenkách. Ona 
netušila, že pod jejím srdcem bije srdce dítěte a on netušil, že je otcem. 

***

Dál? Jak to celé pokračovalo? Proč vlastně zmizel malý chlapec z povrchu zemského? Proč se 
vlastně matka, stala vrahem? Proč tolik dětí nepoznalo své pravé rodiče?
Tolik otázek, ale odpovědi žádné. Nebojte, dočkáte se, již brzy. Nebuďte nedočkaví.

Svatba. 
Opět.
Nemůže se však nic lišit tolik, jako tyto dvě svatby. Tady se nikdo netváří šťastně, tady lze vidět jen 
ztrápené obličeje.
Plno slov, ale nikdo jim nevěnuje tolik pozornosti, jak by si zasluhovala. Ne, tady ne! Tady není prostor 
na lásku a porozumění.
…
Otočil se a pomalým krokem se vydal pryč.
Ve dveřích se naposledy otočil. Stála tam a dívala se na něj, ne na svého muže, ale na něj. Po tváři jí 
stekla slza,…
Na nic nečekal a vyběhl ven. Musel to ze sebe dostat. Mlátil kolem sebe a pak se přemístil, do svého 
bytu na kraji Londýna.
Ještě, než usnul. Zdálo se mně, jako kdyby slyšel své jméno.
„Larry,…“
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Svatební lože, dívka smáčí slzami polštář. Muž, kterého si vzala, brzy bude zde a ona. Co udělá? 
Nemůže, nechce. Ne, to nejde. Nebude už lhát, strach je všude kolem.
Vzala si ho, myslel si, že otcem je on. Lhala mu do očí, lhala muži, kterého milovala. Omyl. Miluje ho a 
nikdy nepřestane.
Dveře se otvírají a ona se krčí strachy.
Polibky, hlazení,…
Třese se, snaží se ho od sebe odstrčit. Ne, je příliš slabá. Musí. Nesmí žít ve lži.
Vyskočila na nohy, třese se, ale říct to musí. „To dítě,… Nečekám tvoje dítě, je někoho jiného.“ 
Přikrčila se a čeká na ránu, která nepřichází. Zvedá zrak, jeho oči, plné nenávisti. V ruce svírá hůlku a 
na rtech má kletbu.
Usměje se a přitahuje si ji k sobě. „Za to zaplatíš,“ trhá z ní šaty. Nemůže se bránit, je slabá, těhotná, 
bez hůlky, bez možnosti ochrany. Když si ji bere, nedívá se na city a ona? Ona nic necítí. Polyká 
bolest a ponížení a on? Usíná s úsměvem na tváři. Dokázal jí, kdo je tu pánem.
I ona usíná, se jménem na rtech. Vyslovuje jeho jméno, jméno otce svého dítěte, které nepozná 
mateřskou lásku a ani lásku svého otce. Nikdy nepozná ty, kteří mu dali život. „Larry,“ jemu patří 
poslední vzpomínka a sen toho dne.

Druhý den k ránu, jeho oči se rozlepují, šmátrá kolem sebe, ale ona tam není. „Ta děvka,“ vykřikne. 
„Kdyby věděla, že jsem si ji pojistil.“ Stačí jediné slovo a muž se přemisťuje za ženou, která mu slíbila 
věrnost.
Její oči se rozšíří poznáním, stačí několik kleteb a žena se svíjí v bolestech. Ve svatebních šatech, 
proč je má na sobě, proč?
„Crucio,“ poněkolikáté. Ona už nepočítá, on ani počítat nezačal. Vyrušení, pohrdavý pohled a pak jen 
zvuk přemístění. 

„Vypadá to s ní velmi špatně. Našli ji v bezvědomí, ležela ve svatebních šatech, v blátě. Někdo na ni 
použil Cruciatus. Pane, musíte být silný, řekla nám. Jediné, co řekla, bylo… Vaše jméno a také, že to 
dítě,… Čeká vaše dítě.“
Položil hlavu do dlaní a rozplakal se, poprvé a doufal, že i naposled. (V této době.) Stiskl její ruku a 
políbil ji na dlaň. Lehce se zachvěla, neprobudila se.
„Larry. Měl by ses uklidnit. S tím se nic nedá dělat, už se neprobudí.“
Vykřikl. Tu zlost, kterou v sobě dusil. Musel si ji na někom vylít. I když to bude někdo nevinný, to mu 
v té chvíli bylo jedno. Dítě ho nezajímalo, proč o ni musel přijít. „Mlč. Sklapni. Stejně je to tvoje vina. 
Jsi spokojená, nic ti nechybí. Máš moc, lásku a dítě,…“
„Máš nás, jsme tvoji přátelé.“
Vyskočil na nohy a rozhlédl se kolem,…

„Crucio!“
Muž se svíjel v bolestech na zemi.
„Crucio! Stále nemáš dost! Myslíš, že trpěla? Tobě se to určitě líbilo. Nemám pravdu? Co, křičela a 
prosila o milost?“
Sklonil hůlku, ale jen na chvíli, nahnul hlavu na stranu a sledoval jeho výraz.
„Chceš zemřít? Sectusempra!“
Velký krvavý šrám, se mu táhl po břiše. Byla to hluboká rána, bylo vidět vnitřnosti,… Znovu a znovu 
vyslovoval to slovo. Stále dokola, až z muže nezbylo nic, jen kusy masa a krev. Krev všude kolem.

„Přidej  se  k nám.  Takové  jako  ty  potřebujeme.  Pán  bude  jistě  spokojen.  Přijímáš  naši  nabídku? 
Nebude se opakovat.“
„Ano. Nemám co ztratit.“
„Co tvoje dcera!“ Ozval se hlas v jeho hlavě.
Ignoroval ho.

96



„Avada Kedavra.“
„Prosím, ne. Je to ještě dítě.“
„Avada Kedavra.“
„Zabijte, mě.“
„Na tebe taky dojde.“
„Avada,…“

Sedí na posteli, zírá do prázdna, v jedné ruce sklenici, v druhé láhev. Sklenice letí do kouta a hrdlo 
láhve, mizí v hrdle zničeného muže.
Všude je cítit puch. Prach a špína. 
Má velké kruhy pod očima, vypadá a je nevyspalý.
Klepání. Nikdo neodpovídá. Klika se pohnula a někdo vstoupil. „Larry! Pro Merlina, co se to s tebou 
stalo.“
„Gabrieli?“ Zašeptá zmateně.
Postel se prohnula pod náporem dalšího těla. „Jo. To jsem já. Kamaráde, co je s tebou? Jdeš mé dceři 
za kmotra. Pojď.“

***

Tak, co si myslíte? Tohle vám již bylo předloženo. Tohle jste již měli šanci se dozvědět. Už víte, kdo za  
tím stojí? Stačí vám to anebo to chcete slyšet dál?
Dobrá. Varovala jsem vás. 
Rodina. Co si o ní myslíte? Měla by tu být pro nás. Oni, by nás měli chránit, milovat. Je tomu, ale tak  
vždy? Moc je všude a lidé jsou slabí na to, aby bojovali s pokušením. Snazší je, se toho zbavit. Proč 
vidět to, co by nás mohlo změnit.

Několik mužů stojí pospolu, jejich černé hábity splývají s temnotou a tváře jim halí masky. V jejich 
středu se objevuje muž. Nejspíš vůdce, jak lze poznat z jejich reakce na to, když promluví. „Kdo mi 
přivede  mého  vnuka,  bohatě  se  mu  odměním.“  Smích  a  poté  následuje  několikanásobný  zvuk 
přemístění.
„Idioti, všech se jich zbavím. Nikdo nesmí vědět o tom, že mám dědice, chlapce. Ne, dívku,“ poslední 
slovo vyplivne z úst, jako kdyby to byla nadávka.

Od toho dne, kdy jim slíbil odměnu, uběhl již týden, než se objevil jeden, který řekl: „Vše se již rozjíždí, 
stačí nějaké peníze a,…“
„Dobrá, jakmile uvidím toho chlapce, peníze dostanete.“ 

„Avery, vím o tom, že bys rád dědice. Mám informace, že v nějakém skladišti drží dítě. Vím o něm vše, 
i já bych rád,… Bohužel, ty máš ženu a,… Vem si to dítě, schází mu několik hodin života, když to 
nezvládneš,… Nepřej si mě naštvat,“ zasyčel.
„Ano, pane. Děkuji, pane. Je to pro mě ctí, že,…“
„Hned!“

***

Je možné, že je někdo tohohle schopný? Lze pochopit  někoho, kdo zničí  tolik  životů a přitom jej  
netrápí výčitky svědomí. Má ten člověk srdce anebo se již člověkem nazývat nedá?

„Larry, já už nemám sílu. Proč jsou lidé tolik zlí? Vždyť my,… Nic jsme jim neudělali, nikdy jsem,… 
Musí existovat něco,…“
Její manžel přistoupil k ní. V náruči drží dítě, dceru. „Meredith, co tvůj otec? Mohla by to být cesta. 
Vím, že jej nenávidíš, ale,…“
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„Máš pravdu.  Já  se  jim  pomstím.  Co  je  s Larrym? On přeci  patří  k nim.“  Jeho  přikývnutí,  ji  jako 
odpověď stačí.
 
„Larry. Já, my,… Chtěli bychom se přidat k němu. Vyřídíš to? Jen řekni, že jsem Lewis. On, nesmí 
vědět, kdo jsem.“
Přikývl a na nic se neptal. Věděl, co se stalo. Nemělo se stát, ale stalo.

***

Šklebilo se na něj malý dítě, mimino. Sirius Black, se posadil na postel. Dítě v jeho zorném poli, na něj 
kulilo očka, plakalo a řvalo jako siréna. Co s ním, já přeci nevím, co takový děcko, potřebuje. Vyskočil 
na nohy a praštil se do čela. „Elison, jasně.“ vykřikl. Doběhl si do kuchyně pro náhradní hůlku a vyslal 
patrona.

Neuběhla ani hodina a na dveře jeho bytu někdo zaťukal. „Kdo je tam?“
„Elison, poslal jsi mi patrona.“ 
Otevřel dveře, usmívala se na něj Elison Aniston a za ní stál Bill Weasley. „Jsem moc rád, že jste 
dorazili. Mám tady totiž takový malý problém a nevěděl jsem na koho se obrátit. Pojďte za mnou,“ vzal 
Elison za paži a vedl ji do pokoje. 
„Dítě,“ vyjekla dívka a nechápavě se otočila na svého bývalého učitele. „Kde jsi ho, pro Merlina, vzal?“
Starší muž, neurčitě pokrčil rameny. „No. Je to dítě, Sarah.“
„Co je s ní? Kde je?“ 
„To kdybych věděl.“ zasmušil se a sedl si na postel. „Byli jsme spolu v Azkabanu za Evelyn. Chtěla se 
dozvědět víc o tom, co se stalo. Nevěřila, že je to všechno pravda. Já idiot ji tam nechal samotnou a 
pak se objevil Voldemort.“
Vyjeknutí.
„Potom jsem se objevil v nějaké kobce, nebyl to Azkaban.“ dodal jako by na vysvětlenou. „Moje milá 
sestřenka, Bella mě chtěla mučit. Objevila se tam však Cissa, poslala na svoji sestru mdloby a dostala 
mě ven.“ domluvil a položil hlavu do dlaní.
„Proč by to dělala?“ zeptal se nechápavě, Bill.
Elison se usmála a objala svého přítele kolem boků. „To je přeci jasné. Nechce pokoušet své štěstí. 
Doufá, že osvobodíš Sarah. Víš přeci, že má pro ni její muž slabost. Má jeho dítě a to pro muže 
znamená hodně.“
„Rád bych, ale,…“
„Co, ale? Myslela jsem, že i pro tebe něco znamená. Jinak bys tu přeci nebyl, nemám pravdu?“ 
pousmála se na oba muže a vzala dítě do náruče. „Nejspíš má hlad, a protože já mléko nemám,…“ 
zamyslela se a poté pokračovala. „Karen, jedinou možností je ona. Omluvíte mě na malý moment?“
„Zmijozelačka? Ty si myslíš, že,…“
Dívka mávla rukou a tím svého přítele umlčela. „Pomůže nám. Já to vím, jsme přítelkyně. Ona pro 
Sarah udělá cokoli. Pociťuje k ní vděčnost. To ti musí stačit jako dostatečný důvod pro to, abys mě i jí, 
věřil.“
„Dobrá,“ připustil a posadil se vedle Siriuse.

***

Mezitím, se Sarah užírala starostí o svého syna a Siriuse. Věděla, že to má všechno na svědomí její 
„dědeček“. A něco jí říkalo, že v tom má prsty i ten druhý. 
O to jí však nyní vůbec nešlo. Její jedinou prioritou bylo, dostat se odsud, co nejdříve, pryč. Věděla, že 
to sama nezvládne, potřebuje něčí pomoc. Kdo jí, ale bude ochoten pomoci?
Možná,…
Dívka vyskočila, oblékla si šaty a vydala se dolů, musela najít svoji tetu, Helenu. Ona je jediná šance, 
cesta, jak se dostat z tohoto domu hrůzy. 
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Než vyšla z pokoje, zhluboka se nadechla. 
Na schodech ji však všechna odvaha došla. Nohy ji odmítly poslouchat a Sarah se posadila na první 
schod, který byl nejblíž. Nemám na to, jsem na nic, neschopná. Zasloužím si všechno, co mi kdo 
udělal. Zavrtěla hlavou, zvedla se, odhodlaná k tomu, vrátit se zpět a nechat vše tak, jak to bylo a 
bude. Co tvůj syn! On si zaslouží lepší život! On ano! Ten hlas, vlil ji do žil novou naději, sílu. „Udělám 
to, pro něj.“
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14. kapitola

Naše minulost je tu navždy s námi

Dny v Temném sídle, byly stále stejné. Dlouhé, ubíjející a nudně klidné. Sarah měla neblahé tušení, že 
je to jen klid před bouří, která musí jisto jistě přijít. Tak se i po týdnu stalo.

„Jak si to představujete! To mi říkáte až teď, že zmizel! Cože!“ ozval se jeho výkřik. Poté následoval 
jiný a ten byl plný bolesti, nelidský skřek. 
Sarah se otřásla. Přitiskla kolena ke hrudi a položila na ně hlavu, poté si přitiskla ruce na uši. Snažila 
se ten srdcervoucí křik vytěsnit ze své mysli, zbavit se ho. 
Naivně.
Křik se opakoval, ubýval na intenzitě, až zmlkl docela. 
Dveře do pokoje, se se skřípotem otevřely a mezi nimi se objevil Voldemort. „Jak se cítíš?“ starostlivě.
Odfrkla si a otočila hlavu k oknu. Jsi hloupá, slabá. No tak, dělej se sebou něco! Ozval se jí v hlavě 
varovný hlásek. Nechceš přeci, aby zvítězil. Zavrtěla hlavou, vyskočila na nohy a upřela na svého 
„milovaného“ dědečka „láskyplný“ pohled. „Omlouvám se za svoje chování. Je neodpustitelné, že se 
chovám jako malý nevychovaný spratek, fakan. Prosím, pane, odpusťte mi.“ uklonila se až k zemi. 
„Drahá,“ ucítila závan jeho dechu na své šíji a otřásla se. „Nemáš se za co omlouvat, vůbec ne.“ 
pohladil její tvář a uchopil ji za bradu. „Mám po tebe malý dárek. Určitě budeš spokojená.“ Pustil dívčin 
obličej a zvedl ji za paži. 
Následovala ho se zatajeným dechem. 

To si snad dělá legraci! Proč, za co! Zuřila jsem v duchu a už alespoň po stopadesáté, jsem udeřila 
pěstí do peřin, které se pomalu ale jistě trhaly. On si snad myslí, že se vyžívám v bolesti a mučení 
nebo,… 
Někdo zaťukal a bez vyzvání vešel dovnitř. „Co je?“ utrhla jsem se na neznámého, který mi nestál ani 
za pohled. „No teda, to bych si nemyslel, že po tom všem na mě,…“
„Lestate, co vy tady?“ otázala jsem se radostně a vrhla se upírovi kolem krku. Objala jsem jej a poté 
ho od sebe odstrčila na délku paže. „Vypadáte, strašně,“ usmála jsem se.
„Díky,“ zašklebil se v odpověď. „Vy vypadáte jako vždy, úchvatně.“
Potěšeně jsem se usmála. Ucítila jsem, že ve tvářích rudnu. Co se to se mnou, sakra, děje! 
Zanadávala jsem v duchu. „Díky, vy jste jako vždy, šarmantní. Na každém kroku a vždy,“ zasmušila 
jsem se a posadila se zpět do křesla. 
„Paní,“ zašeptal a pokleknul přede mnou. „Měla byste se vrátit do Rumunska, tady vás nic dobrého 
nečeká. On,“ kývl hlavou ke dveřím. „Má s vámi další plány, chce se dostat k Brumbálovi a na 
Ministerstvo a vy, máte mu k tomu pomoci.“
„Prosím, nekleč přede mnou. Nejsem žádná paní, jsem jen vystrašené a hloupé děcko. Myslící si, že 
sežralo všechnu moudrost světa. Jsem jen loutkou v jejich rukou, jsem,…“
„Mlčte,“ zašeptal prosebně. „Moc vás prosím, nikdy už nic takového neříkejte. Ne, vy nemůžete a 
nejste slabá. Musíte si věřit a pak dokážete velké věci.“
Upřela jsem na něj pohled. „Ty věříš, že,…“

***
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Karen byla již týden v Siriusově bytě jako doma. Mladému Weasleymu, se to vůbec nelíbilo, ale snažil 
se krotit. A Black? To byla kapitola sama o sobě. Žádný den nebyl doma, pořád lítal někde po všech 
čertech a nikdo o něm neměl žádné informace. 
Až v neděli se jen tak, jako kdyby se nic nedělo, objevil ve dveřích na rtech úsměv. 
„Siriusi, konečně jsi tady! Měli jsme o tebe strach, nedal si vědět kdy a jesti vůbec, se vrátíš. Náš 
klučina totiž strašně vyváděl. Začaly mu totiž růst zoubky, celé dny proplakal.“
Oslovený muž se usmál, vešel do svého bytu a svalil se do křesla. „Konečně doma,“ hodil nohy na 
stůl. „Tohle mi chybělo, strašně.“
„Kde,…“
„Elison, nevidíš, že je utahaný.“ Snažil se situaci uklidnit, Bill. „Měl práci a vrátil se,…“
Sirius se rozesmál štěkavým smíchem. „Bille, nemusíš mě ochraňovat, dokážu se o sebe postarat 
sám. Měl jsem malé problémy s rodinou a pak jsem hledal Sarah.“
„Kde je, jak se jí daří,“ skočila mu do řeči Karen a posadila se i s malým Liamem, na pohovku. „Dělám 
si o ni velké starosti. Kdybych já měla být bez své,“ odmlčela se a sklopila hlavu. „Eli, prosím, pohlídej 
ho, musím se jít podívat na svoji dceru.“ vyskočila na nohy a během chvilky jako kdyby jí nebylo. 
Sirius se nechápavě otočil na zbylou dvojici a v otázce nadzvedl obočí. „Něco mi snad uniklo?“
Oba dva se na sebe podívali a vybuchli smíchy. Muž se zatvářil uraženě a zalezl do koupelny, musel 
relaxovat a přemýšlet.
„Siriusi, my to nemysleli zle. Omlouváme se,…“ ozvalo se z obývacího pokoje.
„V pořádku, jsem jen unavený.“ zavolal z koupelny a pustil na sebe ledovou vodu. „Za chvíli jsem zpět 
a vy my vše vysvětlíte.“

„… nakonec z ní vypadlo, že se Jackem rozešla. Neřekla sice proč, ale nejspíš to bude kvůli jeho otci. 
Kvůli jeho pravé rodině.“ domluvila Elison a položila ruce do klína.  
Sirius chvíli nechápavě těkal pohledem z jednoho na druhého a poté otevřel pusu, aby se na něco 
zeptal. „Kvůli jeho rodině? Ona nevěděla, že je jeho otec Smrtijed?“
Oba dva se na sebe napjatě podívali. „No,“ začal Bill. Jeho přítelkyně ho uchopila za ruku, stiskla ji a 
povzbudivě se usmála. „Jeho otcem není Avery.“
„Co?“ Sirius zavrtěl hlavou a díval se na ně jako na blázny. „To si snad děláte legraci, kdo je tedy jeho 
otec a co jeho pravá rodina?“
„No,“ opět to nakousl, ale byl přerušen příchodem Karen, která se zjevila ve dveřích. „Ahoj, tak ty jsi 
zpátky? Ty jsi,…“
Usmála se, došla k nim a posadila se i s dítětem mezi ně. „Chtěla jsem vám ji konečně představit.“ 
Pronesla pyšně a odkryla dívčinu tvářičku. Z povijanu na ně vykulilo své zelené oči, černovlasé 
děvčátko. 
„Pro Merlina. Karen, ta je nádherná,“ zavýskla mladá žena a lehce dítě pohladila po tvářičce. „Víš, že 
se podobá mladému Potterovi?“

***

„Lily, sakra, je to přeci moje dcera.“
„Jasně a její matka tě chtěla zabít, nás, našeho syna.“ zařvala v odpověď a vyběhla ven.
James, se zničeně posadil zpět na židli, ze které před chvílí vyletěl vzteky. Jeho žena totiž rozhodla o 
tom, že ve svém domě nechce nemanželskýho parchanta, jak se před chvílí vyjádřila o jeho dceři. 
„Vždyť je to moje dítě,“ zašeptal zlomeně. Položil hlavu do dlaní a nechal se unášet pocitem naprosté 
beznaděje. 
Z jeho letargie ho však vyrušil dětský pláč. Malý Harry, si vyžadoval společnost. Co bude se Stephanii,  
kdo se o ni postará. Nikoho už nemá. Proletělo mu hlavou. Jsi její otec!
Zavrtěl hlavou a vydal se do synova pokoje. Malý křikloun už měl rudé tvářičky a z očí mu tekly slzy. 
„Co s tebou, chlapáku,“usmál se na svoji zmenšenu kopii. „Co na mě kulíš ty nádherný kukadla, moc 
se jí podobáš.“ Vzal jej do rukou a vyzvedl z postýlky. „Víš, že tvoji mámu miluju,“ políbil jej na nos a 
malý Potter se usmál bezzubým úsměvem. 
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Okolo Jamesových boků se omotaly ruce jeho ženy a políbila jej za ucho. „Taky tě miluju. Ty víš, že…“ 
šeptala mezi polibky. „pro tebe udělám všechno, cokoli.“
„Já vím,“ políbil ji taky a otočil se čelem k ní, i se synem v náručí. „Je to moje dcera, stejně jako Harry. 
Musíš se s tím smířit, prosím.“
„Dobře,“ zašeptala smyslným hlasem. „Já ho nakrmím a pak se postarám o tebe.“ Lehce jej od sebe 
odstrčila a počkala, až odejde.
Jakmile se za ním zaklaply dveře, změnila se jako mávnutím kouzelného proutku. Zašklebila se 
potlačovanou nenávistí a zhnuseně se posadila do křesla. „To děcko nepřekročí práh, nikdy. O to se 
postarám.“ Nyní se již nemusela přetvařovat, byl pryč a ona mohla zahodit tu masku, která se jí už 
hnusila. 
Harry, se opět rozbrečel. Jeho matka však jen mávla hůlkou a křik jako kdyby ustal, dítě však stále 
otvíralo pusinku a bylo celé rudé. 
„Ach jo, to je nuda,“ položila si ruku na čelo a pohodlně se uvelebila. 
Po chvíli se šíleně rozesmála. 

„Jamesi? Miláčku, kde jsi?“ zašvitořila mile a nakukovala do všech pokojů. Jako poslední si nechala 
ložnici, nakoukla do ní a naskytl se jí nevídaný pohled. Její manžel si spokojeně pochrupoval. „To 
snad,…“

***

Celou se rozlehl děsivý a šílený smích. „Koho nám to čerti nesou? Snad to není slovutný Lord, Lord 
Voldemort! Proč jste se uráčil poctít mě svojí přítomností?“ 
„Drahá Evelyn. Chtěl bych ti objasnit tvoji situaci. Nabízím ti svobodu, za jisté…“
Opět se rozesmála. „No ne, kam to zapsat? Vy, zrovna, vy, po mě něco chcete? Snad,… jasné, vy 
chcete, abych se k vám přidala. Nenechte se vysmát. Tohle bych nikdy neudělala a Sarah k tomu také 
nedonutíte. U Evansové se vám to možná povedlo, ale já nejsem ona. Já ne!“ zalykala se smíchy. 
„Nejsem na prodej a není nic, co byste mi mohl dát, nic.“  
„Nic?“ zašklebil se povýšeně. „Jsi si jistá?“
Dívka zbledla, ale stále zachovávala chladnou hlavu. „Ano, jsem.“
Voldemort se chladně usmál, oči mu žhnuly vítězstvím. Pokrčil rameny a opřel se zády o chladnou 
zeď, sepjal ruce jako by v motlitbě a přiložil si je ke rtům. „Zvláštní, doopravdy. Tvoji rodiče by nejspíš 
byli nadšení, ale co tvoje dcera? Co ta, by řekla na to, že,…“
„Ne,“ zašeptala nalomeným hlasem. „Ji do toho netahejte, prosím.“
Nereagoval, jako kdyby ji neslyšel, pokračoval dál. „No a co takový Potter? Nechala bys ho zemřít?“ 
zeptal se a přimhouřil oči. Tušil, že má vyhráno. 
Evelyn zbledla ještě víc. Skousla spodní ret a sevřela ruce v pěst. Lehce zasyčela bolestí a mezi prsty 
ji protekly kapičky krve, stejně jako ze rtu. Olízla ji, a jako kdyby ji to probralo. „Tohle neuděláte! 
Nedovolím, aby,…“
„Mlč, hloupá holko!“ zasyčel a přistoupil k ní blíž. „Nerad bych si s tebou špinil ruce, ale nedáváš mi 
jinou možnost. Rozmysly si to!“ promluvil naposled a vyšel z kobky. „Trochu si s ní pohrajte, ale 
nezabít,“ otočil se na dva mozkomory a zmizel ve tmě.
„Parchante…!“ zařvala naposled. Zbytek jejich slov zanikl v nelidském skřeku. 

***

„Sarah, je pryč. Teď je vhodná doba na to, abys zmizela,“ ozval se ode dveří tichý hlas dívčiny tety, 
Heleny. 
Spěchající kroky a skřípění otvíraných dveří, ji přerušily v pokračování hovoru. Ženské ruce ji vtáhly 
dovnitř a posléze zavřely dveře, samozřejmě je nezapomněly pojistit zamknutím a kouzlem. „Co ty? 
Co bude s tebou? Nemůžeš,…“
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„O mě se nestarej, já se o sebe umím postarat a mě,… Nemůže mi už ublížit, už ne,“ dodala pevně a 
vyprostila se z pevného sevření neteřiných rukou. „Hlavně, že budeš v pořádku ty a dítě. O nic dalšího 
se nestarej.“
„Dobrá,“ usmála se Sarah, křečovitým úsměvem. „Nerada, ale,… souhlasím s tebou. Jesti,…“
„Pštt, nic už neříkej. Pojď za mnou.“

Celou cestu ani jedna z nich nepromluvila, byly zcela zahloubány do svých myšlenek, do svých 
problémů. Obě věděly, že tento čin vše změní, nic nebude jako dřív, nikdy. Ne, že by předtím bylo vše 
v pořádku. Ne, to ne. Nikdy nemohlo být v pořádku nic, co se týkalo, byť jen okrajově, Voldemorta. 
Kroky se ozývaly celým domem, nikdo se však neobjevil.
„Heleno,“ zašeptala sotva slyšitelně. Oslovená žena se zastavila a otočila se na Sarah, na svoji neteř, 
která na okamžik zbledla. „Kde jsou všichni? Jako to, že,…“
„Ticho, něco se děje!“
„Jak,…“
Helena pokynula rukou, Sarah zmlkla a s očekáváním se zahleděla na vchodové dveře. Čekala, až se 
bude něco dít. 
Žena, však dále pokračovala v chůzi, nyní daleko opatrněji. Co chvíli její kroky utichly. „Sarah. Nyní 
musíš použít zastírací kouzlo. Zapomněla jsem na hlídače u hlavní brány.“
„Nebylo by lepší použít nějakou kletbu?“
Helena se otočila na svoji neteř a nepatrně protočila oči. „Myslíš, že jsme tak skvělé čarodějky, 
abychom obelstily jednoho, z jeho nejlepších Smrtijedů?“ usmála se a následně mrkla. „Nechceš mít 
přeci na svědomí jeho zranění.“ 
„Kdo?“
„Uvidíš,“ řekla nakonec a stiskla kliku. 

„Paní,“ lehce se uklonil. „Pán říkal, že,…“ nedokončil. Rozhlédl se kolem a nakrabatil čelo. Něco se 
mu nezdálo, něco bylo špatně. „Zvláštní,…“ zamumlal a stočil svůj pohled na, Helen.
Helena se usmála a uchopila mladého černovlasého muže za paži. „Severusi, myslím, že můžete být 
v klidu. Vše je v naprostém pořádku.“ 
Oslovený se nepatrně usmál. „Je Sarah v pořádku? Nestalo se jí něco?“ zeptal se starostlivě.
Co se sakra stará, ať nás,… Tedy, ať ji pustí. To si snad dělá srandu.
„Mdloby na Tebe,“ ozvalo se ze stínu a mladík upadl na zem. „Heleno, nic neříkej. Mohly jsme tu 
zkysnout do zítřka. Nejsem ráda, že jsem to musela udělat, ale,… Teď není moc času. Půjdeš se 
mnou, hned,…“
Prásk! Rozlehlo se po celém okolí a přímo před nimi, se objevil Voldemort. Ten si to umí perfektně 
načasovat! Pomyslela si Sarah, stále skrytá zastíracím kouzlem, a podívala se na Helenu, která jen 
kývla. Sbohem, omlouvám se, doopravdy. Žena se jen usmála, udělala několik kroků a ocitla se před 
svým pánem. „Pane, Sarah zmizela. Na chvíli jsem usnula a,…“
„Mlč,“ zařval a obezřetně se rozhlédl kolem. Dívka však na nic nečekala a co nejtišeji zmizela 
v temnotě, která spadla na kraj během několika okamžiků. „Crucio!“ zařval, ale ona již nic neslyšela. 
Les, kterým procházela, veškeré zvuky utlumil. 

***

Lily Potterová, se posadila do křesla v ložnici. Nohy položila na stůl a na chvíli zavřela oči. Pomalu 
upadala do hlubin snění, vzpomínek.

„Parchant,“ ulevila si a vyskočila na nohy. „Za to mi zaplatí, oba!“ Jako nepříčetná přistoupila k oknu. 
Její pohled zabloudil k jednomu ze stromů, následně zavrtěla hlavou a opravila svoje rozhodnutí. „On 
musí pochopit, že jsem jediná koho, kdy miloval a také, miluje!“

104



Podvedená žena je jeden z nejhorších nepřátel. Dokáže cokoliv, aby všichni zaplatili a nejvíce ona, ta 
– děvka! 
Lily, vklouzla do koupelny, kde se upravila, aby se mohla vydat na trestnou výpravu. Musela zjistit,  
kam se spolu ty dvě hrdličky ukryly a pak zasáhnout. Stačil jeden jediný krok, který však musel být 
dokonalý, nesměl mít ani jednu chybu, jinak,…

----------------------------------------------------

„Petere, sakra, kde se schováváš! Vím, že jsi tady, vylez, ty kryso!“ zaječela, když se objevila před 
domem jednoho z přátel svého muže. I když, dům nebylo to pravé označení, byla to spíš díra. Tak 
akorát pro krysu jako on.
„Lily?“ ozval se jeho pisklavý hlásek zpod jedné překližky, která ležela na zemi. „Co tady,…“
„Mlč, raději mlč. Vím, co jsi zač. Sice nechápu, proč jsi to udělal, ale důvod jsi jistě měl. Možná jich 
bylo více, co?“ odmlčela se. „Stejně jako já!“ dokončila a odhodila desku. 
Muž, který se pod ní nacházel, přivřel oči pod náporem světla a opět pištivě promluvil. „Lily, ty chceš,
… Smrtijed? Ty?“
„Jasně,“ mávla rukou. „Já vím, jsem mudlovská šmejdka a jako taková na to nemám právo. Mám však 
něco, co nikdo z vás nemá! Jejich důvěru. Nikdo by nevěřil, že já,…“

----------------------------------------------------

„Pettigrewe, koho jsi nám to přivedl,“ promluvil na něj vysoký muž. Peter se přikrčil a Lily, pochopila. 
Přímo před ní stál,…on. Co nejrychleji se uklonila až k zemi a sklopila pohled.
„Ona,…“
„Ticho!“ zařval a červ zmlkl.
Ucítila tlak na svoji mysl, podvolila se a čekala na ortel, který vyřkne. Na rozsudek, který bude 
znamenat buď její smrt, nebo,…
Po chvíli se celou síní rozlehl jeho smích.

----------------------------------------------------

„Přátelé,“ začal a rozhlédl se kolem. Všichni byli v pokleku oči upřené na podlahu, nikdo z nich se 
neodvažoval vzhlédnout ani šeptem na sebe upozornit. „Chtěl bych vám představit nového člena 
našeho… Jak to jen říct?… spolku. Bohužel vám ji nemohu představit osobně, její identita bude 
skrytá. Musí vám stačit, že jsem si ji sám prověřil.“ 
„*Athrpea, jméno mé,“ doplnila a poklekla před ním. „Nebo snad, **Allecto!“ zašeptala vzápětí.

----------------------------------------------------

Jamesi, chtěla bych s tebou mluvit. Nejde mi o to, abych,… Nechci vás rozeštvat, ale měl bys něco 
vědět. 

Navždy s láskou, Lily.

PS: Chci, abys věděl pravdu.

Naposledy si přečetla své dílo a samolibě se usmála. Lehce přičichla k lektvaru, který stál na stole 
poblíž její pravé ruky, a přikývla. „Vše je v pořádku.“ Dopis zapečetila a poslala po své sově. 
Na odpověď nemusela čekat dlouho, přišla vzápětí.

V pořádku. Zastavím se zítra kolem osmé hodiny. Nechci, abychom se rozešli ve zlém. Kdysi jsem tě miloval.

S úctou. Navždy přítel, James.
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PS: Nechtěl jsem ti způsobit bolest.

„Omyl, drahý Jamesi. Nikdy jsi mě milovat nepřestal, jen jsi zapomněl.“

----------------------------------------------------

„Lily, o čem jsi se mnou potřebovala mluvit?“ otázal se starostlivě a jeho rysy zjemněly. Bylo vidět, že  
má o ni strach. 
„Jamesi víš, já, já,…“ sklopila oči a podívala se na své spojené ruce. „Já nepotratila,…“
Ticho se rozhostilo po celém pokoji. Nic ho nepřerušovalo, jen jejich dech. Opatrně zvedla oči a 
naskytl se jí nevídaný pohled. James Potter, snad ten nejvíc ukecaný muž na světě, ztratil řeč,  
oněměl. 
„Cože?“ zašeptal vzápětí.
Lily, se postavila, uchopila do ruky karafu s vínem, ve kterém před pár okamžiky rozmíchala bezbarvý 
lektvar, a naklonila se nad sklenicí. „Měli bychom se napít. Doufám, že pochopíš. Nemohu pít alkohol,  
kojím.“ dodala jako by omluvně a posadila se zpět.
„Chápu, jistě,“ dodal bezbarvě a zavdal si pořádného loku vína. „Tohle jsem doopravdy nečekal.“

----------------------------------------------------

Trvalo to již několik měsíců, ale „Svatý James“ stále nic neříkal. Vždy se vracel k Evelyn, k té mrše a 
k jejímu parchantovi. Věděla, že s tím musí něco udělat, přitlačit. 
Vše jí hrálo do karet, i lidé jí byli nakloněni, stejně jako osud. Jednoho dne přišel a řekl, že již 
neodejde. 
Teď musela udělat jen jeden jediný krok, poslední. Napsat, té malé ničitelce manželství, dopis. Vzala 
do ruky pergamen, ten nejvíce neosobní, a dala se do psaní. Několikrát, pomocí kouzel, celý obsah 
smazala. Nakonec, asi po hodině práce, byla spokojená. Přečetla si své dílo, svázala je stuhou a 
přivázala své sově. Se slovy: „Na odpověď nečekej.“ Ptáka vypustila ven a zavřela okno.

Slečno, Evelyn Finley,

Ráda bych ti oznámila, že James Potter (stále ještě můj muž), se ke mně vrátil. Možná sis myslela, že 
jsi mi ho vzala. Omyl, musím tě zklamat. Nikdy nebyl tvůj. Nyní pochopil, otevřela jsem mu oči, 
očarovala jsi ho.
Na moji prosbu, aby se vrátil ke mně a našemu synovi, odpověděl pozitivně. Nechce tě již vidět. Nechá 
také prověřit, jestli to dítě, dcera, je vůbec jeho. 
Očekávej v blízké době dopis z ministerstva. 
Lituji toho, že tě vůbec potkal. Není dne, kdy by ani on nelitoval. 
Jeho nenávist, k tobě, mu nedovoluje, aby s tebou jakkoli mluvil. Mohl by se nechat unést a nedopadlo 
by to dobře.

S „úctou“, Lily Potterová 

PS: Neočekávejte lítost. Můžete jen doufat v to, že vás nezničím!

„Jediné štěstí je, že jsem ten dopis pojistila tak, aby se sám zničil. Tohle by nedopadlo dobře.“

----------------------------------------------------

„Otevři ty zasraný dveře! Evansová!“ ozval se ode dveří hysterický hlas. „Nezajímá mě, co jsi mu 
nakecala, ale sama víš, že,…“
Dveře se otevřely a v nich stál James Potter. Tvářil se nesmírně naštvaně, měl brunátné tváře a tik 
v pravém oku.
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„Jamesi,“ zašeptala šťastně a skočila mu kolem krku. „Chyběl jsi mi, co se stalo?“
Setřásl ji, zamračil se a zavřel dveře.
Dívka chvíli nevěřícně zírala na zavřené dveře, lapala po dechu. Opřela se o zárubeň a položila čelo 
na dřevo. „Pro Merlina, Jamesi. Promluvme si, prosím.“
Dveře se za chvíli otevřely a přímo na dívčin obličej, mířila hůlka. „Vypadni,“ zasyčela nenávistně, Lily.  
„Hned vypadni nebo toho budeš litovat!“
„Ne,“ odsekla ji mladší žena.
Starší se nebezpečně usmála. „Jak chceš, já tě varovala!“ 
V ten okamžik proběhlo vše tak rychle, že by to snad nezaregistroval ani ten nejlepší pozorovatel. Do 
mladší z žen se vpil paprsek světla a ona upadla.
„Díky,“ zahuhlala děkovně a vtáhla bezvládné tělo do bytu. Vytrhla z dívčiných vlasů několik a hodila je 
do skleničky, kde se, se zasyčením rozpustily. „Teď ta těžší část.“

Vysvětlivky:

* Athrpa – z etruské mytologie
(Atropos)
V řecké mytologii byla jednou z bohyní osudu (Moiry). 

Moiry jsou v řecké mytologii dcery bohyně osudové nutnosti Ananké. Jsou to bohyně osudu, životního 
údělu. 
Ve starších mýtech se uvádí, že jim podléhá i nejvyšší bůh a neodváží se odporovat jejich rozhodnutí. 
Pozdější mýty však uvádějí, že Zeus sděluje Moirám svá rozhodnutí, může jejich úmysly změnit a 
může odvrátit přestřihnutí nitě života, chce-li některého z lidí zachránit. Jsou představovány jako dcery 
Dia a bohyně Themis. 
Moiry mají v mytologii zvláštní postavení, částečně vystupují i v lidské podobě. Mluví se o jedné nebo 
o třech Moirách, které „předou nit osudu“. Bývají někdy připodobňovány našim Sudičkám. 
Klóthó (Předoucí) nit načíná
Lachesis (Udělující) nit dále rozpřádá nebo rozvíjí
Atropos (Neodvratná) nit přestřihuje
Moiry prý znají všechna tajemství. Spíše než určovat osud lidí, je jejich posláním nad nimi bdít. Jsou 
zpodobňovány jako staré ženy nebo vážné panny. Klótho mívá v ruce vřeteno, Lachesis globus a 
Atropos knihu života nebo sluneční hodiny, na kterých ukazuje hodinu smrti.

** Alléktó 
(latinsky Allecto) je postava řecké mytologie, jedna ze tří Erínyí, bohyň pomsty a kletby. Alléktó byla ve 
svém hněvu nejnesmiřitelnější. Byla proto také nazývána Bohyně nesmiřitelného hněvu. 

Několikrát mávla hůlkou, zamumlala pár nesrozumitelných formulek, (při kterých nespouštěla 
bezvládné tělo své sokyně i svého muže, z očí) na jejím těle se objevilo identické oblečení, které na 
sobě měla dívka. Znechuceně se podívala na lektvar a na jeden zátah ho vypila. Chvíli se nic nedělo, 
ale pak,…
Podívala se do zrcadla a otřásla se. „Vypadám jako…“ raději nedořekla. Jednoduchou formulkou 
probudila Jamese, chvíli ho pozorovala, a jakmile zahlédla jeho šokovaný výraz, poslala na něj 
Cruciatus. Muž se, po několika minutách, zhroutil opět v bezvědomí na zem a někdo se snažil  
vtrhnout dovnitř. „Sakra, co teď?“
Přistoupila ke dveřím a čekala. „Anthrpo, otevři! Mám něco vyřídit od pána.“
„Ano?“ otázala se, ale dveře neotevřela. „Co si můj pán přeje?“
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Chvíli bylo ticho. „Do hodiny se zde objeví Black, do té doby musí být vše, tak jak má.“ Domluvil.  
Ozvaly se rychlé kroky ze schodů a skřípot branky. Poté bylo jen ticho. 

Po hodině, se celým Godrikovým dolem ozval zvuk několikanásobného přemístění, a do domu vtrhl  
houf kouzelníků. Nad dětskou postýlkou stála žena, s hůlkou v ruce, otočila se na příchozí, chtěla 
promluvit, ale byla sražena kouzlem. Ze země se, rozechvěle, zvedla rudovlasá žena. Její zelené oči,  
vyděšeně, těkaly z jednoho na druhého a poté se zhroutila.
„James, kde je?“ vykřikl vyděšeně jeden z mužů. Vytrhl se těm, kteří ho zachytili, když se chtěl  
vrhnout na dívku v bezvědomí, a dal se do prohlídky domu. „Pro Merlina! Co ti,…“
Zbylé postavy, se na sebe podívaly. Několik jich zůstalo u žen v bezvědomí a zbytek se vydal za 
Siriusem Blackem. 
„Kde je ten kluk?“ zašeptal vyděšený ženský hlas. Chvíli se rozhlížela kolem sebe a pak si to 
uvědomila. „Postýlka!“ Vrátila se zpět do místnosti, odkud vyšla a vzala malého chlapce do náruče.  
„Vezmu sebou Harryho a Lily, musejí do nemocnice. S tou…“ podívala se nenávistně na dívku. „… 
dělejte si s ní, co chcete. Ublížit dítěti,…“ zbytek nechala vyznít do ztracena. „Půjdeš se mnou, 
prosím?“ otočila se na mladšího muže tmavší pleti s otázkou v očích.
„Jistě.“
„Vezmeš, Lily a já se postarám o něj.“ Otočila se a vyšla před dům, odkud se přemístila.

----------------------------------------------------

Několik týdnů byl James Potter v bezvědomí. Jeho žena jej každý den navštěvovala, i se synem. Když 
se probudil, vypověděl vše, co si pamatoval a tím odsoudil Evelyn k Azkabanskému vězení. Řekl, co 
viděl, nic víc, nic míň. 

----------------------------------------------------

Sirius Black, měl několik dní šílené noční můry a hlavně, výčitky svědomí. Neustále si dával za vinu,  
že neochránil svého přítele a jeho rodinu.

----------------------------------------------------

Lily Potterová byla spokojená. Splnilo se to, co chtěla. Pomstila se a zbavila se své sokyně, navždy.  
Tak si to alespoň myslela. Jak byla naivní. 

----------------------------------------------------

Evelyn, už nikdy nespatřila svoji dceru. 
Anebo? 
Možná ano. 
Kdo ví? 
Doba je zlá a štěstěna je vrtkavá. 
Kdo ví, co se motá, tomu-koho-nesmíme-jmenovat, hlavou? 
Nikdo! Ani já ne.

108



15. kapitola

Další krok vedle?

Sarah se nervózně rozhlédla kolem sebe, v ruce žmoulala hůlku, naposledy pohlédla do lesa a 
přemístila se domů. 
U Buckinghamského paláce se na několik minut zastavila. Vždy kolem prošla bez povšimnutí, ale 
dnes jí k němu cosi táhlo. To cosi jí říkalo, že tady se něco dozví. Muž, který stál na stráži, z jejího 
pohledu na levé straně, upoutal její pozornost. Přistoupila k němu blíž – jeho oči byly jasnou známkou 
toho, že je pod kletbou. Kdo by to jen udělal? Zamrkal, upřel na ni svůj skelný pohled. „Vy jste Sarah?“ 
„Ano,“ vyděšeně přikývla, „stalo se něco?“ 
Zavřel oči a sáhnul si do kapsy. 
Na chvíli zadržela dech, muž vytáhl… dopis. Oddechla si, ulehčeně se usmála. Natáhla ruku a dopis 
převzala. Muž opět zamrkal a chvíli na ni nechápavě zíral. Poté znovu pokračoval ve své práci, hlídce. 
Kousla se do rtu, několikrát dopis převrátila v prstech. Písmo jí přišlo povědomé, bylo tak… „Lucius,“ 
zašeptala a co nejrychleji roztrhla obálku. 

Drahá Sarah,

doufám, že jsi to ty, kdo čte tento dopis. Dostal jsem jasně na srozuměnou, co se ode mě očekává a 
já… nemohu jinak. Určitě si říkáš, že jsem slabý a nechám se ovlivnit okolnostmi a… nejspíš máš 
pravdu. Jsem srab a přiznávám to. 
Nikdo by nezajistil moji bezpečnost a proto… stěhujeme se s Cissou do Francie. Jen na nějaký čas,  
musíme to přečkat, čekat než se to všechno uklidní. Neutíkám… ano, máš pravdu, utíkám. Náš syn 
se bude mít lépe u tebe. 
Loučím se s tebou a nejspíše navždy. Naše setkání by mohlo mít neblahé následky. Oba víme, že 
bychom se neubránili. Naše vzájemná přitažlivost je, jak najít to správné slovo, silná snad stačí. 

PS: Miloval jsem tě a navždy budu. Nic na tom nezmění ani naše odloučení, ale je to nutné.

S láskou, Lucius

Setřela si s tváří slzy, zmačkala dopis a hodila jej do kapsy. 

***

Elison políbila svého přítele na tvář a rozespale se vydala ke dveřím, na které někdo již několik minut 
zběsile klepal. „Jo, už jdu,“ zahalekala. Dvěma kroky překonala hradbu jejich oblečení a zastavila se u 
dveří. Ohlédla se za sebe a zavrtěla hlavou. Hůlka v její ruce se několikrát zablýskla svým uměním a 
po nepořádku nebylo ani památky. „Super.“ Podívala se na sebe a tiše zanaříkala. „Takhle přeci 
nemůžu,…“ zbytek slov zanikl v hlasu návštěvníka. 
„Jste sakra doma? Hledám Siriuse, nemůžu ho nikde najít.“ 
„Sarah,“ zašeptala a rozvalila dveře, „Sarah, jsi to ty.“ 
Žena ji přejela několikrát pohledem a i přes to, že byla vytočená na maximum, se usmála. „Tady si 
někdo užíval co?“ Nic dalšího již nebyla schopná říct, Elison ji dusila v objetí. 

109



„Pojď, musíš dovnitř,“ táhla ji za sebou, „Bille, to neuvěříš, kdo tu je,“ zavolala do nitra bytu. 
„Já nevím. El, neměla bych přijít jindy? Nechci vás rušit.“ 
Druhá žena se na ni nesouhlasně podívala. „Ty? Holka, ty nikdy rušit nebudeš. Změnila jsi mi život, 
tobě vděčím za to, čím jsem a koho mám po svém boku. Bez tebe bych byla…“ 
„Byla bys tím, čím jsi. Neudělala jsem nic víc, než že jsem ti ukázala, co všechno dokážeš. Nabídla 
jsem ti cestu a ty sis vybrala, jak v ní dál pokračovat.“ 
Smích. 
Poklepala svoji přítelkyni po rameni. „Koukej, jak se na tebe bude tvářit.“ 
„Počkej El, kde je Sirius?“ 
Mávla rukou, „ten chvíli počká a o Liama se nestarej, je v dobrých rukou.“ 
„Miláčku, kde jsi, chci tě tady? Mohli bychom pokračovat tam, kde jsme včera skončili.“ Sarah 
s úsměvem protočila oči. „Chceme tu přeci nechat další generaci, nebo…“ 
Skočila mu do řeči: „Bille, máme tady návštěvu,“ vtáhla lehce se vzpírající Sarah do ložnice, „koukej, 
kdo se na nás přišel podívat.“ 
„Kim?“ 
Elison na něj nechápavě pohlédla. „Kim?“ 
„Jo,“ uklidňovala ji, „to je moje druhé jméno. Já se doopravdy jmenuji – Elison Meredith Kimberly 
Lewis. Voldemort mě pojmenoval - Sarah „Kimberly“ Kennedy, aby nepoznali, kdo doopravdy jsem.“ 
„Ale jak…“ 
„Jak co? Jak to Bill ví?“ 
Přikývla. 
„Byli jsme přeci přátelé, i když jen chvíli. Představovala jsem se výhradně jako Sarah Kennedy, ale 
Evelyn…“ zasekla se, „té jsem řekla… přeřekla jsem se a bylo to venku.“ 
„Myslím drahoušku,“ přitáhl si ji vlastnicky k sobě, „že je hodně Sarah unavená. Vypadá, jako kdyby 
běžela lesem,“ Její pohled ho přesvědčil o tom, že se trefil. „tedy! Běžela lesem a sil moc nemá,“ 
opravil se. 
„Klid lidi! Já jsem v pohodě! Stačí říct, kde je můj syn a budu pryč. A pak,… pak se můžete věnovat 
daleko příjemnějším věcem.“ 
Za dveřmi se ozval šramot a následovalo zabušení. „Jste tam?“ 
„Sirius,“ zašeptala a posadila se na zem, „ne, to nejde. Nemůže mě takhle vidět, já… ne, to nejde. Kde 
je můj syn?“ otočila se na ty dva, ale… 
„Pojď dál,“ ozvalo se z předsíně a následně na to věšel dovnitř sám Sirius Black. Zastavil se mezi 
dveřmi a zíral na Sarah jako na přízrak. „Sa… Sa… Sarah?“ 
Kousla se do rtu a přikývla. 
„Co tady děláš, já… myslel, že…“ 
Zavrtěla hlavou a usmála se na něj. „Fakt? Tys myslel?“  
Natáhl ruku. 
Opět se usmála. 
Udělal dva kroky vpřed a přitáhl si ji k sobě. „Už tě nenechám odejít, nikdy.“ 
Nechtěla rušit ten příjemný okamžik, ale musela, pokud mu nechtěla už nikdy lhát. „Budeš muset, já 
odjíždím… do Francie.“ 
„Proč?“ pohlédl na ni, „jen co jsem tě znovu našel. Nechci tě ztratit, ne znovu.“ Zněl strašně vážně. 

***

Zasyčela bolestí, ale stále držela ruku nataženou. Nechtěla, aby viděl její bolest, její nenávist k sobě. 
Ano, nenáviděla se za to, že byla tak slabá. Nakonec přeci jen vyhráli oni. Udělali z ní to, čím nikdy být 
nechtěla. Z lásky lidé udělají hrozné věci a tahle, tahle byla ta nejhorší věc, co kdy udělala. 
„Vítám tě mezi námi, Auroro Evelyn Finley,“ usmál se svým šíleným smíchem, „Není to veselé? 
Všichni přeci víme, jak jsi bojovala za naši věc. Napadnout bystrozory přímo v jejich bytě a….“ 
Nenávistně na něj pohlédla. „To je lež!“ vykřikla. 
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Samolibě se usmál. „Moje informace jsou stoprocentní, tak se mě nesnaž naštvat. Ty jsi nikdo, proti 
mně,“ mávnul hůlkou, „stačí jedno slovo a všichni se na tebe vrhnou a udělají cokoli. Cokoli, co jim 
řeknu, stejně jako ty. Pamatuj, složila jsi přísahu,“ poklepal koncem hůlky na hada, který se na její bílé 
kůži vyjímal jako neonový nápis. „Jsi moje!“ 
Obrátil se k odchodu, aby se následně otočil a vyslal na ni kletbu, které se vyhnula. Nečekala na nic a 
paprsek z její hůlky mířil na něj, na jejího nového pána. 
Cítila to napětí, ale nikdo zatím nic neudělal. 
I on se paprsku vyhnul a vyslal za sebou několik kouzel. Pár z nich se minulo účinkem, ale většina 
našla svůj cíl. „Drahá Evelyn, nitrozpyt je dobrá věc,“ zamumlal sarkasticky a odešel. Nezajímalo ho, 
že trpí bolestmi. Jeho lidé se u sebe musí umět postarat sami, jinak jsou na nic. 

„Evelyn,“ uniklo z jeho jindy pevně sevřených rtů, když zmizel poslední smrtijed, „pro Merlina, co jsem 
to udělal. Vždyť to může být má dcera. Co když…“ sklonil se k ní a z tváře ji setřel ledový pot. 
„Snape,“ zachrčela bolestí, „tak mě doražte, na co čekáte. Dokončete práci svého pána,“ snažila se 
zvednout, bolest však byla silnější.  
Zavrtěl hlavou a z čela ji odsunul pramen vlasů. „Máte vnitřní krvácení, nesmíte se hýbat. Tady,“ vytáhl 
z jedné kapsy lahvičku s lektvarem, „něco od bolesti a…“ opět sáhnul do kapsy, „… kostirost a krev 
doplňující lektvar,“ tentokrát vytáhl lahvičky dvě. 
Nedůvěřivě pozorovala jeho činnost, poté však jen zavřela oči a zavrtěla hlavou. „Ne…“ 
„Co ne? Musíte to vypít! Co tvá dcera? Nemůžeš ji nechat, aby žila takhle!“ přešel zcela samovolně na 
tykání. 
„Nemůžu,… já…“ upadla do bezvědomí. 

***

Lucius Malfoy se naposledy rozhlédl po svém sídle, podíval se na loučící se sestry Blackovi a 
pohledem sjel na stojícího Pána zla. Ten se tvářil povýšeně a spokojeně, několikrát přejel pohledem 
po všech zúčastněných a usmál se, jako kdyby nad něčím zvítězil. „Jsem moc rád, že jsi Luciusi přijal 
moji nabídku k verbování nových stoupenců,“ zašeptal směrem k jednomu ze svých nejvěrnějších. 
„Je mi ctí, pane,“ lehce se uklonil. 
„Drahoušku,“ narušila jejich rozhovor Narcissa, „neměli bychom už jít?“ s  úsměvem přistoupila k lehce 
konsternovanému Malfoyovi a uchopila jej za ruku. Svými prsty vjela do jeho a stiskla. 
Blondýn na tváři vykouzlil něco vzdáleně podobného úsměvu a políbil ji na otevřená ústa. Cissa se 
polichoceně usmála a tváře se jí zbarvily do nachova. Využila příležitosti a přitáhla si jej k sobě. 
„Sarah,“ zasténal skrze polibky. 
Jeho žena jej od sebe odstrčila nebývalou silou, ale na okolostojící se přívětivě usmála. „Dovolíte? My, 
rádi bychom se již vzdálili a vynahradili si vše, co jsme zameškali. Děkuji.“ 
Voldemortův úšklebek dal znát, že jeho sluch je na vysoké úrovni a že zaslechl i tiše šeptané jméno 
své vnučky. Pokynul Luciusovi, který ihned zbledl a přistoupil k němu. „Pane, co…“ zakoktal se a 
poklekl na zem. 

Bella to celé pozorovala s ironickým úsměvem na rtech, stejně jako Severus Snape. Naklonila se ke 
svému společníkovi a cosi mu zašeptala do ucha. On se rozesmál, ale pohled na Helenu jeho radost 
zakalil. Snažila se stát vzpřímeně, ale bolest, kterou znatelně pociťovala, byla silnější než její silná 
vůle. Podlomily se jí nohy, a kdyby nestála blízko zdí, jistě by upadla. Několika rychlými kroky byl u ní 
a držel ji za paži. „Paní, chcete něco proti bolesti?“ Téměř neznatelně zavrtěla hlavou. „Měla byste si 
odpočinout a…“ 
„Já to vím.“ 
„Prosím?“ otázal se nechápavě. 
Upřela na něj pohled, zavrčela a poté se kousla do rtu. „Omlouvám se, dnes je to silnější než já. Vím, 
že máš dceru, Severusi.“ 
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***

„Paní, jste připravena?“ Byla první otázka, kterou vypustil Lestat z úst, když stanul před dveřmi 
Siriusova bytu. „Ne, nemohu dál, pokud nejsem pozván a já… nerad bych narušil atmosféru tohoto 
místa,“ odvětil na nevyslovenou otázku. 
„Dobrá Lestate,“ přikývla, „počkej chvíli. Jen, co si zabalím nejnutnější věci. Bude to jen deset minut a 
také se musím rozloučit s přáteli.“ 
„Jistě,“ odpověděl a byl pryč. 

Slzy, které skrápěly tváře jejích přítelkyň, vehnaly i do očí Sarah slzy. „Holky, sakra neblbněte! Není to 
navždy, jedu tam jen na několik měsíců a nebudu tam sama. Tady Sirius přece jede se mnou. Sice ho 
to stálo hodiny přemlouvání, ale…“ 
„Jasně holka. To se ti řekne, ty víš, že taková normálně nejsem. Ale to, co se stalo Evelyn, může 
jednou postihnout i kteroukoli z nás a … spravedlnost je slepá a někdy hodně nespravedlivá, pokud se 
ocitne v nesprávných rukou.“ 
Elison se k ní přidala. „Karen má pravdu, podívej se na Weasleyovi. Jaká je to úžasná rodina a jak žijí. 
Ne, že bych si stěžovala. Ne, to ani v nejmenším, ale… rozumíte mi, že ano?“ otázala se napnutě. 
„Já to chápu víc, než kdo jiný,“ objala jsem ji kolem ramen stejně jako Karen, „vím jaké to je, když 
přijdeš o něco, na čem ti záleží víc, než na životě.“ 
„Karen chtěla s tebou o něčem mluvit,“ zašeptala mi do ucha, Elison. 
Chytila jsem ji tedy za paži a nasměrovala k odrbané pohovce. „Tak jo, copak máš na srdci, Karen?“ 
„Já. Víš, že je Jack tvůj bratr?“ 
Nepatrně jsem přikývla. 
„Proč jsi mi to neřekla,“ vyjela na mě a postavila se, „víš, co to pro mě znamenalo, když to řekl? Já… 
řekla jsem mu hrozné věci a … On mě teď nenávidí a já sebe taky!“ 
„Ale…“ 
„Co!“ 
„Mohla bys mě nechat domluvit,“ teď jsem byla rozžhavená do běla, „já o tom do včerejšího dne 
nevěděla.“ 
„Promiň,“ položila mi ruku na paži, „mrzí mě, že jsem na tebe vyjela.“ 
Mávla rukou v odmítavém gestu, nechtěla slyšet její omluvy. Jí se přeci omlouvat nikdo nemusí. „Ale já 
to nechápu. Miluješ ho a on miluje tebe, jaký je v tom problém? Vždyť…“ 
Karen se rozesmála. „Máš pravdu, nechápeš to a ani se o to nesnaž. Já to vzdala už dávno. Můj 
důvod je zcela jednoduchý, podívej,“ zamumlala a odhalila svoji paži, na které se skvělo několik jizev. 
Většina z nich již byla zahojená, ale viděla i pár krvavých. Natočila se k Sarah zády a odhalila další síť 
zranění. „Ty na zádech jsou od ohnivého biče, na rukou od nějakého mě neznámého kouzla. Mám i 
několik dalších zranění, které určitě vidět nechceš.“ 
„Nevěděla jsem…“ 
„Jak bys mohla, žiješ si ve svém vlastním světě!“ 
„Jsi nespravedlivá.“ 
Podívala se jí do očí. „Nemyslíš si, že k tomu mám důvod?“ její oči provrtávali Sarah skrz na skrz, byla 
nucena podívat se jinam. 
„Ano, máš,“ přitáhla si ji k sobě a objala, „jestli potřebuješ nějakou pomoc?“ zbytek nechala vyznít do 
ztracena. 
„Postaráš se o moji a Evelynu dceru?“ 
„Cože?“ odvětila nechápavě s nakrčeným čelem, obočí jí poté vyjelo do závratných výšin. „Takže 
Stephanie je Elizabeth?“ Druhá žena přikývla. „Takže se tím všechno mění.“ 
Šum z vedlejší místnosti je donutil, aby svůj hovor dokončily a vrátily se za ostatními. Jako první 
promluvila Sarah: „Stalo se něco?“ 
Z krbu vypadnul James Potter společně se svojí manželkou, která svírala malý uzlíček. Harry, jejich 
syn! Sarah cosi zasyčela. 
Slova se ujal James. „Finley, utekla z Azkabanu!“ 
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„Co?“ 
Lily Potterová, se otočila na Sarah, z očí jí metaly blesky. „Ta tvoje… přítelkyně,“ téměř to slovo 
vyplivla, „se nás snažila zabít! Nejspíš ji odtamtud dostal její pán, tvůj dědeček.“ Ušklíbla se a posadila 
do křesla, které jí nikdo nenabídl. 
„Siriusi, mohl bys mě doprovodit před dům? Karen, pojď, půjdeme,“obrátila se na ostatní, „nemějte 
strach, ještě se setkáme a také, nikdo nemusí vědět, kde jsem. Opakuji, nikdo komu jsem nic neřekla, 
nesmí vědět o místě, kde se budu nacházet. Slibte mi to!“ všichni přitakali. „Jamesi, Stephanie bude 
v dobrých rukou. Neměj o ni strach.“ Nečekala na jeho reakci a odešla, společně s Karen, které držela 
malé dítě. Sirius je následoval. 

END
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